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ABSTRAKT 

Cílem dizertační práce je návrh způsobu ocenění zvláštních vlivů, které působí na cenu 

nemovitostí. Jedná se o návrh postupů pro praktické oceňování tohoto nehmotného majetku 

a jsou navrženy jeho definice. Zvláštními vlivy jsou zejména jméno, historická hodnota, design, 

kvalita dispozice, aspekty bezpečnosti, dostupnosti, přítomnosti konfliktních skupin obyvatelstva 

v nemovitosti nebo blízkém okolí a poloha. 

Hodnotu zvláštních vlivů lze vypočítat jako rozdíl mezi hodnotou obvyklou a věcnou 

hodnotou majetku bez koeficientů prodejnosti. Pro ocenění cenou zjištěnou podle cenového 

předpisu je v rámci disertační práce navržena úprava některých paragrafů zákona o oceňování 

majetku č. 151/1997 Sb. a provádějící vyhlášky tohoto zákona v aktuálním znění. Součástí 

metodiky je všeobecný návrh způsobu rozdělení majetku na hmotnou a nehmotnou část. 

Ve věci konkrétního postupu při výpočtu cen nemovitostí je v práci popsán postup pro 

ocenění zvláštních vlivů. Je navržena forma součtové matice zahrnující tyto vlivy. Cena 

v jednotlivých metodikách pro ocenění majetku se upraví o přiměřenou výši odhadnutého vlivu. 

Pro nemovitosti na území České republiky se využijí i koeficienty prodejnosti Kp podle cenového 

předpisu s ohledem na jejich vývoj v historických statistikách. 

Abstract 

The subject matter of this dissertation thesis is a proposal for a method of valuation of 

special effects that with impact on real estate prices. It deals with proposed procedures 

for valuation of intangible assets, and definitions of such property. Special effects are in 

particular name, historical value, design, quality of layout, security aspects, accessibility, 

conflictful groups of inhabitants in or near the property, and location. 

The value of special effects can be calculated as the difference between usual value and 

the material value of such property without coefficients of merchantability. For appraisal by 

official price, the thesis suggests to amend certain provisions and sections of the Act on Property 

Valuation No. 151/1997 Coll., and the implementing regulation of this Act, as amended. Part of 

the methodology is a general proposal for a method how to divide the assets 

into tangible and intangible part. 

As concerns the concrete procedure when calculating real estate prices, the thesis specifies 

procedure for special effects valuation. A form of cumulative matrix comprising all such effects 

has been drafted. Prices in single methodologies for assets valuation has to be adjusted by 

reasonable quantity of impact. For real estate on the territory of the Czech Republic will be 

used also coefficients of merchantability Kp in accordance with the price regulation considering 

their development in historical statistics. 

 

Klíčová slova 

Zvláštní vlivy, cena nemovitostí, nehmotný majetek, goodwill, badwill, koeficienty prodejnosti. 

Key words 

Special effects, price of real estate, intangible assets, goodwill, badwill, coefficients of 

merchantability. 
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ÚVOD 

Téma této dizertační práce spadá v systému Soudního inženýrství 

do oblasti Technického znalectví, 

do oboru Ekonomika, 

do odvětví Ceny a odhady, 

zvláštní specializace Oceňování nemovitostí. 

Podle povahy zkoumaného majetku spadá téma 

do oblasti Nehmotného majetku, 

do podoblasti Ostatního nehmotného majetku, 

do specifikace Nehmotného majetku neregistrovaného.
1
 

Téma spadá 

do zvláštní specializace oceňování staveb, oceňování pozemků a oceňování 

trvalých porostů. 

Z hlediska typu ceny téma spadá 

do podoboru oceňování cenou zjištěnou a oceňování cenou obvyklou. 

Metodika řeší 

oceňování zvláštních vlivů působících na cenu nemovitosti. 

 

Jedním z hlavních cílů oboru soudního inženýrství v oboru ekonomika je nalezení 

takových systémových postupů, aby bylo možno predikovat cenu majetku například pro řešení 

sporů soudních či arbitrážních, pro plánování investic, pro oceňování bankovních zástav, pro 

výpočet škod v tržní ekonomice, pro daňové účely a podobně. 

Na cenu majetku movitých věcí, nemovitostí a podniků působí mimo běžných 

hmotných okolností zvláštní vlivy. Tyto vlivy zahrnují i tzv. genius loci (duch místa), nemají 

hmotnou podstatu a mohou mít podstatný či rozhodující vliv na cenu tohoto majetku. 

Cena majetku vždy zahrnuje části hmotnou a nehmotnou. U oceňování by měla být 

k dispozici jednoznačná metodika pro možnost rozčlenění každého majetku na část hmotnou 

a na zbývající část nehmotnou. Zatím nebyla jednoznačně stanovena. 

Vnější svět je složen ze dvou substancí, z ducha (myšlení) a hmoty.
2)

 Cogito, ergo sum 

(myslím, tudíž jsem). Pak také platí teze, že co neprojde myslí člověka, to pro něj neexistuje 

a nemá pro něj hodnotu ani cenu. 

                                                

1) Čada K, Oceňování nehmotného majetku, VŠE Oeconomia Praha 2009, Příloha č.3. 
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Cílem této dizertační práce je po analýze současného poznání osvětlit podstatu 

zvláštních vlivů a nalézt takový systém, aby bylo možno vlivy promítnout do ceny objektivním 

a kontrolovatelným způsobem. 

Jeví se jako všeobecně prospěšné, aby znalci používali sjednocené postupy v oceňování 

jak v oblasti hmotného majetku, tak v oblasti majetku nehmotného, u kterého se projevují 

zkoumané zvláštní vlivy a které nemusí být vždy zjevné. 

V dizertační práci je navržen souhrnný systém k oceňování nehmotného majetku pro 

metody nákladovou, výnosovou a porovnávací v rámci ceny administrativní a ceny obvyklé. 

V experimentální výpočtové části je provedeno ocenění zvláštních vlivů u konkrétních 

nemovitostí za účelem praktického prověření navržených postupů s cílem metodiku zobecnit 

pro nemovitosti na území České republiky (dále jen ČR) a v zahraničí. Po projednání 

a souhlasu Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále jen MZV) je proveden odhad hodnoty 

jednotkových cen zvláštních nehmotných vlivů u celého portfolia nemovitostí diplomatických 

misí vlastněných Českou republikou v zahraničí jako pilotní ověření metodiky. Jedná se 

o kvalitní reprezentativní nemovitosti, které mají vypovídací schopnost pro prověření navržené 

metodiky. 

Podstatný zejména u nehmotné složky majetku
3)

 je přístup znalce, který by měl být 

nejen technický, nýbrž by se zde měl projevit vedle zkušenosti zejména cit znalce pro 

spravedlivé
4)

 a objektivní ohodnocení podstaty okolností, které mají vliv na cenu majetku. Je 

tudíž velmi podstatný eticky správný postup znalce, který by měl být lépe vkomponován do 

právního systému ČR v oblasti činnosti soudních znalců. 

Zdůrazněné části v textu dizertační práce jsou uvedeny tučným písmem, kurzívou se pro 

celkovou přehlednost odlišují zejména příklady, tabulkové seznamy a komentáře. 

 

                                                                                                                                                     

2) Descartes René (1593 - 1650): Viz Cetl J. a kolektiv, Průvodce dějinami evropského myšlení, Tiskařské závody, 

n. p. Praha 1985, s 304 - 307. 
3)   

Telec I., Přehled práva duševního vlastnictví II, Česká právní ochrana, Nakl. Doplněk Brno 2007 s.17-21. 
4)

 Telec I., Přehled práva duševního vlastnictví I, Lidskoprávní základy, Licenční smlouva, Nakladatelství 

Doplněk Brno 2007 s. 46-58. 
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1  PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU PROBLEMATIKY 

Oceňování nehmotného majetku zahrnuje oproti běžným majetkům určitá specifika, 

která by měla být zohledněna v metodice a v konečné ceně. Existuje základní shoda ve způsobu 

ocenění hmotného majetku, u nehmotného majetku tomu tak není. 

1.1 TERMINOLOGIE 

Definice dále uvedených pojmů vycházejí ze zákonných předpisů a zvyklostí ve věci 

evaluace v ČR a ve světě. Terminologie včetně definice ceny obvyklé (taktéž cena obecná, 

tržní) a ceny zjištěné (taktéž cena administrativní či úřední), která je definována platným 

cenovým předpisem, se odvozuje z definic uvedených zejména v zákoně o oceňování majetku 

č. 151/1997 Sb.
5)

 a v zákoně o cenách č. 526/1990 Sb.
6)

 v platném znění. 

1.1.1 Cena obvyklá 

Podle definice uvedené v § 2 zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. se majetek 

a služba oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. 

Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích 

stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v 

obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, 

které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, 

osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými 

okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky 

přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné 

nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní 

hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Definice se 

použije v zákonem vymezených případech uvedených v § 1 zákona č. 151/1997 Sb. Zákon 

neplatí pro účel sjednávání cen. 

Podle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v aktuálním znění podle novely č. 403/2009 se 

cenou obvyklou pro účely tohoto zákona rozumí cena shodného nebo z hlediska užití 

porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími 

                                                

5)
 Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. s prováděcími vyhláškami. 
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a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí, 

na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu 

obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího 

hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů 

a přiměřeného zisku. Kalkulační vzorec je v zákoně definován jako součet určených položek. 

Jsou to přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady, výrobní režie, správní režie, odpisy, 

u pronajatého majetku výše nájemného, ostatní náklady a přiměřený zisk. Zákon se vztahuje na 

sjednávání cen včetně cen nemovitostí a na kontrolu a regulaci cen. Definuje cenu jako peněžní 

částku sjednanou při nákupu a prodeji zboží nebo vytvořenou pro ocenění zboží například 

k daňovým účelům a notářským poplatkům. 

1.1.2 Tržní hodnota 

Mezinárodní oceňovací standardy IVS (International Valuation Standards)
7)

, které 

nejsou pro právní řád ČR závazné, definují cenu obvyklou obdobně. Základem hodnoty je 

obvyklá hodnota, která je ekvivalentní s tržní hodnotou, jejíž definice je stanovená v normách 

evropské organizace znalců TEGoVA.
8)

 „Tržní hodnotou se rozumí předpokládaná částka, za 

kterou by aktivum mělo být k datu ocenění směněno, a to mezi koupěchtivým kupujícím 

a prodeje chtivým prodávajícím v transakci samostatných a nezávislých partnerů po náležitém 

marketingovém období, v níž každá strana jedná informovaně, rozumně a bez donucení.“ Tržní 

hodnota obsahuje také předpoklad nejlepšího využití. 

Tržní hodnota je podle Mezinárodních oceňovacích standardů definována obdobně. 

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi 

dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi samostatnými 

a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve kterém by obě strany jednaly informovaně, 

rozumně a bez nátlaku.“ 

Tržní cena, cena obecná a cena obvyklá jsou podle výše uvedených definic a zvyklostí 

v českém právním řádu významově totožné, pro účely oceňování jsou tyto definice 

jednoznačné a obsahově postačující. 

                                                                                                                                                     

6)
 Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, v aktuálním znění č. 403/2009, § 2. 

7) 
International Valuation Standards Committee: International Valuation Standards 7. edition 2005, IVSC, London 

2005, návrh změn červen 2010. 
8) EVS - European Valuation Standards, 5. vydání 2003, norma GN 6. 
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1.1.3 Goodwill a mezinárodní účetní standardy 

Jako goodwill se podle ustálených mezinárodních zvyklostí označuje dobré jméno 

podniku přinášející zlepšené ekonomické výsledky zejména na základě vhodné obchodní 

politiky. Je výsledkem vztahů k zákazníkům, propagace a reklamy. Goodwill je v účetní bilanci 

veden jako nehmotné jmění. V zákoně o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. se pojem goodwill 

neuvádí, ale v odstavci 4 § 24 se objevuje pojem cena dobré pověsti podniku, což naplňuje 

obsah pojmu goodwill. Ten je zde definován jako rozdíl mezi cenou sjednanou a cenou 

zjištěnou podle cenového předpisu. 

Mezinárodní oceňovací standardy definují goodwill jako nehmotný majetek, který 

vzniká jako výsledek jména, reputace, zákaznické věrnosti, umístění podniku, produktů 

a jiných faktorů, které nejsou samostatně rozpoznatelné anebo ocenitelné, ale který přináší 

ekonomické zisky. 

Z těchto aspektů definice je důležité upozornit na umístění majetku (polohu), která 

se také zařazuje do nehmotné složky majetku typu goodwill. Potom je zřejmé, že 

u samostatných nemovitostí včetně samostatných pozemků se jedná o totožný nehmotný 

charakter majetku. 

Nehmotná aktiva v mezinárodním měřítku jsou všeobecně uznávaným aktivem 

u jakéhokoliv majetku včetně nemovitostí. Mezinárodní účetní standardy IFRS 3 – oddíl 

Nehmotná aktiva IAS 38
9)

 mají za cíl popsat přístup k účtování nehmotných aktiv. Standard 

vyžaduje, aby účetní jednotka uznala nehmotné aktivum tehdy a jen tehdy, pokud jsou splněna 

určitá kritéria. Standard také specifikuje, jak vypočítat účetní hodnotu nehmotných aktiv, pokud 

jde o dlouhodobý nehmotný majetek. 

Nehmotné aktivum včetně goodwillu je podle IAS 38 definováno 

jako identifikovatelné nepeněžní aktivum bez fyzické podstaty. Aktivum je zdroj, který je 

pod kontrolou účetní jednotky jako výsledek minulých událostí (například nákup nebo vlastní 

tvorba) a od kterého se očekávají budoucí ekonomické užitky (příliv peněžních prostředků nebo 

jiných aktiv). To znamená, že musí existovat tři zásadní vlastnosti nehmotných aktiv, kterými 

jsou identifikovatelnost, možnost ovládání s kontrolou aktiva a budoucí ekonomický prospěch 

(jako jsou příjmy nebo snížení budoucích nákladů). Nehmotné aktivum je podle IAS 38 

identifikovatelné, pokud je oddělitelné (hodnota může být oddělena a prodána, přepravena, lze 

sjednat licenci, pronájem nebo směnu buď samostatně, nebo společně se související věcí). 

                                                

9
 Mezinárodní účetní standardy IFRS 3 – Podnikové kombinace, oddíl IAS 38 – Nehmotná aktiva. 
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Nebo vzniká ze smluvních nebo jiných zákonných práv bez ohledu na to, zda jsou tato práva 

převoditelná nebo oddělitelná od podniku nebo od jiných práv a povinností. 

Pravděpodobnost budoucích ekonomických přínosů musí být podle IAS 38 založena na 

přiměřených a obhajitelných předpokladech a podmínkách, které budou existovat po celou 

dobu životnosti aktiva. Identifikovatelnost je považována za splněnou, pokud dlouhodobý 

nehmotný majetek je pořízený jak samostatně, tak v rámci podnikové kombinace. 

U podnikových kombinací podle IAS 38 musí existovat předpoklad, že hodnota (a tedy i cena) 

nehmotného aktiva nabytého v podnikové kombinaci musí být reálná a spolehlivě 

určená. Výdaje zahrnuté v nákladech na pořízení nehmotné položky, které splňuji definici 

a kritéria pro nehmotné aktivum, by měly být součástí hodnoty přisuzované goodwillu k datu 

akvizice. 

Zkoumané zvláštní vlivy působící na cenu nemovitostí podle výše uvedených zásad 

zahrnují pouze vlivy všeobecně platné a všeobecně obchodovatelné. Nejedná se o vlivy, které se 

týkají subjektivních hodnocení jen pro některé osoby či vlivy zvláštní obliby. Například je 

možné, že některé osoby preferují určitou barvu věci, avšak pro jiného bude tato barva 

hodnocena jako nevhodná. Tento případ nelze započítat do charakteristiky zvláštních 

nehmotných vlivů. 

1.1.4 Další definice 

Nemovitost je definována v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění dalších před-

pisů.
10 )

 Věci se dělí na movité nebo nemovité. Nemovitostmi jsou pozemky a stavby
11)

 spojené 

se zemí pevným základem. 

Pozemkem se podle katastrálního zákona
12)

 rozumí část zemského povrchu oddělená 

od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí 

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

Parcela je pozemkem, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální 

mapě a označen parcelním číslem. Výměrou parcely je vyjádření plošného obsahu průmětu 

pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách, která je zaokrouhlená na 

celé čtvereční metry. Parcela je definována parcelním číslem, názvem obce a katastrálním 

územím, ve kterém leží. Udává se i druhu pozemku, což je pro ocenění nezbytné. 

                                                

10)
 § 119 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění. 

11)
 § 2 a § 3 staveního zákona č. 183/1006 Sb. v platném znění. 

12)
 § 2, § 3, §4, §19a katastrálního zákona 344/1992 Sb. v platném znění. 
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Stavbou se rozumí výsledek stavební činnosti, který lze individualizovat podle druhu 

a účelu využití. Konkrétní stavba je určena druhem, popisným číslem, u rekreačních chat 

evidenčním číslem, názvem obce a katastrálním územím, na němž je postavena. Nemá-li stavba 

popisné nebo evidenční číslo, je určena parcelním číslem pozemku, na němž je umístěna. 

Stavbou se rozumí i stavba nepovolená, ev. nezkolaudovaná. Pokud se týká vzniku stavby, lze 

u budov za okamžik vzniku mít ten, kdy začnou být zřetelné obrysy a dispozice prvního nad-

zemního podlaží. Obvykle se požaduje alespoň jeden metr výšky stěn 1. NP. Obdobně pokud se 

pod tuto úroveň stěny 1. NP sníží, lze tento okamžik obvykle brát jako čas zániku stavby.
13)

 

Obchodní firma dle obchodního zákoníku
14)

 je název, pod kterým je podnikatel zapsán 

do obchodního rejstříku. Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s obchodní firmou jiného 

podnikatele a nesmí působit klamavě. Převod obchodní firmy bez současného převodu podniku 

je nepřípustný. Název obchodní firmy se promítá do nehmotné formy majetku typu goodwill, 

který se takto zpravidla zvyšuje. 

Obchodní značka a značka zboží jako nehmotný majetek nejsou zákonem výslovně 

chráněny, jako je tomu u zapsané ochranné známky. Je chráněna podle ustanovení o nekalé 

soutěži podle obchodního zákoníku
15)

. Nekalá soutěž se zakazuje, je v rozporu s dobrými 

mravy a způsobuje škodu. Nekalou soutěží je zejména klamavá reklama, klamavé označování 

zboží a služeb, vyvolávající nebezpečí záměny, parazitování na dobré pověsti podniku, výrobku 

či služeb jiného subjektu. 

Obchodní značka, značka zboží, obchodní firma a ochranná známka jsou navenek 

nositeli dobré pověsti subjektu, tedy nehmotného majetku typu goodwill. Obdobně 

u nemovitostí je zavedený název nemovitosti nebo název místa či jejich dobrá pověst hodnotou, 

která zvyšuje její cenu. Nemovitosti vykazují určité znaky podniku, jelikož je lze pronajmout, 

přinášejí trvalý příjem (prospěch), lze vypočítat jejich výnosovou hodnotu. 

Pro rok 2012 platí zákon o oceňování majetku a změně některých zákonů č. 151/1997 

Sb. ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona 257/2004 Sb., zákona 

296/2007 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. K zákonu platí aktuální prováděcí vyhláška 

Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., 460/2009 Sb., 

                                                

13)
 Bradáč A. a kol.: Teorie oceňování nemovitostí VIII. vydání, Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno 

2009, s. 15-18. 
14) 

§ 8 až 12 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění. 
15)

 § 44 až 54 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění. 
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364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb. (dále jen cenový předpis). Cena zjištěná podle tohoto předpisu 

je dále v textu uváděna jako cena zjištěná.
16)

 

Věcná hodnota nemovitosti je ve fázi oceňování hmotným majetkem, avšak zahrnuje 

v sobě také původní nehmotné vstupy v souvislosti s vlastním pořízením stavby (například 

dobrá pověst zhotovitele, licence, know-how, obchodní značky zabudovaných komponentů). 

Tyto nehmotné vstupy jsou transformovány do hmotné složky majetku až v souvislosti 

převodem dokončeného díla a po vzniku nemovitosti a započítáváme je při oceňování 

nemovitostí v plné výši jako hmotné. 

Koeficienty prodejnosti jsou zavedenými pojmy pro oceňování věcí movitých 

a nemovitých. Koeficienty prodejnosti KP pro tržní oceňování jsou definovány ve znalecké 

praxi jako poměr cen sjednaných podle kupních smluv a jejich cen časových (reprodukčních po 

snížení o opotřebení). V německé znalecké praxi jsou označovány pojmem tržní nadějnost.
17)

 

Koeficienty prodejnosti pro oceňování cenou zjištěnou podle českého cenového předpisu se 

označují jako Kp. Podrobně viz přílohu č. 5 dizertační práce. 

Za účelem oceňování se používají pojmy goodwill jako dobrá pověst a badwill jako 

majetek s horší pověstí pro majetek, který představuje zkoumané zvláštní vlivy u nemovitostí. 

Pojmy mají dlouhou mezinárodní platnost. 

1.1.5 Zvláštní vlivy 

Zvláštní vlivy, které působí na cenu nemovitostí, lze nejpřesněji definovat jako vlivy 

nehmotného charakteru, které tvoří reziduum mezi cenou obvyklou (tržní hodnotou 

nemovitosti) a cenou časovou nemovitosti. Nikoliv hodnotou majetkové substance, která již 

goodwill může zahrnovat. Pokud je rozdíl kladný, jedná se o goodwill, v záporném případě je 

to badwill. 

Nehmotný majetek typu goodwill a badwill se podle své povahy dělí na nehmotný 

majetek s hmotným nosičem (například budova s hmotnou podstatou obsahuje 

architektonickou kvalitu – nadhodnotu nehmotného charakteru) a na nehmotný majetek bez 

hmotného nosiče (například dobrá pověst budovy, ve které žila význačná osobnost). 

Zvláštní vlivy - goodwill v oblasti mezinárodního práva pro ochranu investic je chápán 

jako nehmotná výhoda anebo při badwillu jako nehmotná nevýhoda. Objektivní závažnou 

                                                

16)
 Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. s prováděcími vyhláškami. 

17) 
Borg Uwe: Hodnocení movitého majetku, vydal CONSULTINVEST, spol. s r. o. Praha, 1995, s. 339. 
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komplikací pro rozdělení majetku na hmotnou a nehmotnou část je vyřešení této otázky 

u pozemků. Tento problém je v rámci dizertační práce vyřešen s postačující přesností. 

1.2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ PROBLEMATIKY 

Rozdělení majetku na hmotnou a nehmotnou část není v dostupné literatuře 

a v metodikách dořešeno celosvětově. Znalci nemají jednoznačnou oporu pro ocenění. Toto 

rozdělení je přitom velmi důležité a potřebné pro hodnocení majetku jako celku, podává 

zřetelnější náhled na kvalitu a vnitřní podstatu majetku podniků, movitých věcí a nemovitostí. 

Může být kupříkladu podstatným měřítkem zvažování investic pro investory. Pokud nemovitost 

jako celek vykáže badwill, pak může být alokace kapitálu výhodnější v místě a v prostředí, 

které bude vykazovat goodwill. 

1.2.1 Výpočet hodnoty goodvillu 

Obvyklá hodnota goodwillu se stanovuje odhadem podle pomocných metod, není však 

všeobecná shoda jak v samém obsahu pojmu goodwill, tak ani ve způsobu jeho výpočtu.  

Výpočet hodnoty goodwillu je uváděn 

a) ve smyslu českých účetních předpisů podle platného zákona o účetnictví
18)

 jako rozdíl 

mezi dosaženou cenou při prodeji a účetní hodnotou nakupované firmy (nelze vždy pro 

výpočet tržní hodnoty goodwillu použít, jelikož odhadujeme cenu před prodejem), 

b) jako rozdíl mezi obvyklou hodnotou a substanční hodnotou nakupované firmy
19)

 (nelze 

vždy v praxi použít, jelikož substanční hodnota netto i brutto znamená nákladové ocenění 

aktiv reálné například včetně polohy a liší se od nákladové ceny - věcné hodnoty 

například úpravou při použití koeficientů prodejnosti), 

c) jako rozdíl mezi kupní cenou podniku a souhrnem individuálně přeceněných jednotlivých 

položek majetku podniku v konceptu vážené výnosnosti WARA
20)

 (nelze běžně v praxi 

použít, jelikož se nehodí pro běžné majetky pro komplikovanou formu stanovení rizik), 

d) ve smyslu Zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. jako rozdíl mezi cenou 

sjednanou a cenou úřední – zjištěnou (nelze v praxi použít, jelikož cena zjištěná často 

neodpovídá ceně nákladové, například obsahuje koeficienty prodejnosti a je potřebné 

odhadnout cenu ještě před prodejem, když cena sjednaná není známá), 

                                                

18)
 Zákon o účetnictví č. 563/1961 Sb. v platném znění, § 25. 

19)
 Smith G., Russell L.: Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Wiley and Sons, New York 

1989 – 1992, s. 88 - 89. 
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e) ve smyslu vyhlášky Ministerstva spravedlivosti Slovenské republiky z 23. 8. 2004 

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku č. 492/2004 Z. z.
21)

 jako rozdíl mezi cenou 

výnosovou a nákladovou (nelze vždy v praxi použít, jelikož výnosová hodnota často 

neodpovídá ceně obvyklé, pro trh je podstatná pouze cena obvyklá), 

f) jako rozdíl mezi ekonomickým profitem podniku bez goodwillu a s goodwillem
22)

 (nelze 

v praxi jednoznačně vyčíslit tento rozdíl, máme hospodářské výsledky k dispozici vždy 

pro jednu z těchto variant a druhou musíme modelovat a není jednoznačně určeno jakým 

způsobem), 

g) Mezinárodní oceňovací standardy konkrétní způsob výpočtu majetku goodwill neuvádějí, 

odkazují ve Směrnici č. 4 zejména na hodnotu ochranné známky a na rozdíl mezi cenou 

obvyklou a součtem jednotlivých nákladových položek. 

h) jako rozdíl mezi oceněním podniku a individuálně přeceněnými složkami majetku 

sníženými o závazky, případně s ohledem na vztah výnosové hodnoty a substanční 

hodnoty nakupované firmy podle literatury autora M. Maříka
23)

, (jedná se dosud 

o nejpřesnější definice a pojetí problematiky). 

Při aplikaci uvedených definic vycházejí různé výsledky ocenění. Žádná z definic 

není obsahově plně přijatelná se všeobecnou platností. Je nezbytné pro praktické oceňování 

definovat způsob ocenění zvláštních vlivů - goodwillu a badwillu jednoznačně. 

1.2.2 Způsob ocenění nehmotných vlivů v zahraničí 

V mezinárodním prostředí mimo ČR bylo provedeno šetření ve věci definic a způsobu 

ocenění nehmotných vlivů. V německých zemích je ponechán výčet zvláštních nehmotných 

vlivů na znalci, který si tyto sám definuje a oceňuje.
24)

 Ve Velké Británii je základním 

dokumentem pro oceňování tzv. Red Book (RICS), kde je postup obdobný. Prošetřen byl dále 

systém oceňování nehmotných vlivů v Polsku (podrobněji viz příloha č. 7 dizertační práce), 

                                                                                                                                                     

20) 
Svačina P. Oceňování nehmotných aktiv, Ekopress Praha 2010, s. 203. 

21)
 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenské republiky z 23.8.2004 o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku č. 492/2004 Z.z., Příloha č 2. 
22)

 Koller T.  a kol. Valuation – Measuring and Managing the value of Companies, John Wiley & Sons, New 

Jersey, USA, Canada 2005, s 170 - 171, s. 186 – 187, s. 457 – 463, s. 682 - 687. 
23)

 Mařík M.: Určování hodnoty podniku, Ekopress Praha 2007,  s. 279, s. 296, s. 393, Metody oceňování podniku 

pro pokročilé, Ekopress Praha 2011, s. 80, s. 407, s. 408, s. 410, s. 
24)

 Bradáč A. a kol.: Teorie oceňování nemovitostí VIII. vydání, Akademické nakladatelství CERM s.r .o. Brno 

2009. S. 498 - 542. 
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v Rusku a dále ve státech Hong Kong, USA, Kanada, Japonsko, Čína a v západní Evropě.
25)

 

Situace v těchto oblastech je obdobná, oceňování nehmotných vlivů není stanoveno konkrétním 

výčtem položek a není předepsán konkrétní jednoznačný postup. 

Na Slovensku jsou nehmotné vlivy součástí cenového předpisu
26)

 zejména v oblasti 

metod polohové diferenciace. Je definováno až 21 faktorů nehmotných vlivů vůči stavbám a až 

22 faktorů vůči pozemkům. Podrobně viz příloha č. 6. 

Nejpodrobnější postupy a sjednocující definice pro ocenění nehmotného majetku 

v cizině jsou obsaženy v mezinárodních oceňovacích standardech IVS, kde je však toto řešeno 

pouze ve všeobecné rovině bez konkrétních výčtů nehmotných zvláštních vlivů.
27) 

Evropské 

oceňovací standardy TEGoVA
28)

 mají velmi podobnou koncepci a jsou tvořeny tak, aby nebyly 

v rozporu se standardy IVS a aby postupně došlo k celosvětové shodě v nejlepších oceňovacích 

postupech. 

1.2.3 Způsob ocenění nehmotných vlivů v ČR 

V ČR existuje zavedený kvalitní systém oceňování nehmotných vlivů podle cenového 

předpisu.
29)

 Systém se od roku 1997 postupně vyvíjí a dopracovává s cílem přiblížit ceny 

zjištěné v maximální míře cenám obvyklým. V oblastech zvláštních vlivů pro cenu zjištěnou 

platí metodiky uvedené v aktuální prováděcí vyhlášce s přílohami (dále jen vyhláška). 

Podrobněji viz přílohu č. 5 dizertační práce. 

Pro nákladové ocenění cenou zjištěnou dle cenového předpisu byly zavedeny 

koeficienty prodejnosti Kp vyjadřují vztah cen nemovitostí sjednaných podle kupních smluv 

a jejich cen zjištěných podle cenového předpisu, upravených na stejnou cenovou úroveň 

(příloha č. 39 vyhlášky). Koeficienty prodejnosti se mění každou změnou prováděcí vyhlášky 

podle statistického vyhodnocení sběru dat v rezortu Ministerstva financí ČR. § 44 vyhlášky 

stanovuje způsob používání koeficientů prodejnosti. Podle odst. 11 § 44 je možnost úprav Kp  

podle uvážení znalce, koeficient lze snížit nebo zvýšit až o 30 %. Jde o velmi vysoké rozmezí 

a zde by bylo vhodné, aby měl znalec k dispozici nabídku – komplexnější soupis možných 

                                                

25)
 Seabrooke W., Kent P., Hwee Hong How H.: International Real Estate an Institutional Approach, Blackwell 

Publishing Ltd., UK, USA, Australia 2004, s. 130 - 361. 
26)

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenské republiky z 23.8.2004 o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku č. 492/2004 Z.z. 
27)

 International Valuation Standards Committee: International Valuation Standards 7. edition 2005, IVSC, 

London 2005, návrh změn červen 2010, Směrnice č. 1, č. 4, č. 6. 
28)

 EVS - European Valuation Standards, 5. vydání 2003. 
29)

 Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. s prováděcími vyhláškami. 
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běžných zvláštních vlivů, které může započítat. Jedná se celkově o kvalitní metodiku 

použitelnou i pro oceňování cenou obvyklou a může sloužit jako statistický základ pro možné 

ocenění dalších zvláštních vlivů nad limit - etalon průměru v místě. Výčet vlivů je však uveden 

omezeně, i když s možností promítnutí dalších položek podle zvážení znalce. 

U pozemků je v příloze č. 21 vyhlášky definováno až 30 zvláštních vlivů, které mají 

vliv na cenu. Bylo by vhodné uvést většinu položek také pro nákladové ocenění staveb, 

například významně chybí záplavová oblast, výhled v nákladové metodě, ochranná pásma. Pro 

oceňování kombinací nákladového a výnosového způsobu se koeficienty Kp nepoužijí, zvláštní 

nehmotné vlivy lze započítat nepřímým způsobem podle dosažitelného nájemného a podle 

analýzy rozvoje nemovitosti. Míra kapitalizace je nastavena striktně bez možnosti modelování 

její výše podle uvážení znalce. 

Při oceňování porovnávacím způsobem je v příslušných přílohách vyhlášky u staveb 

definováno až 35 položek nehmotných zvláštních vlivů, ale v praxi lze definovat i sto položek 

běžných vlivů. 

1.3 HISTORICKÉ SOUVISLOSTI 

Z hlediska poznání v oblasti dosavadních metod pro oceňování majetku je nutno také 

provést šetření, zda existují použitelné metodiky historické v oblasti ocenění zvláštních vlivů 

působících na nemovitosti. 

Nehmotný majetek typu goodwill je obchodován už po staletí. Obsah pojmu goodwill 

je zaznamenán v literatuře již od roku 1571 v Anglii, pojmenován byl původně jako 

good will.
30)

 Z volného překladu tohoto pojmu jako „dobře v budoucnu“ vyplývá jeho 

nadčasovost, kdy předmětem ocenění zejména podle výnosové hodnoty je kapitalizace 

budoucích příjmů z tohoto nehmotného majetku. 

1.3.1 Všeobecné souvislosti 

Pro vyhodnocení stavu poznání v tomto oboru je v práci provedeno šetření jak v oblasti 

současného oceňování od roku 1990, tak šetření ve věci historických metodik s cílem zjistit, 

zda některé dříve používané metodiky z období let 1900 – 1990 jsou použitelné pro současnost. 

                                                

30)
 Smith G., Russell L.: Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Wiley and Sons, New York 

1989 – 1992, s. 76 - 77. 
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Od roku 1990 jsou k dispozici zejména metodiky pro ocenění know-how, průmyslových 

práv, výhodných smluv a ochranných známek
31)

. Hodnoty ostatních zvláštních vlivů a dobré 

pověsti nejsou dodnes dořešeny. Historické metodiky před rokem 1900 není nutno prošetřovat, 

lze je chápat jako vývojové, jejichž zásady byly použity pro oceňování obvyklou (dříve 

nazývanou jako obecnou) cenou v letech 1900 – 1948. V období 1949 – 1989 nebyl tento 

majetek v bývalém socialistickém Československu v obvyklé ceně běžně oceňován a není tak 

k dispozici ani příslušná objektivní metodika z této doby. 

Oceňovací metodiky majetku z období 1900 – 1948 jsou pro tvorbu současných 

metodik mimořádně cenné. Dřívější metodiky znamenají pro znalce a odhadce propojení 

s historickým teoretickým vývojem, který překlenuje násilné přerušení návazností za období let 

1948 - 1989. Období oceňování z let 1918 - 1948 zahrnuje pro území Československé 

republiky Odhadní řád
32)

 a dále pro Evropu mezinárodně uznávané metodiky oceňování 

veškerého majetku pro účely válečných reparací. 

1.3.2 Metodiky pro válečné reparace 

Vítězné a poražené mocnosti s dalšími státy vytvořily po 1. světové válce během období 

let 1918-1925 podrobný systém oceňování, který tak nabyl oficiálního statutu mezinárodního 

právně závazného dokumentu.
33 )

 Metodiky byly používány v obdobném rozsahu i pro výpočty 

válečných reparací po 2. světové válce. Do těchto metodik je zapracován sofistikovaný systém 

oceňování podle oficiálních předpisů a zvyklostí v Československu po roce 1918. 

Metodiky pro válečné reparace z let 1918-1925 jsou produktem společné mezinárodní 

expertní znalecké komise se sídlem v Paříži. Členy Reparační komise byly Francie, Velká 

Británie, USA, Německo, Rakousko, Itálie, Československo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, 

Bulharsko a Jugoslávie. Metodické postupy jsou propracovány velmi podrobně a jsou 

výsledkem dlouhodobé negociace mezi zplnomocněnými zástupci – znalci a experty 

jednotlivých států. Postupy zahrnují závazné a jednoznačné postupy pro ocenění nákladové, 

porovnávací a výnosové včetně konkrétních mír kapitalizace. Postupy se týkají také 

nehmotného majetku, zohledňují se zejména specifika, design, historický kontext, výnosnost 

a lokalizace majetků. 

                                                

31)
  Mařík M.: Určování hodnoty podniku, Ekopress Praha 2007 s. 393 -  411. 

32)
 Švarc B., Technické hospodářství ve stavitelství pozemním, odhadní řád č. 100/1933 Sb. z. a n., Nakladatelství 

Masarykova akademie práce, Praha 1935. 
33)

 Archiv MZV ČR, oddíly Válečné reparace 1918-1953, fond, signatura I/8-9, II/4, V/13-14, 17, 18, VIII/1,2-6,9. 
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Metodiky byly v praxi použity pro ocenění obrovského rozsahu nejrůznějšího majetku a 

majetkových práv. Konečné ceny byly odsouhlaseny jednotlivými signatářskými státy a podle 

těchto výpočtů bylo poskytováno mezistátní plnění. Výsledky ocenění jsou k dispozici 

v archívu Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

Právní rámec pro tehdejší oceňování byl dán hlavní mírovou Versailleskou smlouvou 

vypracovanou na pařížské mírové konferenci v letech 1919 – 1920 zejména s ohledem na 

stanovení válečných reparací a na nové vymezení hranic států v Evropě. Tato smlouva byla 

základem pro nový bezpečnostní systém světa, podrobnější podmínky byly upraveny dalšími 

dodatečnými smlouvami. Pro ČSR byly podstatné ještě Trianonská smlouva a Saint - 

germainská smlouva. 

1.3.3 Komentář k jednotlivým dokumentům 

V příloze č. 2 jsou uvedeny přepisy, překlady a fotokopie vybraných historických 

dokumentů z archivu MZV ČR z let 1918 – 1925.
34)

 

 

Dokument č. 1: 

Přínosem pro současnost je uvedený základní ekonomický, metodický a etický statut ve 

věci principu tehdejšího oceňování, a to zásada, že oceňování majetku by mělo být vedeno 

úvahami ve spravedlivé a dobré víře a musí být uplatněním principu jednotných zásad 

a pravidel. Dále se dělí způsoby oceňování na metody porovnávací, výnosovou a nákladovou 

a navíc se připouští i jiný způsob ocenění konkrétně nedefinovaný. 

V oblasti zvláštních vlivů se nehmotný majetek započítával do ceny souhrnně, vlivy se 

samostatně nevyčíslovaly. Navrhovalo se ocenění na částku, která by mohla být realizována 

prodejem nemovitostí, výnosovým způsobem, nákladovým způsobem a dále podle částky 

vyplývající z použití jakéhokoliv procesu podle povahy majetku. 

 

Dokument č. 2: 

Inventář byl oceňován i s ohledem na nehmotný majetek porovnávací a nákladovou 

metodou. U movitých věcí v tak obrovském objemu bylo možné reálně zohledňovat například 

historickou a uměleckou hodnotu předmětů jen hrubým odhadem. 
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Dokument č. 3: 

Při samotném oceňování ve věci metodik bylo předmětem diskuse, jaké budou 

uznávány postupy a sazby. Byly konzultovány směnné kurzy Kč vůči jiným měnám podle 

časové osy. Byla konstatována neúměrně nízká kupní síla československé koruny vůči hlavním 

měnám ve světě. V oblasti cen státních dolů byla dohadována míra kapitalizace, která se po 

tvrdé diskuzi ustálila na navržené objektivní sazbě 5 – 6 %. Tato sazba zahrnovala ocenění 

nehmotného majetku včetně nehmotného práva kutisek – práv důlních. 

 

Dokument č. 4: 

Dokument se zaobírá oceňováním škod. Kategorie majetku podle povahy věcí byly 

roztříděny na 3 skupiny. Škody způsobené občanským osobám, škody způsobené vojenským 

osobám a škody způsobené na majetku všeobecně. Postupy se nevymykají dnešním 

metodikám, nevylučovalo se nijak ocenění majetku nehmotného. 

 

Dokument č. 5: 

Zde se uvádí a odmítá cena zvláštní obliby, která se nepovažuje za cenu obecnou 

(obvyklou). Což je naprosto v souladu s definicemi ceny obvyklé podle zákona o oceňování 

majetku 151/1997 Sb. v aktuálním znění, podle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v aktuálním 

znění a podle mezinárodních oceňovacích standardů. 

 

Dokument č. 6: 

Při ocenění velkostatků včetně budov, pozemků a trvalých porostů je důležitý tehdy 

používaný poznatek a praxe, že majetky lze cenit nákladovou metodou pouze v případě, že se 

jedná o malé majetky a jedině výnosová hodnota byla uznávána při ocenění majetků velkých.  

Výnosová hodnota zahrnuje i ocenění zvláštních nehmotných vlivů. Započítávána byla 

velmi nízká míra kapitalizace. Přepis textu: „Zásada, že jest nutno velký majetek pozemkový 

oceňovati na podkladě průměrného čistého výnosu, byla též uznána bývalou rakouskouherskou 

státní správou, neboť pro úřední a soudní záležitosti bylo přímo předepsáno oceňovati velký 

majetek pozemkový hodnotou důchodovou s mírou kapitalisace 3 ½ – 4 %.“ 

 

 

 

                                                                                                                                                     

34)
 Archiv MZV ČR, oddíly Válečné reparace 1918-1953, fond, signatura I/8-9, II/4, V/13-14, 17, 18, VIII/1,2-6,9.  
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Kopie dokumentů ostatních v příloze č. 2: 

Dokumenty názorně demonstrují detailní informace o způsobu negociace cen, jsou 

uvedeny výstupy z ocenění, je zřejmý obrovský rozsah oceněných majetků s rozčleněním podle 

typu nemovitostí a podniků. Ocenění státních silnic obsahuje cenové sazby, výměry 

a inspirativní způsob výpočtu opotřebení nikoliv podle stáří a opotřebení konstrukcí, ale podle 

zanedbaností nákladů na údržbu konstrukcí s životností silnice neomezenou. 

1.3.4 Etické hledisko při oceňování v historických postupech 

Podstatný pro oceňování zejména nehmotného majetku byl již tehdy zejména morální 

kodex oceňování válečných reparací, který tehdy zúčastněné státy přijaly, a byl definován 

takto: „Oceňování majetku by mělo být vedeno úvahami o spravedlnosti a dobré víře a musí 

být uplatněním principů, zásad a pravidel jednotných“ („L´ évalution des biens doit etre guidée 

par des considérations de justice, d´ équité et de bonne foi et doit se faire en appliquant des 

principles et des régles uniformes“ - zápis na Pařížské mírové konferenci č. 7. z 5. března 1922 

zúčastněnými státy jednomyslně schválený). 

Na morální kodex už soudní praxe upozorňuje v prostorách Zemských desek na 

Pražském hradě nápis pořízený po požáru hradu v roce 1541: „Je třeba soudit spravedlivě 

a žádnému nebude nic přečteno a psáno, leč bude prve hotovými penězi zaplaceno“. 

1.3.5 Nehmotné aspekty při hodnocení majetku v letech 1945 až 1948 

Po 2. světové válce zejména v letech 1946 - 1947 zkoumaly vítězné státy německé 

duševní vlastnictví v rámci takzvané akce FIAT. V archivu MZV ČR
35)

 je doložena 

dokumentace o výsledcích šetření 15 československých expertů v americké a britské okupační 

zóně v Německu. 

Jednalo se o nehmotný majetek zejména typu know-how a goodwill v několika 

desítkách nejvýznamnějších německých strojírenských koncernů, například FORD Kolín nad 

Rýnem, Daimler - Benz Frankfurt a. M., I. G. Farben Industrie Leverkusen, KDF a VW 

Wolfsburg. Experti byli z československých strojírenských firem vysláni prostřednictvím 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČSR ve věci zjišťování tohoto majetku za účelem využití 

získaných informací v domácím průmyslu. 

                                                

35)
 Archiv MZV ČR, oddíly Válečné reparace 1918-1953, fond, signatura I/8-9, II/4, V/13-14, 17, 18, VIII/1,2-6,9. 



 25 

1.3.6 Mezinárodní oceňovací standardy z hlediska historických souvislostí 

Současné Mezinárodní oceňovací standardy
36)

 nemají status oficiálního mezinárodního 

právně závazného dokumentu. Jedná se o doporučení pro použití metodik a sjednocení 

terminologie v mezinárodním kontextu. Tvůrci a signatáři jsou znalecké komory a uskupení 

v jednotlivých signatářských zemích, nikoliv státní orgány jednotlivých zemí. Standardy jsou 

velice užitečné, avšak pro svůj doporučující charakter zde chybí právní závaznost 

a mezinárodní legislativní tlak na jednotnost u výkladů obsahu pojmů a postupů oceňování. 

Toto se týká i oblasti majetků goodwill a badwill. 

1.3.7 Závěr k historickým dokumentům pro válečné reparace 

Podrobné dohledané historické doklady z období let 1900 až 1955 jsou velmi obsažné 

a pro oceňování poučné. Mají vysokou hodnotu metodickou a také historickou. Byly 

dohledány zajímavé dokumenty, například ocenění nemovitostí Pražského hradu a jeho 

movitého inventáře k roku 1914. Byla nalezena ocenění státních silnic v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku, je k dispozici velmi podrobný popis charakteru vlastnických vztahů ke 

komunikacím, vlivy nevolnictví a způsobu financování silničních staveb včetně historického 

vývoje od 17. stol. Na mezistátní úrovni byl oceněn nápad na vedení železnice a je k tomu 

podrobná dokumentace. Jsou detailně oceněny majetky panovnické rodiny Habsburků včetně 

zámků, obrazů. Je k dispozici ocenění mincovny ve slovenské Kremnici, ocenění slovenských 

zlatých a stříbrných dolů, pro celou ČSR například ocenění tabákového průmyslu, rozsáhlých 

lesních podniků a výrobních souborů k roku 1914. 

K dispozici je také kompletní velmi podrobná předepsaná úřední metodika pro 

oceňování státních uherských majetků nákladovou, výnosovou a porovnávací metodou 

z přelomu 19. a 20 století. 

Celkově z dohledané dokumentace pro válečné reparace v rozsahu 510 stran textů 

plyne, že v období tržní ekonomiky v letech 1900 – 1948 bylo ve střední Evropě prováděno 

oceňování srovnatelným způsobem, jako je tomu v současnosti, a to jak v oblasti metodické, 

tak v oblasti hledání spravedlivého objektivního postupu, který ovšem nevylučoval negociaci 

mezi oprávněnými subjekty, tedy mezi jednotlivými státy v Evropě. Míry kapitalizace byly 

nízké. Zvláštní nehmotné vlivy pravděpodobně nebyly podrobně položkově systemizovány.  

                                                

36)
 International Valuation Standards Committee: International Valuation Standards 7. edition 2005, IVSC, 

London 2005, návrh změn červen 2010. 
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1.3.8 Odhadní (exekuční) řád 

Podle Odhadního řádu
37

 byli v znalci povinni přihlížet ke všem okolnostem, které mají 

vliv na hodnotu odhadovaných nemovitostí. Mezi vyjmenované nehmotné zvláštní vlivy patřily 

poloha, obchodovatelnost, poměry odbytové, daňové a mzdové v místě (§ 23). Zvláštní vlivy 

v oblasti nehmotného majetku byly již tehdy standardní a uznávanou součástí majetku.  

Při použití výnosové metody byly používány podstatně nižší míry kapitalizace oproti 

současnému stavu. 

I s ohledem na nový občanský zákoník
38)

, který bude platný od 1. 1. 2014 je vhodné se 

vracet k metodice exekučního (odhadního) řádu, který platil v období 1. československé 

republiky. Naše nová právní úprava se v některých zásadách vrací k občanskému zákoníku 

platnému v tomto meziválečném období. Podrobný rozbor k novým předpisům je uveden 

v kapitole 4.7. 

1.4 SHRNUTÍ K DOSAVADNÍMU POZNÁNÍ 

V ČR jsou používány velmi propracované postupy pro oceňování nemovitostí. 

Pro oceňování podle platného cenového předpisu je ustanoven podrobný a kvalitní 

systém oceňování. Například statistické sbírání dat ze skutečných prodejů, jejich 

vyhodnocování a tvorba koeficientů prodejnosti Kp celostátně na úrovní Ministerstva financí. 

Toto je ve světě ojedinělé. 

Nicméně na tento systém je možné navázat a metodiky doplnit včetně metod pro určení 

ceny obvyklé, což je také předmětem dizertační práce. 

V oboru soudní inženýrství v oblasti ceny obvyklé i v ceně zjištěné podle cenového 

předpisu platného v ČR dosud nebyly definovány zvláštní vlivy komplexně jako nehmotný 

majetek. 

Není proveden jejich úplnější podrobný obsahový soupis. Není provázáno jejich 

uplatnění v ceně navzájem v metodách nákladové, výnosové a porovnávací. 

Nebyl zatím podrobně popsán typ předmětného nehmotného majetku, kam patří zvláštní 

vlivy, v systému dělení nehmotného majetku. 

Také nebyl definován způsob rozdělení nemovitostí včetně pozemků, movitých věcí 

a podniků na hmotnou a nehmotnou část. 

                                                

37)
 Švarc B., Technické hospodářství ve stavitelství pozemním, odhadní řád č. 100/1933 Sb. z. a n., Nakladatelství 

Masarykova akademie práce, Praha 1935. 
38)

 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 
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Nebyla popsána hodnotová podstata koeficientů prodejnosti z hlediska nehmotného 

majetku. 

Výpočet majetku typu goodwill je vyřešen v oblasti účetnictví, avšak pro účely 

oceňování není jednoznačně určen postup. 

Slabé a silné stránky nemovitostí se běžně hodnotí až v závěru ocenění, přičemž jejich 

obsah je právě předmětem zvláštních nehmotných vlivů, a měly by být zahrnuty do výpočtu 

průběžně. 

Pro účely oceňování nebyly dosud podrobně zkoumány důležité mezinárodně uznané 

valuační metodiky v souvislosti s válečnými reparacemi z let 1918 až 1955. 
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2  CÍL DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem dizertační práce je návrh metodiky pro oceňování zvláštních vlivů u nemovitostí, 

definování předmětu nehmotného majetku, analýza současně používaných metod, návrh 

konkrétních postupů pro oceňování zvláštních vlivů, provedení ocenění vzorových praktických 

příkladů, jejich vyhodnocení a stanovení účelu a obvyklých náležitostí znaleckého posudku 

v souvislosti s nehmotným majetkem. Dizertační práce řeší dané téma v oblasti ceny zjištěné 

podle cenového předpisu a v oblasti ceny obvyklé podle definice uvedené v zákoně 

o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.
39) 

Součástí práce je historické šetření ve věci oceňování 

těchto zvláštních vlivů v Evropě ve 20. století. 

Cílem je také nalezení klíče pro rozčlenění hodnoty staveb, pozemků a trvalých porostů 

na část hmotnou a na část nehmotnou, což mimo jiné umožní rozčlenit i vlastnictví v této 

struktuře. Zkoumané zvláštní nehmotné vlivy se také souhrnně nazývají pojmem genius loci – 

tedy atmosféra místa, duch místa. U nemovitostí bude pro cenu zjištěnou podle cenového 

předpisu navržena úprava postupů za účelem návrhu doplnění zákona o oceňování majetku 

a cenové vyhlášky, která provádí zákon o oceňování majetku.
40)

 

V práci (v konkrétním ocenění v příloze) bude stanovena osnova, účel a obvyklé 

náležitosti znaleckého posudku v souvislosti se zvláštními vlivy, které působí na cenu 

nemovitosti. 

Zpracovatel uplatní v rámci historického šetření v Zemském archivu v Brně, v Archivu 

Ministerstva zahraničních věcí ČR, v archivu Ústavu oceňování majetku při EkF VŠB – TU 

Ostrava dřívější metodiky pro oceňování nehmotného majetku na území ČR
41)

 a v Evropě ve 

20. století za účelem využití historických ověřených postupů pro navrhované metody.
42)

 

Obvyklou cenu zvláštních nehmotných vlivů nelze spočítat, lze ji pouze odhadnout. 

Dizertační práce není a ani nemůže být koncipována jako povinný a úplně detailní postup pro 

určení obvyklé ceny majetku včetně procentních rozsahů pro ocenění zvláštních vlivů. 

Půjde o návrh kroků a doporučení pro oceňovatele, aby prozkoumal situaci v oblasti 

nehmotné složky majetku a přiměřeným způsobem vlivy promítl do ceny podle svých znalostí, 

zkušeností, citu a podle svého nejlepšího svědomí. 

                                                

39)
 § 2 zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. 

40)
 Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. a cenové vyhlášky provádějící zákon o oceňování majetku 

v platném znění. 
41)

 Švarc B., Technické hospodářství ve stavitelství pozemním, odhadní řád č. 100/1933 Sb. z. a n., Nakladatelství 

Masarykova akademie práce, Praha 1935. 
42) Archiv MZV ČR, oddíly Válečné reparace 1918-1953. 
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3  VÝSLEDKY DIZERTAČNÍ PRÁCE S UVEDENÍM NOVÝCH 

POZNATKŮ 

Na základě metodických postupů dále v práci popsaných lze provést podrobnější 

ocenění zvláštních vlivů, působících na cenu nemovitostí. Lze provést rozdělení jejich ceny na 

hmotnou a nehmotnou část. Jedná se o ocenění hmotné substance nemovitostí a nehmotného 

majetku u nemovitostí, kdy je doloženo, že se jedná o majetek typu goodwill či badwill. 

3.1 METODICKÉ POSTUPY 

Je použit princip logického přístupu, úvah a následného dokazování. Pomocně je 

použito systémového členění pro modelování na základě principu podobnosti.
43)

 

3.2 VŠEOBECNÉ TEZE 

Metody řešení problematiky jsou multikriteriálně vztaženy vždy ke konkrétnímu okruhu 

oceňovaného majetku s určitými odlišnostmi, které zohledňují specifika pro nemovitosti, 

movité věci a podniky.  

Postupuje se pomocí teorie modelování
44)

 na základě kombinace materiálního 

a abstraktního modelu se systémovým přiřazením ceny ke každé vlastnosti – zvláštnímu vlivu 

do nákladové, porovnávací a výnosové metody s ohledem na zvláštní cenové vlivy nehmotného 

charakteru. 

Princip modelování vychází z komparace na základě podobnosti z hlediska zájmů 

vlastníka majetku, podle vlastností fyzikálních a geometrických, podle užitných vlastností, 

podle prognózy cenového vývoje a na základě možných - pravděpodobných rizik. Matematicky 

se vliv promítá v navržené metodice ve formě násobitele k základní rozměrové jednotce 

majetku.  

U nehmotného majetku je nutno se zaměřit na abstraktní modelování na základě 

analogických vlastností různých majetků navzájem.  

V tomto případě se jedná o transformaci vlastností majetku do jejich ceny. Některé 

zkoumané zvláštní nehmotné vlivy mají materiální nosič, menší počet dále navržených sto 

položek zvláštních vlivů nemá materiální nosič. Z hlediska vlivu na cenu mohou být přitom 

                                                

43)
 Bradáč A., a kol: Soudní znalectví. Akademické nakladatelství CERM Brno 2010, s. 79 - 92. 
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dominantní oba typy. Při modelování u oceňování bylo nutné rozčlenit nehmotné zvláštní vlivy 

na dílčí modely podle jednotlivých položek.
45)

 

3.3 DRUHY MODELŮ 

Pro oceňování nemovitostí lze použít model okolí a model pro vlastní nemovitost. Pro 

hledání nehmotné a hmotné části ceny pozemků je nutno použit zvláštní modelování na základě 

využití podobných dostupných používaných metodik pro oceňování pozemků. 

3.3.1 Modely okolí 

Tyto modely zohledňují veškeré kvalitativní interakce nemovitosti vůči okolí. Sem patří 

zejména vlivy (s uvedenými příklady) 

 okolí bezprostředního i vzdáleného, například sociologické vlivy včetně 

nezaměstnanosti, kultura, sport, ekonomika oblasti, 

 vlivy regionální, například průmyslové oblasti, CHKO, vinařské oblasti, vojenské 

újezdy, apod., 

 vlivy technické okolí, například kvalita infrastruktury, dopravní dostupnost, 

 vlivy bezpečnostní v okolí, například bezpečnost lokality, poddolování, 

 vliv pověsti o okolí, například jméno města a regionu (krajská města, okresní 

města, hlavní město, pohraniční oblasti). 

Vůči oceňované nemovitosti mají veškeré vlivy z okolí nehmotnou povahu, jelikož 

nejsou obsahem její nákladové ceny. Může se jednat i o položky hmotné s nákladovou 

charakteristikou, které zvyšují cenu oceňované nemovitosti (například příjezdní komunikace na 

obecním pozemku, okolní občanská vybavenost, dálnice, inženýrské sítě). 

Vlivy se promítají do ceny předmětné nemovitosti automaticky a bezúplatně. Mohou 

nemovitost i cenově poškozovat (například hluk, prach). 

3.3.2 Modely, které se týkající se vlastní nemovitosti, 

Tyto modely zohledňují zvláštní vlivy vůči kvalitě oceňovaného majetku. Sem patří 

zejména 

                                                                                                                                                     

44)
 Janíček P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky, hledání souvislostí, učební texty I, učební texty II, 

Akademické nakladatelství CERM Brno 2007 s.179-190. 
45)

 Janíček P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky, hledání souvislostí, učební texty I, učební texty II, 

Akademické nakladatelství CERM Brno 2007 s. 191-199. 
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 model topografie rozmístění struktury modelu, kvalita rozmístění vnitřních prvků 

nemovitosti, 

 model geometrie - design nemovitosti z hlediska tvarového, uměleckého, 

estetického, architektonického, průmyslového i užitného, cenového pro výstavbu 

a provoz, typové projekty, 

 model aktivních funkcí a užitných vlastností nemovitosti, životnosti, 

 model vlastností vlastní struktury nemovitosti včetně vlastností materiálových, 

jakosti, tepelných, zdravotní závadnosti materiálů apod., 

 model řízení z hledisek uživatelského využití vlastností nemovitosti, 

 model synergií zvláštních vlivů podle dílčích vlastností, akvizice nemovitostí, 

 model intuitivní s hlediska pověsti nemovitosti, jméno stavitele a predikce cen. 

 

Do ceny vlastní nemovitosti se tyto interní vlivy promítají nákladovými položkami, 

které musí vynaložit vlastník. Na základě odhadu ceny každého vlivu dojde k promítnutí do 

ceny obvyklé nemovitosti. Podmínkou je limit dosažitelnosti odhadnuté ceny na trhu. 

3.3.3 Model pro rozdělení hmotné a nehmotné části pozemků 

Pro ocenění nehmotné části pozemků lze použít výše uvedené modely pro okolí a pro 

vlastní oceňovanou nemovitost. 

Pro ocenění hmotné části pozemků je nutno provést modelování ve dvou variantách.  

Pokud pozemek neobsahuje hmotnou součást, pak lze modelovat cenu na základě 

společné metodiky se stavbami, pouze zde bude méně hodnotících znaků, jestliže na pozemku 

nebude stavba. 

Druhá varianta platí pro případ, pokud bude součástí pozemků také hmotná součást 

skládající se z vegetační vrstvy půdy. Pak je nutno nalézt nejbližší variantu oceňování a nebrat 

v úvahu zásahy člověka, které mají vůči ploše vlastního pozemku zpravidla nehmotný 

charakter. Hmotnou část ceny tedy lze modelovat jako stav pozemku v původním přírodním 

stavu bez vlivů ze strany člověka. 

3.4 ČASOVÉ HLEDISKO U OCENĚNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU 

Modelování v případě oceňování nemovitostí je ztíženo časovým hlediskem, kdy je 

nutno hledat cenu zvláštních vlivů k určitému datu, avšak je nutno do ceny promítat dynamické 
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časové vlivy.
46) 

 Čas má relativní podstatu a existuje subjektivně v představách lidí. Existuje 

pouze současnost a při oceňování ke zpětnému datu se oceňuje stav, který dnes již neexistuje 

a je nutno vycházet z údajů zprostředkovaných. Ocenění současného stavu rychle zastarává 

a stává se taktéž minulostí, která již neexistuje. Neexistuje zatím ani budoucnost a ocenění 

stavu současného je ve skutečnostech pouze predikcí ceny do budoucna stejně jako ocenění 

stavu budoucího. V metodice je toto řešeno ve formě navržených položek zohledňujících jak 

historii, tak cenovou perspektivu nemovitosti. 

Zvláštní vlivy mají časově omezenou platnost, trvalé zvláštní vlivy s nekonečnou 

platností neexistují. Zohledňovat lze pouze vlivy dlouhodobé, to jsou ty vlivy, které mají 

z hlediska časové perspektivy pro trh dostatečnou časovou platnost vůči výhodnosti a reálně 

dosažitelné výnosnosti majetku. Pro nesourodost majetků nemovitého i podnikového nelze 

stanovit jednoznačné časové rozmezí. Památkově chráněné nemovitosti v dobrém technickém 

stavu a podniky se zavedeným dobrým jménem zpravidla získávají s postupem času na ceně. 

U věcí movitých s uměleckým či starožitným charakterem je to stejné. 

3.5 TYPY MODELŮ 

Při vlastním ocenění zvláštních vlivů bude podle navržené metodiky znalec modelovat 

pravděpodobnou cenu na základě znalostního modelování, teoretického modelování, datového 

modelování, formálního modelování a výpočtového modelování. Cílem bude vyřešit ocenění 

nehmotného vlivu na základě logicky zdůvodněných výroků podle zjištěných informací 

o majetku a na základě vlastní intuice a zkušeností. Avšak vždy za podmínek eticky správného 

přístupu s morální odpovědností. Etickou vazbu lze podle navržené metodiky implementovat 

ve formě závěrečného prohlášení znalce. 

Rozhodující podstatou jsou kritéria pro modelování. Půjde o prediktivní modelování 

podle objektivně rozpoznatelných charakteristik. Pro oblast oceňování nehmotného majetku 

jsou základními oborovými kritérii typ ceny a jednotlivé možné vlivy, které působí na cenu. 

Nelze kompletně pojmenovat všechny zvláštní vlivy, které působí na nemovitý majetek. 

V dizertační práci je navrženo sto základních položek zvláštních vlivů, které se nejčastěji 

objevují u oceňování. Metodika umožňuje rozšíření o další zvláštní vlivy, pokud mají charakter 

ekonomického vlivu na cenu obvyklou či cenou zjištěnou. 

                                                

46)
 Janíček P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky, hledání souvislostí, učební texty I, učební texty II, 

Akademické nakladatelství CERM Brno 2007 s. 194. 



 33 

3.6 ODCHYLKY A CHYBY PŘI MODELOVÁNÍ 

U oceňování nehmotného – nehmatatelného majetku mohou vznikat velké disproporce 

mezi výsledky ocenění od různých znalců. Je to způsobeno chybami nebo subjektivními vlivy, 

které jsou osobnostní povahy. Chyba je definována jako odchylka od předepsaného etalonu 

popisu věci.
47) 

V oblasti nehmotného majetku není exaktně definovatelné, jaká odchylka je již 

chybou a kdy je ocenění vadné - chybné, pokud byly použity pro ocenění standardní postupy 

a nedošlo k početní chybě. Je tedy nanejvýš důležité definovat standardní postupy pro ocenění. 

V navržené metodice je stanoven jednoznačný postup, který je kontrolovatelný, využívá 

dosavadního stavu poznání v soudním inženýrství a zároveň dává znalci neomezený prostor pro 

zohlednění veškerých specifik, avšak jen pokud jsou relevantní. 

3.7 SUBJEKTIVNÍ VLIVY PŘI POSUZOVÁNÍ 

Subjektivní vlivy a psychologie osobnosti znalce vůči ocenění jsou objektivními faktory 

tvorby ceny, pokud se nejedná o podjatost či zaujatost znalce. Modelování z hlediska 

psychologie znalce, jako prostředek k řešení problémů při oceňování, nemá tak výrazné 

rozšíření jako v technice. Je to důsledek absence matematických teorií popisující procesy 

motivace, myšlení, vlivu okolí atd. a absence vhodných analogií a podobností.
48)

 Zde má vliv 

míra informovanosti, schopnost tvůrčího myšlení a úhel pohledu znalce na nemovitost a její 

vlastnosti, její historii a perspektivu.
49)

 

3.8 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K OCENĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH VLIVŮ 

Navržená metodika zobecňuje uvedený systémový přístup podle modelování pro 

praktické oceňování. Pro určení obchodní ceny nemovitosti je třeba vzít za základ obecné 

poměry na trhu k rozhodnému datu.
50)

 Metodika je v rámci dizertační práce ověřena na pilotní 

databázi šedesáti položek skutečně existujících majetků v České republice a v zahraničí. 

Skutečná hodnota zvláštních vlivů - nehmotného majetku typu goodwill a badwill se projeví až 

při vlastním prodeji majetku jako celku. V praxi je potřebné provést odhad ještě před vlastním 

                                                

47)
 Janíček P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky, hledání souvislostí, učební texty I, učební texty II, 

Akademické nakladatelství CERM Brno 2007 s. 553-557. 
48)

 Janíček P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky, hledání souvislostí, učební texty I, učební texty II, 

Akademické nakladatelství CERM Brno 2007 s. 690. 
49)

 Janíček P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky, hledání souvislostí, učební texty I, učební texty II, 

Akademické nakladatelství CERM Brno 2007 s. 691-697. 
50)

 Ross-Brachmann-Holzner.: Zjišťování stavební hodnoty budov a obchodní hodnoty nemovitostí, vydal 

CONSULTINVEST, spol. s r. o. Praha, 1993, s. 446. 
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prodejem například pro různé ekonomické analýzy nebo pro vypořádání majetku. Nehmotná 

složka majetku může být velmi významnou položkou. Například u fúzí a akvizic všeobecně 

tvoří majetek typu goodwill až 47 % zaplacené hodnoty podniku včetně nemovitostí, jak vyplývá 

z analýzy podnikových transakcí ve světě společností Ernst & Young z roku 2009.
51)

 

3.9 OBSAH ZVLÁŠNÍCH VLIVŮ 

Pro další šetření je potřebné upřesnit, co je předmětem majetku goodwill a badwill. 

Podle autora a dostupné literatury lze započítat pojmově pouze hodnotu nehmotných výhod či 

nevýhod plynoucích z hodnoty majetku a z toho vyplývající dobré či špatné pověsti podniku 

nebo nemovitosti ve smyslu § 24 odst. 4 zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. Podle 

Mezinárodních oceňovacích standardů IVS je goodwill či badwill v obvyklé ceně rozdílem 

mezi obvyklou cenou majetku a součtem ocenění jednotlivých nákladových položek 

majetku. Mezi nákladové položky patří nejen veškerý hmotný majetek ale i ostatní nehmotný 

majetek, který není součástí majetku goodwill a badwill. Tímto jiným nehmotným majetkem 

jsou zejména autorská práva, průmyslová práva, práva na označení, know-how, výhodné 

vztahy, práva pořizovatele databáze, jiná výhodná práva, obchodní tajemství a ochranné 

známky. Jejich hodnota se vypočítá samostatně jako jiný nehmotný majetek a do majetku 

goodwill pro výpočet se nezahrne. 

U nemovitostí se tento vyjmenovaný jiný nehmotný majetek nevyskytuje a pozemky 

a stavby tak mají pouze dvě součásti ceny. Je to cena časová a goodwill nebo badwill. 

Hodnota obvyklá nebo sjednaná u nemovitostí se velmi často liší od věcné hodnoty 

(časové ceny) věci, jelikož do hodnoty majetku vstupují právě nehmotné zvláštní vlivy, tedy 

reálný goodwill nebo badwill. Tento majetek může i několikanásobně převyšovat časovou cenu. 

V některých případech je cena deformována o tzv. cenové bubliny mimo ekonomickou 

realitu. Cenové bubliny byly popsány jako hlavní důvod vzniku poslední ekonomické 

a finanční krize v letech 2008-2009, kdy banky půjčovaly rizikově proti nemovitým zástavám 

nekrytým obvyklou cenou. Důvodem vzniku cenových bublin je odklon od běžně definovaného 

konkurenčního systému tržní ekonomiky. Existují monopolní dodavatelé, nebo dodavatelské 

komploty, které uměle zvyšují ceny a zisky přes činnost regulačních úřadů. Dále jsou důvodem 

dezinformace záměrné nebo z neznalosti, spekulace na burze nebo korupční děje - například 

umělé zvyšování cen veřejných zakázek. 

                                                

51)
 Ernst & Young, Analýzy podnikových transakcí ve světě za rok 2009. 
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Existuje-li zřejmý nepoměr mezi partikulárním hodnocením a objektivní hodnotou, jde 

o hodnoty podmíněné oblíbeností a nejsou předmětem našich úvah.
52)

 Oceňovatel musí odlišit 

nehmotný majetek od cenové bubliny u spekulativně zvýšených či snížených cen. K tomuto je 

vhodné posoudit statistické časové řady cen majetku například podle vývoje koeficientů 

prodejnosti Kp, které jsou uvedeny v prováděcích vyhláškách ministerstva financí k zákonu 

o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. 

3.10 VÝVOJ HODNOTY MAJETKU TYPU GOODWILL 

Oproti ostatnímu duševnímu vlastnictví, které s časem ztrácí na hodnotě, hodnota 

majetku goodwill s časem zpravidla roste
53)

. Čím je delší existence dobrého jména 

nemovitosti, podniku či označení (například značky IBM, Coca Cola, Škoda), tím je 

důvěryhodnější a dostává se stále více do povědomí populace. Například u nemovitostí se 

obdobně jedná o dobrou pověst nemovitosti a místa, o památkově chráněné nemovitosti a jejich 

historický význam, všeobecně známé budovy. Nebo nemovitosti, ve kterých se nachází 

významné státní a vládní úřady, zastupitelské úřady států či místa působení význačných 

osobností, např. Viktor Kaplan v Brně v areálu Údolní 53. 

3.11 ZPŮSOB OCENĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH VLIVŮ 

Pro ocenění goodwillu a badwillu u majetku podniků všeobecně vyplývá z uvedených 

modelových přístupů logicky jako nejobjektivnější následující postup. Majetek podniku se 

ocení metodou porovnávací, výnosovou a nákladovou. Cena bude u každé použité metody 

upravena o přímé dopady zvláštních vlivů, to znamená dobré nebo špatné pověsti a ostatních 

zvláštních vlivů, což ovlivní výši obvyklé ceny. K ceně se připočítají samostatně oceněné 

položky nehmotného majetku ostatního u podniku mimo goodwill, pokud reálně existují. Na 

základě těchto podkladů se odhadne cena obvyklá. 

Obdobně pro ocenění goodwillu a badwillu u nemovitostí se provede ocenění metodou 

porovnávací, výnosovou a nákladovou. Cena bude u každé použité metody upravena o přímé 

zvláštní vlivy, to znamená dobré nebo špatné pověsti a dalších obdobných vlivů, což ovlivní 

výši obvyklé ceny. Na základě těchto podkladů se odhadne cena obvyklá. 

 

                                                

52)
 Borg U.: Hodnocení movitého majetku, vydal CONSULTINVEST, spol. s r. o. Praha, 1995, s. 34. 

53)
 Kislingerová E.: Oceňování podniku, C.H. Beck 1999 s. 110-112. 
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Výše hodnoty zvláštních vlivů - goodwillu (GW) či badwillu (BW) bude rozdílem 

ceny obvyklé (CO) a ceny časové (CČ) podle vztahu: 

GW (BW) = CO – CČ. 

Obvyklá cena CO se zjistí vynásobením časové ceny CČ (reprodukční cena snížená 

o opotřebení, jinak věcná hodnota) koeficientem prodejnosti KP podle vztahu 

CO = CČ × KP,  

platí, že KP = CO / CČ. 

Koeficient prodejnosti je definován jako poměr mezi průměrnými skutečně dosaženými 

prodejními cenami a průměrnými časovými cenami věcí srovnatelného typu v rozhodné době 

a v rozhodném místě. 

3.12 VÝZNAM KOEFICIENTŮ PRODEJNOSTI 

Jestliže započítáme do výpočtu koeficient prodejnosti KP, ohodnotíme tím ve 

skutečnosti přímo výši zvláštních vlivů, tedy nehmotného majetku (goodwill či badwill), 

jelikož v časové ceně máme veškeré hmotné součásti majetků započítány v úplném rozsahu. 

Z uvedeného vyplývá, že výše stanoveného koeficientu prodejnosti KP přímo definuje 

výši goodwillu (badwillu). Toto pravidlo platí pro veškeré majetky nemovité, movité, pro 

podniky i pro majetek veřejných korporací. Goodwill je rozdílem ceny výnosové a ceny časové 

pouze v tom případě, že cena výnosová je rovna ceně obvyklé. 

Lze tedy konstatovat, že pokud oceňovatel uplatní KP větší než 1, zvyšuje věcnou 

hodnotu majetku (CČ) o goodwill a naopak při KP menším než 1 se snižuje věcná hodnota 

(CČ) majetku o badwill. Podrobně viz příloha č. 3 s komentářem. 

3.13 CITLIVÝ PŘÍSTUP ZNALCE 

Podstatný zejména u nehmotné složky majetku je přístup znalce, který by měl být nejen 

technický, nýbrž by se zde měl projevit vedle zkušenosti zejména cit znalce
54)

 pro spravedlivé 

a objektivní ohodnocení podstaty okolností, které mají vliv na cenu majetku. Je tudíž velmi 

podstatný eticky správný postup znalce, který by měl být lépe vkomponován do právního 

systému ČR v oblasti činnosti soudních znalců. Soudce je zavázán zákonným slibem, že bude 

rozhodovat svědomitě a spravedlivě a jelikož pro rozsudek potřebuje odborný posudek znalce, 

znalec musí hledat obvyklou cenu, která bude i spravedlivá a podle nejlepšího svědomí. 
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Autor doporučuje změnu textu slibu soudního znalce v novelizovaném zákoně 

o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb.
55)

 Návrh úpravy text slibu: "Slibuji na svou čest 

a svědomí, že při své znalecké (tlumočnické) činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, 

že znaleckou (tlumočnickou) činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí 

a svědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost 

o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké (tlumočnické) činnosti dozvěděl." 

(Původní text slibu je doplněn o proložená slova.) 

3.14 SPECIFIKUM PRO POZEMKY 

Vlastnictví vyrobené movité věci nebo stavby znamená možnost jakékoli manipulace 

v souladu se zákony. Stavbu, přestože je definovaná právně jako nemovitost, lze přesunout na 

jiný pozemek, věc či stavbu lze reprodukovat, existuje zde určité opotřebení, životnost je 

maximálně stovky či několik tisíc let. Tento majetek lze zničit, tedy jeho hmotnou i nehmotnou 

složku. Naproti tomu pozemek jako část povrchu planety nelze vyrobit, odvézt či zlikvidovat. 

3.14.1 Charakteristika a výjimečnost pozemků 

U pozemků lze vytvořit či zničit jen jejich nehmotnou část, hmotná složka zůstává. 

Stavby, předměty či znečištění lze z pozemku odstranit. Opotřebení u pozemků neexistuje, 

životnost pozemku je v řádech miliard let, možná je nekonečná, což pravděpodobně značně 

přesahuje životnost lidstva. Z filosofického a faktického pohledu tak pozemek lze ve 

skutečnosti na základě vlastnického práva pouze dočasně užívat, což znamená, že pozemek je 

s člověkem svázán uživatelsky, nikoliv v pravém slova smyslu vlastnicky. Plné vlastnictví lze 

přiznat všem ostatním nemovitostem mimo pozemky. Obdobně nelze plně vlastnit vzduch 

a vodu, které lze pouze skladovat a nelze je zničit. Atmosféru, hydrosféru a pozemky můžeme 

pouze užívat. Jsou podmínkou existence života, ale nelze je plnohodnotně vlastnit. 

Pro posouzení charakteru pojmů pro zkoumání v oblasti nehmotného majetku je 

důležité ozřejmit původ slov pozemek a pole. V českém jazyce nevyplývá z pojmenování jejich 

podstata. Pocházejí pravděpodobně z hlediska významu i ze staroslověnských pojmů, kde je 

jejich podstata jasnější. Jsou to pojmy stjagnjati (svázat, stáhnout), stjažavati (držet, udržovat), 

stjažanie (získání, majetek, jmění, ale znamená i pole, pozemek) a stjažati (získat, nabýt, 

                                                                                                                                                     

54)
 Telec I., Přehled práva duševního vlastnictví I, Lidskoprávní základy, Licenční smlouva, Nakladatelství 

Doplněk Brno 2007 s. 46-58. 
55)

 Zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 ve znění č. 444/2011 Sb. § 6. 
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udržet, zachovat, držet, ovládat, mít, vlastnit).
56)

 Z těchto celoslovanských pojmů (například ve 

spisovné ruštině pro pozemek a pole dodnes používaných) vyplývá vůči pozemkům a polím 

podstatný charakter držby, svázání, propojení, vazby mezi člověkem a pozemkem. Toto také 

nasvědčuje na právní vztah, který má ze své podstaty nehmotný charakter ve smyslu 

uživatelském, nikoliv vlastnickém. 

3.14.2 Hodnotový charakter pozemků 

Pozemky mají z hlediska hmotné součásti ceny charakter pouze určité plošné 

opory, základny. Oproti češtině (pozemek – významově „po zemi“, „na zemi“) je to více 

zřetelné z obsahu slov základ a pozemek v němčině (grund, grundlage a grundstück) nebo 

v angličtině (foundation a ground, land). Překlad slova pozemek do francouzštiny je terrain. 

Z těchto pojmů vyplývá hmotná podstata pozemku jen jako základna, základová spára, území, 

povrch Země a terén. Cena pozemku pak zahrnuje nehmotné právo jej využívat s omezením 

podle úředně daného určení. 

 V některých zemích světa, například v Číně, jsou všechny pozemky výhradně ve 

vlastnictví státu, který je pronajímá vlastníkům staveb a jejich dalším uživatelům na dobu 

určitou.
57)

 

Na pozemek může působit celá řada okolností z prostoru pod pozemkem a nad 

pozemkem. Pokud tyto okolnosti existují a pokud mají průkazný ekonomický vliv na cenu 

pozemku, pak se jedná o zkoumané zvláštní vlivy, které je nutno ocenit. Ze skutečnosti, že se 

jedná výhradně o vnější okolnosti, které působí na pozemek a nikoliv o vliv vlastní 

oceňované plochy pozemku, plyne pouze nehmotný charakter těchto vlivů. Pro identifikaci 

a ocenění těchto vlivů je pouze podstatné, zda jejich vnější nosiči mají hmotný či nehmotný 

charakter. 

Hodnota pozemku je v bezprostřední souvislosti s jeho zastavěním a výnosem.
58) 

Pozemek nemá pro člověka žádnou hodnotu, jestliže pro něj nemá užitečnou funkci. Z logiky 

věci, z právního, ekonomického a historického hlediska hmotnou složku pozemku představuje 

modelově jeho původní stav před zásahem člověka (nezainvestovaný či „syrový“ pozemek). 

                                                

56) 
Československá akademie věd, Slovník jazyka staroslověnského, Nakladatelství ACADEMIA, Praha 1987, 

s. 355-358. 
57)

 Seabrooke W., Kent P., Hwee Hong How H.: International Real Estate an Institutional Approach, Blackwell 

Publishing Ltd., UK, USA, Australia 2004 s. 81. 
58)

 Ross-Brachmann-Holzner.: Zjišťování stavební hodnoty budov a obchodní hodnoty nemovitostí, vydal 

CONSULTINVEST, spol. s r. o. Praha, 1993, s. 29. 
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Jakékoliv zásahy člověka mají nehmotný charakter právních úkonů (například územní 

rozhodnutí, práva stavby) nebo charakter existujících staveb a stavebních úprav (včetně 

terénních úprav a zemních prací), které zpětně ovlivnily, zpravidla zvýšily, cenu pozemku. 

Vůči pozemku se jedná o nehmotný majetek, který existuje z titulu vzniku jiné věci nebo jiným 

právním zásahem. 

3.14.3 Hmotná část ceny pozemku 

Hmotnou složku majetku u pozemků pak lze definovat jako stav pozemku bez 

technických úprav člověkem pouze jako základní oporu pro jeho činnosti. Je to pouze kulturní 

vegetační vrstva - půda pro trvalé porosty, která podléhá ochraně a omezení pro využívání ze 

strany státu. Hmotná část ceny pozemku má zanedbatelnou cenu, jelikož s ní nelze běžně 

obchodovat. Podle horního zákona
59)

 není nerostné bohatství součástí pozemku a tedy ani jeho 

ceny. Pozemky bez vegetační vrstvy nemají hmotnou součást. Například holou skálu jako 

vyhrazený nerost lze odtěžit, pozemek zůstává jako opora, pouze se změní jeho tvar 

a nadmořská výška. 

U ceny pozemků tvoří rozhodující podíl nehmotná část majetku. Hmotná část ceny 

pozemku má zanedbatelnou či nulovou hodnotu a cenu, jak je podrobně rozvedeno v kapitole 

3.21. 

3.15 SPECIFIKUM PRO TRVALÉ POROSTY 

Trvalé porosty jsou součástí pozemku a mají hmotnou složku majetku zjistitelnou 

nákladovou, výnosovou nebo porovnávací metodou zejména ve vztahu k hospodářskému 

prospěchu. Mohou mít i nehmotnou složku, která je ocenitelná obdobně jako u staveb 

a pozemků. Jedná se o zvláštní vlivy skutečné poptávky či využitelnosti pro vlastníka nebo 

případné kupující. 

Jako nehmotnou složku trvalých porostů lze uvést například krajinotvornou a estetickou 

funkci, zajištění soukromí a rekreace, bezpečnosti, obrany, funkci větrolamu, ochrany proti 

hluku, pachům, prachu, imisím, proti nepřízni podnebí a počasí, zajištění zpevnění podloží, 

svahů a pozemků. Dále to jsou například protierozní vlivy, hydrologická funkce, výroba 

                                                

59)
 Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství v platném znění (horní zákon), § 2. 
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kyslíku, možnost existence fauny, flóry, produkce vůní, kulturní a historická funkce například 

u chráněných stromů apod.
60

 

Pro ocenění se navrhuje přiměřená procentní přirážka či srážka z ceny určené 

nákladovým způsobem (úpravou KP) a porovnávacím způsobem, u výnosového způsobu 

přiměřená úprava míry kapitalizace. Uvedené postupy platí pouze v případech, že je reálné 

zpeněžení zvláštních vlivů ve vztahu k možné prodejnosti předmětných porostů. 

3.16 NÁVRH METODIKY PRO OCENĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH VLIVŮ 

U NEMOVITOSTÍ 

3.16.1 Využití koeficientů prodejnosti Kp podle cenového předpisu 

V oblasti nemovitostí existují u cen zjištěných koeficienty prodejnosti Kp, které 

zohledňují polohu staveb a pozemků na základě statistického vyhodnocení všech 

uskutečněných prodejů v ČR. Vliv polohy na cenu je velmi významný. Administrativní 

nákladové ceny s Kp v některých kategoriích majetku činí i více násobky ceny zjištěné 

nákladově bez Kp. 

Například v roce 2012 je to i více než pětinásobek v Praze 6 nebo i více než 

šestinásobek v Praze 1. V okrese Bruntál je situace opačná, kdy běžně ceny zjištěné podle 

cenového předpisu a sjednané ceny zdaleka nedosahují cen nákladových a tvoří běžně desetinu 

ceny oproti Praze 1. Koeficienty prodejnosti podle cenového předpisu lze zčásti využívat jako 

statistické vodítko pro oceňování cenou obvyklou, pokud budou ještě upraveny o zkoumané 

další zvláštní vlivy. Podrobně viz graf č. 1 a příloha č. 3. 

Poloha nemovitosti z hlediska poptávky ve skutečnosti znamená dobré nebo špatné 

jméno místa, města nebo obce vzhledem k umístění v republice a vzhledem ke konkrétnímu 

umístění v obci nebo v krajině se všemi okolními zvláštními vlivy, které se nemohou 

nepromítnout do obvyklé ceny a je také nehmotným majetkem typu goodwill nebo badwill.
61)

 

Toto je třeba odlišit od vlivu nákladů na výstavbu z hlediska polohy, kdy se jedná 

o takzvané vedlejší rozpočtové náklady ve stavebnictví nebo o koeficient polohy K5, který se 

používá u ceny zjištěné nákladovým způsobem. Zde jde o hmotnou nákladovou položku 

kalkulačního vzorce ceny, která nepatří do položky nehmotný majetek. 

                                                

60)
 Vyskot I. a kol.: Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky, Ministerstvo životního prostředí ČR, 

KODIAK print s. r. o., Praha 2003. 
61)

 International Valuation Standards Committee: International Valuation Standards 7. edition 2005, IVSC, 

London 2005, návrh změn červen 2010. 
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Graf č. 1: Příklad vývoje koeficientu prodejnosti Kp v okresním městě Šumperk. 
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 Pramen: prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. 

 

3.16.2 Výnosové ocenění a goodwill 

Při výnosovém oceňování například v hlavním městě Praze bývá často prodejní cena 

nebo obvyklá hodnota mnohem vyšší než cena výnosová, přestože ČR je již dnes zavedenou 

tržní ekonomikou, kde by měla být hodnota výnosová rezidenčních, kancelářských i výrobních 

nemovitostí přiměřená vůči ceně obvyklé. Rozdíl způsobuje zejména goodwill jako dobré jméno 

regionu Praha. 

Jelikož je výše volného kapitálu omezená, investoři dávají přednost preferovaným 

oblastem ze strany státu s úplnou infrastrukturou a dopravní dostupností, aby byla investice co 

nejbezpečnější a perspektivní (například Praha, krajská města). Ve vztahu k polohové rentě 

platí zejména u centralizovaných států, že tam, kde končí dálnice, tam se snižuje ekonomická 

prosperita. Kde končí prosperita a je pak vysoká nezaměstnanost, tam klesají ceny nemovitostí. 

Nikoliv jejich hmotná složka, ale konkrétně nehmotná složka majetku na základě tohoto 

zvláštního vlivu. 

3.16.3 Užitná hodnota nemovitosti 

Užitná hodnota je přehledně definovaná v německé literatuře: Užitná hodnota 

nemovitosti se skládá ze složky kvality a složky polohy. Složka kvality nemovitosti se vztahuje 

například na technickou kvalitu a na architektonické ztvárnění a vybavení. Polohová složka 

respektuje strukturu zástavby, dopravní dostupnost, možnosti napojení na místní infrastrukturu, 
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na vlivy hluku, průmyslových emisí, na vlivy historického vývoje měst a na tzv. velmi ceněné 

adresy.
62)

 Užitná hodnota nemovitosti je tedy rozhodující položkou ve vztahu k ceně. 

Podle anglosaské literatury je nutno goodwill považovat za prokázaný, jen pokud lze 

očekávat budoucí dlouhodobý příjem z tohoto titulu. Předpokládá se, že kupující za tento 

majetek uhradil příplatek, který je jako nehmotný majetek podložen užitnou hodnotou.
63)

 

Právě takto definovaný příplatek lze považovat za ocenění zkoumaných zvláštních nehmotných 

vlivů, které spoluvytváří hodnotu movité věci, nemovitosti a podniku. 

Nehmotný majetek typu goodwill je předmětem účetní evidence a účetních odpisů 

podniků, v mezinárodním obchodu jsou ale účetní předpisy nejednotné. Při akvizicích podniků 

lze vykázat i velmi výrazné částky za položky goodwill. Akvizice samozřejmě obsahují také 

nemovitý majetek, který se spolupodílí na nehmotném jmění podniků. Například při koupi 

americké společnosti Gerber Product Co. švýcarskou společností Sandoz Ltd. činil goodwill 

3,2 mld. USD z transakce v celkové výši 3,7 mld. USD, to je asi 86% z kupní ceny.
64)

 

3.16.4 Zvláštní vlivy - goodwill u nemovitostí 

 dobrá lokalita jako dobré jméno oblasti - poloha u nemovitostí generuje základní 

význam pro cenu, lokalita zahrnuje kvalitu okolní občanské vybavenosti 

a infrastruktury, dopravní obslužnosti, kvalitu hromadné dopravy. Dále sem spadá 

situace pro obchod, zdravotnictví, kulturu, sport a vzdělávání, možnost napojení na 

inženýrské sítě, konfigurace terénu, kvalita okolní krajiny, klimatické podmínky, kvalita 

životního prostředí, úrodnost krajiny, zavedené jméno oblasti či regionu ve vztahu 

k oceňovanému majetku, rekreační možnosti, turistický ruch, zda se jedná o chráněné 

území, lázně, dobré pracovní příležitosti, identita místa, 

 dobré jméno nemovitosti (prestižnost) znamená dobrou pověst z hlediska historie 

užívání a provozu, zda v objektu působila významná osobnost, instituce nebo 

společnost, vliv nabídky a poptávky trhu po nemovitostech předmětného druhu, 

 historická hodnota (památková ochrana), znamená zvýšení hodnoty o nenahraditelné 

prvky původní, které mají celospolečensky a místně pozitivní vliv na vlastní nemovitost 

a na nemovitosti v okolí, 

                                                

62)
 Brachmann R.: Stavební cena průmyslových budov, obchodní cena továrních nemovitostí, budovy – 

pojišťovací ceny, vydal CONSULTINVEST, spol. s r. o. Praha, 1993, s. 279. 
63) 

Horne Van J.: Financial Management and Policy, vydal Englewood Cliffs, New Jersey, USA, 1989, s. 647. 
64)

 Shetty A. a kol.: Finance An Integrated Global Approach, vydal Austen Press, Homewood, USA, 1995, s. 577, 

s. 600. 
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 technické řešení ve vztahu k výnosnosti nemovitosti, ke vhodnosti umístění 

v nemovitosti a podle konkrétního podlaží k předmětnému užívání, kvalita zázemí 

v nemovitosti pro její užívání, hodnota architektonického ztvárnění včetně kvality 

dispozice a výhledu, oslunění, intenzita využívání a provozu (počet provozních či 

obytných jednotek), velikost a tvar pozemku, orientace ke světovým stranám, 

výhodnost druhu parcely (například rohové), kvalita využití staveb a pozemku. Je 

důležité a vůči ceně pozitivní jméno - proslulost autora projektu staveb a pozemkových 

úprav či jméno stavitele, 

 pozitivní případy u zajištění bezpečnosti a soukromí uživatelů, zahrnuje kvalitu řešení 

u dispozice staveb, pozemků a trvalých porostů z tohoto pohledu, 

 rozvojové možnosti nemovitosti, možnost přístaveb, modernizace, cenová perspektiva 

ve vztahu k chystaným změnám v okolí, ostatní zvláštní vlivy podle názoru znalce, 

které zahrnují výše nevyjmenované výjimečné vlivy, například se to může týkat vlivu 

u atypických nemovitostí, podzemních staveb, vlivu právních vztahů, typu vlastnictví 

(počet vlastníků, družstva), vliv spekulativního kapitálu a cenových kartelů, možnosti 

myslivosti, honitby a další vlivy ovlivňující výnosnost a prodejnost, 

 historie vývoje cen předmětného segmentu majetku, u nemovitostí v ČR jsou od roku 

1997 k dispozici administrativní koeficienty prodejnosti Kp, jejichž historický vývoj 

může znalci napovědět ve věci prognózy ceny. 

3.16.5 Zvláštní vlivy - bezpečnostní aspekty u nemovitostí 

 zajištění utajení výrobních provozů a soukromí uživatelů, omezení výhledu do 

nemovitosti, 

 kvalita ochrany uživatelů ze strany útoků osob včetně teroristů (dispozice a kvalita 

řešení staveb a pozemků), 

 potenciální nebezpečí záplav, sesuvů půdy, skalních sesuvů, otřesů, poškození nárazem 

od dopravních prostředků, letadel, 

 riziko přítomnosti zdravotně závadných materiálů staveb (například azbest), riziko 

zvýšených provozních nákladů z hlediska technického a architektonického řešení, 

nebezpečné detaily staveb jako potenciální zdroje úrazů, ekologické znečištění pozemků 

a staveb z hlediska pověsti o majetku. 
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3.16.6 Zvláštní vlivy - záporný goodwill (badwill) u nemovitostí 

 závadné projektové dispoziční řešení komplikující provoz, nedodržení norem pro 

výstavbu, například nedodržení předepsaných výšek podlaží, komplikovaná možnost 

úpravy dispozice, morální zastaralost staveb, 

 závadný architektonický design, například nemoderní, nedefinovatelná, či nevhodná 

kombinace různých architektonických stylů, nutné zvýšené náklady na provoz a údržbu, 

snížená užitkovost a výkonnost provozních součástí, 

 rizika znečištění ovzduší, imisní zatížení, pachy, prach a hluk z průmyslových 

a zemědělských zdrojů, radon, zdravotně závadná území například s výskytem 

encefalitidy, zamořená území, kořistění na krajině, na nerostném bohatství regionu, 

 lokalita se špatnou pověstí a sníženou možností pracovních příležitostí, například 

pohraničí, stavební uzávěra, suché oblasti, prašná území, místa s mimořádně chladným 

prostředím a větrné oblasti, geopatogenní zóny, 

 skutečnost, že byl v nemovitosti spáchán závažný zločin, o kterém je povědomí v okolí, 

 předpoklad vícenákladů u staveb v souvislosti s památkovou ochranou, kdy původní 

projektové řešení nepočítalo například s archeologickým průzkumem a důsledkem jsou 

opožděný termín dokončení, ušlý zisk ze ztráty nájemného, pokud došlo k vytvoření 

stavební jámy pro archeologický výzkum, potom přísluší vícenáklady na zemní práce 

a zakládání, pokud se dodatečně rozhodne o využití jako podsklepení, je třeba zvážit 

jeho budoucí přínos a vícenáklady apod., 

 nebezpečné prostředí, snížení únosnosti podloží, poddolovaná území, zamokření, 

vysoká hladina spodní vody, záplavová oblast, mimořádné zastínění, přítomnost 

radonového rizika, ochranná pásma inženýrských sítí, chráněných území, přírodních 

výtvorů, památek, silnic, drah, vojenských újezdů, rybářských ploch, ploch letišť 

a nerostných surovin, 

 omezená dopravní infrastruktura, špatná dopravní dostupnost z hlediska příjezdů 

k nemovitosti pro osobní či nákladní dopravu, komplikace s parkováním, 

 přítomnost konfliktních skupin obyvatelstva v nemovitosti nebo v blízkém okolí může 

znamenat mimořádně vysoké znehodnocení nemovitosti, 

 vliv řadové výstavby, těsné sousedství zejména u nemovitostí pro bydlení znamená 

vzájemné obtěžování hlukem, pachy, nižší kvalitu soukromí, omezení dispozice staveb 

a oslunění, úspora za otop nemusí plně vyrovnat negativa uvedená, 

 právní omezení, stavba na cizím pozemku, podílové vlastnictví, nepovolené stavby, 



 45 

 věcná břemena váznoucí na oceňované nemovitosti vykazují taktéž majetek typu 

badwill. Z pohledu oprávněného z věcného břemene ve prospěch určité nemovitosti se 

nejedná o goodwill, jelikož věcná břemena všeobecně jsou zřizována za účelem 

odstranění vady na předmětné nemovitosti tak, aby mohla být užívána podle možností 

bez závad. Z principu by měla být výše újmy rovna hodnotě náhrady za újmu z titulu 

břemene, oprávněným a povinným z věcného břemene přísluší stejná hodnota náhrady 

a práva. 

3.17 SOUPIS SKUPIN ZVLÁŠTNÍCH VLIVŮ 

Tržní koeficient prodejnosti KP je součinem koeficientu prodejnosti Kp zjištěného podle 

cenového předpisu a indexem dodatečných zvláštních vlivů, pokud existují a mají vliv na cenu. 

Pokud Kp není stanoven nebo neodpovídá průměrné tržní ceně, pak se stanoví odborným 

odhadem. 

KP = Kp × 
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Tabulka č. 1: Soupis skupin zvláštních vlivů 

Vliv č. 

 

Zvláštní cenové vlivy nehmotné úpravou Kp za položku 

s podrobným rozpisem 

Doporučené 

rozpětí % 

1. Výhodnost polohy v místě oproti průměru lokality 

1) kvalita lokality – poloha, 

2) kvalita okolní občanské vybavenosti a infrastruktury, 

3) situace pro obchod, 

4) situace pro zdravotnictví, 

5) situace pro kulturu, 

6) možnosti pro sport, 

7) možnosti vzdělávání, 

8) kvalita okolní krajiny, 

9) klimatické podmínky, místa s mimořádně chladným 

prostředím a větrné oblasti, 

10) suché oblasti, prašná území, kvalita životního prostředí, 

11) oslunění, mimořádné zastínění, 

12) úrodnost krajiny a pozemku, 

13) rekreační možnosti, turistický a cizinecký ruch, 

14) pracovní příležitosti, 

15) stavební uzávěra a obdobná omezení, 

16) CHKO, lázně, národní parky a chráněná přírodní místa, 

17) ochranná pásma chráněných území, přírodních výtvorů, 

památek, silnic, drah, vojenských újezdů, rybářských 

ploch, ploch letišť a nerostných surovin, 

(-10% až 

+10%) 



 46 

18) možnosti napojení na inženýrské sítě, 

19) ochranná pásma inženýrský sítí. 

2. Jméno nemovitosti, prestižnost, dominantnost 

20) dobrá pověst nemovitosti z hlediska historie užívání a 

provozu, jméno budovy, vily, 

21) zavedené jméno oblasti či regionu ve vztahu 

k oceňovanému majetku, 

22) vliv dominance pro místo a okolí, 

23) zda v objektu působí či působila významná osobnost, 

instituce nebo společnosti, 

24) skutečnost, že byl v nemovitosti spáchán závažný zločin, 

 o kterém je povědomí v okolí, 

25) vliv nabídky a poptávky trhu po nemovitostech 

předmětného druhu, konkurence, 

26) vliv dezinformací a cenových bublin. 

(-10% až 

+10%) 

3. Historická hodnota, náklady památkové ochrany 

27) historická hodnota prvků staveb, 

28) historická hodnota trvalých porostů, 

29) vliv historie na vlastní nemovitost, 

30) vliv okolních historických staveb na oceňovanou 

nemovitost, 

31) území s památkovou ochranou, 

32) náklady spojené se stavebně-historickým a s 

archeologickým výzkumem, 

33) vliv z hlediska vícenákladů na údržbu historických prvků 

a na budoucí provoz, 

34) vliv z hlediska delší doby provádění stavebních 

a restaurátorských prací chráněných staveb. 

(-10% až 

+10%) 

4. Architektonické ztvárnění, kvalita dispozice, výhled 

35) hodnota architektonického ztvárnění, 

36) vliv urbanismu, 

37) umělecká hodnota, 

38) jméno - proslulost autora projektu staveb a pozemkových 

úprav či jméno stavitele, 

39) nedefinovatelná, či nevhodná kombinace různých 

architektonických stylů, 

40) morální zastaralost staveb, 

41) technické řešení a dispoziční ve vztahu k výnosnosti 

nemovitosti, typové projekty, 

42) vhodnost umístění provozů v nemovitosti, 

43) komplikovanost změn dispozice, 

44) vliv umístění podle podlaží vůči předmětnému užívání, 

45) intenzita využívání a provozu (počet provozních či 

obytných jednotek), 

46) kvalita zázemí v nemovitosti pro její užívání, doprovodné 

stavby jako příslušenství, 

47) vliv konfigurace terénu na účel užití, 

48) velikost a tvar pozemku, 

49) výhodnost druhu parcely (například rohové), 

(-10% až 

+10%) 
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50) výhled, 

51) orientace ke světovým stranám. 

5. Bezpečnost, soukromí uživatelů, konfliktní obyvatelstvo v okolí 

52) zajištění bezpečnosti a soukromí uživatelů, omezení 

výhledu do nemovitosti, 

53) kvalita řešení a dispozice staveb, pozemků a trvalých 

porostů z hlediska bezpečnosti, 

54) zajištění utajení výrobních provozů, 

55) kvalita ochrany uživatelů proti útokům osob a terorismu, 

56) přítomnost konfliktního obyvatelstva v nemovitosti, 

57) přítomnost konfliktního obyvatelstva v blízkém okolí. 

(-70% až 

+10%) 

6. Nebezpečí záplav, sesuvů, poškození od dopravy, pachy, čistota 

ovzduší 

58) nebezpečí záplav, sesuvů půdy, skalních sesuvů, otřesů, 

59) nebezpečí pádu stromů, 

60) nebezpečí pádu staveb, 

61) nebezpečí poškození nárazem od dopravních prostředků, 

62) znečištění ovzduší, imisní zatížení, pachy, 

63) prach a hluk z průmyslových a zemědělských zdrojů, 

64) zdravotně závadná území například s výskytem 

encefalitidy, zamořená území. 

(-10% až 

+10%) 

7. Nebezpečné řešení dispozice staveb a závadné materiály, radon 

65)  nebezpečné prostředí v nemovitosti, nebezpečné detaily 

jako potenciální zdroje úrazů, 

66) nedodržení norem pro výstavbu a provoz, chybějící 

technické a požární revize, 

67) riziko snížení únosnosti podloží dle účelu užití, 

68) rizika s ohledem na poddolovaná území, 

69) rizika s ohledem na zamokření, na vysokou hladinu spodní 

vody, 

70) záplavová oblast, 

71) rizika a nejistoty z přítomnosti radonu, 

72) rizika a nejistoty z ekologického znečištění pozemků 

a staveb, 

73) rizika a nejistoty z přítomnosti zdravotně závadných 

materiálů staveb (například azbest, formaldehyd). 

(-10% až 

0%) 

8. Dopravní dostupnost s ohledem na etalon průměru v blízkém 

okolí 

74) dopravní infrastruktura v místě, 

75) dopravní dostupnost z hlediska příjezdů k nemovitosti pro 

osobní či nákladní dopravu, 

76) možnosti parkování, 

77) kvalita hromadné dopravy. 

(-10% až 

+10%) 

9. Vliv řadové zástavby, dům uvnitř řady nebo koncový 

78) vliv u komerčních nemovitostí, 

79) vliv u rezidenčních nemovitostí. 

 

(-10% až 

0%) 
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10. Cenová perspektiva nemovitosti a ostatní zvláštní vlivy 

80) rozvojové možnosti nemovitosti, možnost přístaveb, 

modernizace, 

81) cenová perspektiva ve vztahu k chystaným změnám v okolí, 

synergie, 

82) makroekonomická situace ve státě a perspektiva ve vztahu 

k segmentu ocenění, 

83) dotační a daňová politika státu ve vztahu k segmentu 

ocenění, 

84) nejasné vlastnické vztahy, nepovolené stavby a jiná právní 

omezení, 

85) stavba na cizím pozemku, přistup po neveřejném cizím 

pozemku, 

86) podílové spoluvlastnictví například u bytových domů, 

87) velký počet vlastníků,  

88) družstevní vlastnictví z hlediska poptávky, 

89) vliv existence stavby na cenu pozemku a na cenu jiných 

staveb, 

90) práva výstavby pro nadzemní i podzemní část nemovitosti, 

včetně vodních nádrží, 

91) práva využití podzemí, 

92) vliv územních rozhodnutí, rozhodnutí o využití území, 

93) vliv demoličního výměru na cenu, 

94) vliv z hlediska atypických nemovitostí, podzemních staveb, 

95) práva těžby, právo čerpat vodu, 

96) možnosti lodní plavby, 

97) možnost využití vodní energie, 

98) rybářství, myslivost, možnost zřízení honitby, 

99) vliv módních trendů, 

100) ostatní vlivy podle názoru znalce ovlivňující prodejnost. 

(-70% až 

+10%) 

3.17.1 Uplatnění srážek a přirážek 

Rozpětí v procentech jsou pouze doporučená, byla stanovena odborným odhadem a také 

s ohledem na stanovená rozpětí zčásti podle dřívějších cenových předpisů platných od roku 

1997
65)

. 

 Stupnice korekcí se navrhuje až 50 % doporučeného rozpětí při výhodě nebo nevýhodě 

z titulu zvláštního vlivu a až 100 % doporučeného rozpětí při výrazné výhodě či výrazné 

nevýhodě vlivu. Rozmezí byla navržena jako úprava cen oproti etalonu průměrných 

nemovitostí v místě. Na základě oceněných zvláštních vlivů u nemovitostí (viz kapitola č. 4 

a z příloh č. 4 a č. 8) je zřejmé, že sazby je nutno uplatňovat citlivě s principem opatrnosti 

                                                

65)
 Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. s prováděcími vyhláškami. 
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v závislosti na skutečné poptávce trhu.  Průměr uplatněných vlivů za dále oceněné portfolio 

nemovitostí v zahraničí činí na 1 skupinu zvláštních vlivů zaokrouhleně pouze 1,1 %. Viz 

kapitola 4.4.  

3.17.2 Limity srážek a přirážek 

Započítat lze jen vlivy s reálně odůvodnitelným dopadem na cenu nemovitosti. Sazby 

procentních přirážek a srážek u uvedených sto položek navržených zvláštních vlivů je nutno 

zvažovat jak z hlediska nákladového, tak zejména z hlediska výše tržní - obvyklé ceny, 

tedy vliv na prodejnost konkrétní nemovitosti v reálném čase a místě. Doporučené sazby 

a limity platí jednotně pro celý oceňovaný soubor staveb, pozemků a trvalých porostů. 

Konečné hodnocení zvláštních vlivů bude provedeno součtem srážek a přirážek 

s průkazným zdůvodněním. 

3.18 KOMENTÁŘ K METODICE PRO OCENĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH 

VLIVŮ U NEMOVITOSTÍ 

3.18.1 Postup při uplatnění korekcí cen 

Postup při hledání vyjmenovaných vlivů pro oceňovanou nemovitost je rychlý, 

postupuje se vylučovací metodou, znalci nezabere více než 10 minut času prověřování na 

základě tabulkového soupisu možných vlivů (soupis je uveden také v příloze č. 1 dizertační 

práce). Lze také použít počítačový program vytvořený autorem. Znalec nemusí sám hledat 

a definovat zvláštní vlivy a v konečném součtu mu tato metodika čas pro vyhotovení posudku 

zkrátí. Při prohlídce nemovitosti lze ověřit dotazem přímo u vlastníka nebo u sousedů existenci 

zvláštních vlivů. 

3.18.2 Relativní charakter hodnoty pozemku 

Některé uvedené vlivy uvedené v seznamu jako například konfigurace a tvar pozemků, 

hladina spodní vody a únosnost pozemku se mohou zdánlivě jevit jako hmotné povahy. Jedná 

se o nehmotné vlivy, když využití a zpeněžení těchto vlastností může být pro různé vlastníky 

zcela rozdílné, protože záleží na konkrétním způsobu využití pozemků. 

Obdobně jako oslunění, které má hmotnou podstatu ve formě kvant 

elektromagnetického vlnění. Z hlediska vlivu na cenu nemovitosti se jedná o vliv vnější, 

relativní, nehmotný, který může mít pro výstavbu mrazíren negativní dopad, pro nemovitost 

rezidenční pozitivní dopad. 
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3.18.3 Tvar a vzhled nemovitosti 

Podobně architektonické ztvárnění má hmotnou podstatu ve věci samotné stavby, avšak 

vliv architektury – designu je nehmotnou charakteristikou, kdy nákladově totožné a kapacitně 

stejné sousedící budovy mohou mít zásadně jinou tržní hodnotu, která je dána kvalitou projektu 

a vzhledu, či nápaditostí vnitřní dispozice. 

Slovo design, jako přejaté slovo z angličtiny, má v angličtině oproti českému významu 

mnohem širší význam. Je to návrh, střih, styl, tvar, provedení, vzorek, záměr, projekt 

a projektovat. Tedy i tvar staveb, pozemků a trvalých porostů patří do vzhledu, což je 

nehmotný majetek. Pro jednoho investora je svažitost negativním vlivem, pro druhého je to 

výhoda, pokud má jiný investiční záměr. Obdobně zvýšená únosnost pozemku je výhodou pro 

výstavbu, nevýhodou například pro těžbu nerostných surovin nebo čerpání vody. 

3.18.4 Relativní charakter dalších vlastností nemovitostí 

Vliv vysoké hladiny spodní vody může být z hlediska možnosti čerpání vody 

a úrodnosti výhodou. Pro výstavbu toto bude představovat zvýšené náklady na izolace proti 

vodě. Výskyt radonu se váže k poloze pozemku jako nehmotné charakteristiky a může 

znamenat například vyšší stavební náklady při zakládání staveb. Nebezpečí záplav je 

nehmotným rizikem, záplavová vlna má sice hmotnou podstatu, ale do ceny nemovitosti se 

neprojeví cenou vody, nýbrž výší možných škod, přičemž není zaručeno, že v budoucnu ještě 

někdy k záplavě dojde. U lužních lesů jsou záplavy pozitivním a nezbytným jevem. 

Voda na pozemcích vodních nádrží a vodních toků má charakter movitého majetku. 

Není součástí nemovitosti. Využívání vodní energie spadá v ocenění do kategorie podniků 

a není součástí ceny pozemku. Čerpání podzemní vody má charakter těžební činnosti a není 

součástí ceny pozemku. Avšak do kategorie nehmotného majetku u pozemků patří možnost či 

právo čerpat vodu. U vodních ploch sem spadá možnost či právo využití vody pro získávání 

vodní energie nebo k rekreaci, rybářství, pro možnost plavby apod. 

Z hlediska těžby hornin a nerostů se jedná o práva a možnosti důlní činnosti pod 

pozemkem, je to vůči pozemku pouze nehmotný majetek mající vliv na jeho cenu. Vlastní 

vytěžený materiál nepatří k ceně pozemku, po vytěžení se jedná o majetek movitý. Pozemek 

zůstává a má jen užívací nehmotnou hodnotu jako plocha užívaná k těžbě. 

3.18.5 Vliv ekologického znečištění 

Ekologické znečištění pozemků a staveb nebo přítomnost zdravotně závadných 

materiálů v konstrukci staveb je třeba považovat za škodu nebo vadu technického charakteru, 
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kterou lze odstranit ve formě technického zásahu a v ocenění by tato položka měla figurovat 

jako samostatný parametr, nikoliv jako součást ocenění stavby či pozemku. U nehmotného 

majetku lze tyto vlivy započítat do ceny nemovitosti pouze v rozsahu horší pověsti, komplikací, 

rizik a nejistot z tohoto důvodu nad rámec nákladů na odstranění vady či škody. 

3.19 CHARAKTER ZVLÁŠTNÍCH VLIVŮ 

Všechny tyto vlivy jsou nehmotného charakteru, i když mají většinou hmotnou 

podstatu. Z pohledu člověka mají tedy charakter relativní. Až po příchodu člověka a podle jeho 

subjektivního hodnocení je možné je posuzovat. Záleží na úhlu pohledu lidí, zda se jedná 

o výhodu nebo nevýhodu a na tomto základě je nutné je ocenit podle určeného účelu 

a konkrétního užitku pro člověka. Například rozhodnutí stavebního úřadu o změně určení účelu 

pozemku či stavby včetně demolice rozhodne o výši goodwillu nebo badwillu. 

Vliv jména (pověsti) regionu či lokality je velmi podstatný vliv, na který působí 

zejména vlivy sociologické. Velmi podstatná je tvorba dlouhodobého povědomí o předmětném 

území. 

Například ceny nemovitostí pro bydlení v Ostravě jsou hluboko (o desítky procent) pod 

úrovní nedalekých srovnatelných měst jako jsou Brno, Olomouc, Pardubice s chemickým 

průmyslem, Zlín a Hradec Králové.
66

 Míra nezaměstnanosti, střední doba života a příjmy 

zaměstnanců jsou v Ostravě horší pouze o jednotky procent, takže rozhodující je vytvořená 

pověst regionu v republice, kterou tvoří zejména média na základě mnohdy nerelevantních 

informací. Například v Ostravě je srovnatelná kvalita infrastruktury, dopravní řešení města je 

mnohdy lepší než u uvedených krajských měst, velmi blízké jsou rekreační oblasti Jeseníků, 

Beskyd a slovenských pohoří. Ekonomicky výhodná je poloha blízko hranic s Polskem 

a Slovenskem. Až na lokální výjimky těsně u průmyslových podniků se na území města Ostravy 

příliš neliší kvalita životního prostředí od ostatních velkých měst ČR včetně Prahy. 

Obecné povědomí obyvatel republiky, i když bez hmatatelných racionálních důvodů, 

má obrovský nehmotný (zvláštní) vliv na ceny nemovitostí. I dezinformace a spekulace mohou 

mít vliv na cenu. Ve smyslu teorie chaosu nelze příčiny nelogicky se chovajícího trhu mnohdy 

uspokojivě ozřejmit. Podle této teorie mohou i ty nejmenší příčiny a události mít dalekosáhlé 

a závažné následky, což platí pro všechny procesy, které se dějí v přírodě, technice, lidském 

                                                

66)
 Statistické údaje ČSÚ. Praha, 1993-2011. 
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organismu, ve společnosti i u jednotlivce.
 67)

 Je přesto nutno tyto zvláštní vlivy akceptovat 

a promítnout do ceny přiměřeným způsobem. 

3.20 DOPORUČENÉ ZÁSADY PRO OCEŇOVÁNÍ 

3.20.1 Výnosové oceňování 

Pro výpočet výnosové hodnoty autor doporučuje pouze v opodstatněných 

a výjimečných případech snižovat výnosy o amortizaci, která často neadekvátně snižuje 

výnosovou hodnotu nemovitosti a tím nepřímo i goodwill. Amortizace by měla být odečítána 

jen v případech závažné technické a technologické zastaralosti majetku a jen pokud náklady na 

opravy a údržbu v dlouhodobější perspektivě nepostačí na nápravu. V první polovině 20. století 

nebyla v rámci oceňování válečných reparací amortizace odpočítávána, pouze se počítalo 

s náklady na opravy a údržbu. 

Za dlouhé historické období tržní ekonomiky je prokázáno, že při řádném hospodaření 

se pořizovat majetek za účelem zajištění přiměřeného zisku vyplatí. To znamená, že výnosová 

hodnota by teoreticky měla být u fungujících podniků a nemovitostí standardně vyšší než cena 

nákladová (po odpočtu nepotřebného majetku). 

V praxi bývá často nákladová hodnota vyšší, protože je velký přebytek výrobních 

prostředků a nemovitostí, jsou například v neefektivním složení a může zde existovat záporný 

nehmotný majetek (badwill). Z historie je také doloženo, že tržní ceny kolísají kolem 

reprodukční ceny.
68)

 

Rovněž míra kapitalizace by neměla zahrnovat přemrštěné a nezdůvodněné přirážky za 

riziko, jelikož v tržní ekonomice riziko podnikání existovalo vždy a ekonomika světa jako 

celku z dlouhodobého hlediska prosperuje. Uložení kapitálu do nemovitostí patří 

k nejbezpečnějšímu způsobu využití peněz na trhu. 

Z historických zdrojů zjišťovaných autorem na MZV ČR z období tržní ekonomiky z let 

1900 až 1948 lze doložit míry kapitalizace u majetků podnikatelského charakteru běžně kolem 

4,5 % – 6 %, u lesů kolem 2 %. Tyto sazby byly akceptovány po tvrdé diskuzi na mezinárodní 

úrovni v rámci výpočtů válečných reparací mezi státy v Evropě. Sazby jsou v souladu s úředně 

předepisovanými mírami kapitalizace za Československé republiky v meziválečném období 

                                                

67)
 Janíček P., Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky, hledání souvislostí, učební texty I, učební texty II, 

Akademické nakladatelství CERM Brno 2007 str. 868-873, 1187-1189. 
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podle Odhadního řádu ve výši 4 % - 5 % pro budovy na základě nařízení příslušných vrchních 

soudů.
69)

 

3.20.2 Porovnávací hodnota 

Pro výpočet porovnávací hodnoty nelze přehlédnout fakt, že každá nemovitost je jiná, 

jsou tam vždy odlišnosti a nelze najít úplně stejné porovnávací reprezentanty. Proto je 

porovnávací hodnota pouze jednou z více metod – pilířů pro stanovení obvyklé ceny. 

Stále větší význam pro porovnávací metodu nejen pro nemovitosti mají informace 

z realitních internetových serverů. K dispozici je vysoký počet nabízených položek běžných 

majetků, zejména to platí u nemovitostí a movitého majetku (automobilů a starožitností). 

Avšak je nutno velmi pečlivě zkoumat uváděné údaje a pro porovnání vybírat jen relevantní 

položky. 

Většina prodávajících se při tvorbě prodejní nabídkové ceny zásadně orientuje podle 

konkurenčních nabídek na internetových serverech a dá se tedy konstatovat, že dnes již 

internet pokročil do té fáze, kdy z podstatné míry prodejní a tržní ceny spoluvytváří. 

3.20.3 Věcné – substanční ocenění 

Pro výpočet věcné hodnoty u staveb památkově chráněných autor doporučuje 

započítávat životnost výrazně vyšší oproti stavbám nechráněným. Další předpokládaná 

životnost by pravděpodobně neměla být běžně nižší než stáří hlavních objemů stavby. 

Z principu je každá z hlavních oceňovacích metod pro odhad ceny obvyklé 

rovnocenná a není důvod upřednostňovat metodu porovnávací či výnosovou před 

nákladovou. Všechny tyto přístupy mají nezastupitelnou vypovídající hodnotu a měla by 

existovat u standardních nemovitostí rovnováha mezi cenou nákladovou s koeficientem 

prodejnosti, cenou porovnávací a cenou výnosovou. Podle mezinárodních oceňovacích 

standardů IVS se tržní cena určí na základě místních standardů a po vzájemné konsolidaci 

jednotlivých typů cen na základě erudice znalce.
70)

 

                                                                                                                                                     

68)
 Bradáč A. a kol.: Teorie oceňování nemovitostí VIII. vydání, Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno 

2009, s. 460 - 461. 
69)

 Švarc B., Technické hospodářství ve stavitelství pozemním, odhadní řád č. 100/1933 Sb. z. a n., Nakladatelství 

Masarykova akademie práce, Praha 1935. 
70)

 International Valuation Standards Committee: International Valuation Standards 7. edition 2005, IVSC, 

London 2005, návrh změn červen 2010. 



 54 

3.20.4 Ocenění podle cenového předpisu 

Metodika ceny zjištěné podle cenového předpisu jako celek je při uvážlivém přístupu 

velmi cenným přínosem pro tvorbu ceny obvyklé. Využitelné jsou například definice pojmů, 

komplexní databáze cen, indexy inflace, koeficienty prodejnosti, míry kapitalizace, způsoby 

měření staveb, kdy není nutno měřit rozměry základů, říms, komínů apod. 

Není prokázáno, že databáze převodních cen vedených lokálními znaleckými 

sdruženími jsou vhodnější a přesnější, než cenové databáze a indexy tvořené v rezortu 

Ministerstva financí ČR. Cena zjištěná nákladovým způsobem s koeficienty prodejnosti Kp je 

relevantním a velmi důležitým pilířem pro odhad ceny obvyklé podložený statistikami 

skutečných převodů, i když je nutno zohledňovat četnost převodů, ze kterých je statistika 

a metodika ceny utvořena. Při ocenění zvláštních vlivů lze na tuto statistiku navázat. 

3.21 NÁVRH METODIKY PRO OCENĚNÍ HMOTNÉ ČÁSTI 

POZEMKŮ 

V případě právního náhledu na pozemek striktně jen jako na plochu s dvojrozměrnou 

definicí pozemek nemá hmotu ani hmotnost a neobsahuje hmotnou složku ceny. Pozemek bude 

pro účel oceňování v plné výši nehmotným majetkem. 

Za předpokladu právního náhledu, že se jedná o určitou vrstvu zemského povrchu 

(kulturní, vegetační vrstva půdy) je nutno hledat model tvorby ceny, který by se v maximální 

míře blížil reálné hodnotě tohoto majetku. Hmotnou část pozemku nelze plně vlastnit, lze ji 

v praxi pouze využívat, jak bylo popsáno v kapitole č. 3.14. 

Tedy charakter této vazby se nejvíce blíží k právu užívání pozemku, což je nehmotný 

majetek. Hmotná část pozemku tak má pro účel ocenění nulovou nebo zanedbatelnou hodnotu. 

3.21.1 Zemědělské a lesní pozemky 

Kulturní vrstva zeminy je v ČR bonitovaná, ze zákona s touto nelze manipulovat, odvoz 

zeminy je bez povolení státu zakázán, jedná se o součást národní bohatství. Autor doporučuje 

započítat cenu hmotné části ceny těchto pozemků v nulové výši. Lesní pozemky tvoří podle 

údajů z Českého statistického úřadu asi 33,7 % plochy území ČR.
71)

 

                                                

71)
 Statistické údaje ČSÚ. Praha, 1993-2011. 



 55 

3.21.2 Stavební pozemky 

Hmota orné půdy v případě výstavby se zpravidla používá k ohumusování 

nezastavěných ploch pozemků. U stavebních ploch, které tvoří asi 10,6 % plochy území ČR
72)

, 

se doporučuje hodnota hmotné části pozemků nulová, celou hodnotu tvoří nehmotná složka 

jako právo výstavby. V rámci oceňování válečných reparací po roce 1918 vyslovil anglický 

člen mezinárodního výboru znalců názor, že pozemek pod silnicí je bez hodnoty a cena silnice 

bude tvořena jen vlastní stavbou. 

3.21.3 Pozemky vodních ploch a ostatní pozemky 

Autor doporučuje použít cenu hmotné části ceny pozemku pro všechny přírodní vodní 

plochy opět v nulové výši. Výše nehmotné části ceny pozemku pak bude celá část ceny 

obvyklé podle výnosové či porovnávací hodnoty. Vodní plochy tvoří asi 2 % plochy území 

ČR.
73) 

Pro všechny ostatní pozemky s pozemky zemědělskými, které tvoří asi 53,7 % plochy 

území ČR
74)

, včetně neplodných, strží, propastí, břehů vodních nádrží, skal apod. autor 

doporučuje cenu hmotné části ceny pozemku také v nulové výši. 

3.22 VZÁJEMNÁ VAZBA MEZI CENOU POZEMKU A CENOU 

STAVBY 

Poměr ceny půdy k ceně stavby se pohybuje v úzkém spektru hospodářských vztahů 

a násilně ho beze škod nemůžeme měnit.
75) 

Podle vládního návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi z roku 2011
76)

 jsou oceněny pozemky v ČR průměrnými tržními cenami, které 

vychází jak ze statistických údajů o skutečných prodejích, tak z negociací mezi státem 

a církvemi. Průměrné tržní ceny byly navrženy u lesní půdy 27,74 Kč za 1 m
2
, pro 

zemědělskou půdu platí 44,48 Kč za 1 m
2
, u vodních ploch 20 Kč za 1 m

2
, u zastavěných ploch 

1106,78 Kč za 1 m
2
, u ostatních ploch 30 Kč za 1 m

2
. 

Majetky v rámci souboru stavba a pozemek jsou ve vzájemné interakci. Jejich cenu 

obvyklou lze rozdělit podle známé Naegeliho metody tříd polohy. Z upraveného vzorce pro 

                                                

72)
 Statistické údaje ČSÚ Praha, 1993-2011. 

73)
 Statistické údaje ČSÚ Praha, 1993-2011. 

74)
 Statistické údaje ČSÚ Praha, 1993-2011. 

75)
 Ross-Brachmann-Holzner.: Zjišťování stavební hodnoty budov a obchodní hodnoty nemovitostí, vydal 

CONSULTINVEST, spol. s r. o. Praha, 1993, s. 298. 
76)

 Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, 

http://portal.gov.cz/wps/portal/. 
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tento výpočet podle A. Bradáče v článku v Soudní inženýrství 7-8/1997
77)

 vyplývá, že cena 

pozemku CP je podílem obvyklé či dosažené ceny CO souboru staveb a pozemku a technické 

hodnoty staveb TH (index zůstatkové ceny) upravené o index podle klíče třídy polohy PP%. 

 CP = CO × PP% / TH × (100 – PP%) + PP%. 

Metoda platí pro pozemky zastavěné a přilehlé do rozsahu trojnásobku zastavěné plochy. Ve 

vzorci se neobjevuje samostatně cena staveb, nýbrž součet cen staveb a pozemku. Čím je vyšší 

hodnota staveb a stavebních úprav na pozemku, tím je vyšší nehmotná součást ceny 

tohoto pozemku, jelikož hmotná část ceny pozemku se nemění a má zanedbatelnou cenu. Cena 

staveb (současných i naplánovaných bez rozdílu) a trvalých porostů tak přímo vytváří cenu 

pozemku. Nehmotná část ceny pozemku pak není určena v náhodné výši, nýbrž je zásadně 

odrazem („stínem“) hodnoty stavby tam umístěné nebo plánované. Je také odrazem hodnot 

stavebních úprav na pozemku, kdy nevzniká stavba jako nemovitost a pozemek má určení jako 

lesní, zemědělský a jiný. Například lesotechnické meliorace, úpravy tvaru pozemků, provedení 

závlah pro zemědělské využití, úpravy pro zúrodnění apod. Kupříkladu při průměrné ceně 

stavební plochy pro církevní restituce na 1 m
2
 1106,78 by činila cena za 1 m

2
 stavby nové 

dálnice včetně pozemku při stanovené třídě 4,5 Naegeliho třídy polohy 24.595 Kč, což rámcově 

odpovídá dosahovaným cenám dálnic v ČR. 

(1106,78 Kč / 1 m
2
 × 100 / 4,5 = 24.595 Kč / 1 m

2
.) 

U souboru staveb a pozemků zůstává nehmotný majetek u každé z těchto částí, 

například nehmotná součást ceny stavby se nepřevádí do hodnoty pozemku. 

3.23 VLASTNICTVÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU 

Kdo je vlastníkem trvalých porostů, staveb či úprav (i budoucích) na pozemku, je 

zpravidla vlastníkem goodwillu nebo badwillu vztahujícího se k tomuto pozemku. 

Cena pozemku je také odrazem vnějších stavebních úprav na sousedních pozemcích 

nebo i ve vzdálenějším okolí, například z hlediska přístupu k pozemkům, k protipovodňovým 

opatřením, k vybudované občanské vybavenosti. Goodwill a badwill se v tomto případě stává 

vlastnictvím vlastníka nemovitosti, na jehož cenu mají tyto vnější investice vliv. Jde 

o bezplatné nabytí nehmotného majetku. Pouze některé případy badwillu lze investorem 

kompenzovat, a to zpravidla jen v případě překročení zdravotních, hygienických a technických 

norem (například prach, pachy, hluk). 

                                                

77)
 Časopis Soudní inženýrství ISSN 7-8/1997. 
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 Pozemek bez možnosti jakékoliv stavby, stavebních a technických úprav a bez trvalých 

porostů, který nemá pro člověka jakékoliv využití ani perspektivně, nemá pro něj hodnotu 

a nemá nehmotnou složku ceny. Hmotná složka ceny je taktéž nulová či zanedbatelná. 

3.24 PŘÍKLADY PRO ROZČLENĚNÍ VLASTNICTVÍ NEHMOTNÉHO 

MAJETKU 

3.24.1 Výstavba inženýrských sítí v okolí 

Pokud bude například v komunikaci provedena výstavba inženýrských sítí určených pro 

výstavbu na sousedních pozemcích, které budou rozhodnutím správního orgánu určeny 

k zastavění, hodnota těchto ploch bude zvýšena o nehmotnou složku práva výstavby 

a o možnost provedení napojení budoucích staveb na sítě. Vlastní pozemek, kde se inženýrské 

sítě budou nacházet – komunikace s podzemními inženýrskými sítěmi, bude zhodnocen pouze 

o nehmotnou složku práva postavit zde inženýrské sítě. Vlastní vedení a objekty jsou 

samostatnými stavbami, které se ocení zvlášť a které mají hmotnou – nákladovou cenu 

a případně nehmotnou cenu, pokud koeficient prodejnosti KP nebude roven 1,00. 

3.24.2 Výkupy pozemků ve veřejném zájmu 

Rozčlenění pozemku na část hmotnou a nehmotnou pro účely oceňování napomůže 

k možnému rozčlenění jeho vlastnictví. Například v rámci výkupu pozemku ve veřejném zájmu 

pro veřejné komunikace a dálnice investor zajistí povolení pro využití zemědělského pozemku 

k novému účelu pro účely výstavby a zvýší tak na své náklady nehmotnou složku tohoto 

majetku (goodwill) oproti stavu zemědělské plochy. Je to zřetelné podle navrhovaných 

průměrných tržních cen pro církevní restituce s nárůstem ze 44,48 Kč za 1 m
2 

pro zemědělské 

plochy na 1106,78 Kč za 1 m
2 

za plochu stavební. To je zvýšení nehmotné složky majetku 

o 1062,30 Kč za 1 m
2
. Hmotná část pozemku má nulovou cenu. Nehmotné právo užívání 

pozemku pro zemědělství je jednoznačně ve vlastnictví původního vlastníka. Nárůst ceny 

pozemku tvoří pouze nárůst nehmotné části ceny pozemku ze zemědělského na stavební. Tento 

nárůst je vlastnictvím investora stavby – vlastníka budoucí komunikace, jelikož tento 

financoval náklady na změnu. Teoreticky se bude rovnat zvýšení nehmotné části ceny pozemků 

nákladům na změnu charakteru pozemku, jelikož cena pozemku se zvýší právě o vliv (budoucí) 

stavby na pozemku, kterou zaplatí nový investor. Pak by takový investor neměl při výkupu 

tohoto pozemku hradit vlastníkům zemědělské plochy cenu nehmotné složky pozemku z titulu 

určení k výstavbě komunikace. Nýbrž podle občanského zákoníku pouze majetkovou 
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újmu
78)

 - cenu nehmotného práva užívání pozemku jen jako pole. Není nutno toto řešit novým 

speciálním zákonem. Z rozboru je zřejmé, že by se při platbě v sazbě za stavební plochu mohlo 

jednat o nedovolené obohacování. 

3.24.3 Zrychlený prodej a vliv doby vlastnictví 

Pokud by v rámci uvedeného příkladu investor zvýšil kupní cenu například na 

dvojnásobek za rychlé jednání o převodu pozemků, pak by se nejednalo o prodej za cenu 

obvyklou, stěží lze také definovat, kdy je jednání rychlé a kdy není a objektivní ocenění je 

v tomto případě nemožné. Tento nárůst ceny by nebyl majetkem v tržní hodnotě, nýbrž 

administrativní přirážkou mimo atributy ceny obvyklé. Podle zákona o cenách 526/1990 Sb.  

v platném znění by se to vymykalo kalkulačnímu vzorci a přiměřenému zisku. 

Stejně tak v ocenění nelze znalecky zohledňovat skutečnost, že pole patřilo rodině 

současného vlastníka po generace a cenu případně navýšit z tohoto aspektu. Nárůst ceny by 

opět nebyl ocenitelný cenou obvyklou, jelikož by se jednalo o ocenění zvláštní obliby mimo 

definici obvyklé ceny. Nárůst ceny by byl opět administrativní přirážkou mimo atributy ceny 

obvyklé. 

3.25 NÁVRH DOPLNĚNÍ METODIKY PRO OCENĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH 

VLIVŮ PRO NEMOVITOSTI CENOU ZJIŠTĚNOU 

3.25.1 Návrh změn zákona o oceňování majetku 

Navrhuje se úprava textu zákona č. 151/1997 Sb. ze dne 17. června 1997 o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 

Pro oceňování práv odpovídajících věcným břemenům v § 18 odst. 5 je doporučeno 

zvýšení paušální částky sazby za věcné břemeno na 25.000 Kč z důvodu růstu cenové hladiny. 

3.25.2 Návrh rozšíření výčtu zvláštních vlivů u prováděcí vyhlášky 

Koeficient prodejnosti Kp u zjištěných cen podle cenového předpisu
79)

 v současné době 

zohledňuje goodwill či badwill hlavně s ohledem na polohu. U metody nákladové je pro stavby 

uveden 1 vliv pro vlastní nemovitost a 4 vlivy okolí. U pozemků je uvedeno 30 vlivů. 

U porovnávací metodiky je to 35 vlivů, u výnosové metody 10 zvláštních vlivů. Je umožněno, 

                                                

78) 
Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, § 10. 

79)
 Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. s prováděcími vyhláškami v platném znění. 
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aby znalec ocenil i jiné vlivy nevyjmenované. Všechny vlivy nelze předem obsáhnout, autor 

navrhuje sto vlivů v deseti skupinách s užitím pro stavby, pozemky a trvalé porosty. 

3.25.3 Změny navrhované v prováděcí vyhlášce platné k roku 2012 

Navrhuje se upravit § 44 prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku č. 151/1997 

Sb. v odst. 11 předposlední věta „Zohlednit lze i morální zastarání stavby“ na text „Zohlednit 

lze i morální zastarání stavby, architektonické ztvárnění, výhled a dispozici, zajištění utajení 

činností, zajištění bezpečnosti a soukromí uživatelů, přítomnost konfliktních skupin 

obyvatelstva v nemovitosti nebo v blízkém okolí, vliv řadové zástavby“. 

Cena zjištěná je tvořena podle důvodové zprávy Ministerstva financí ČR tak, aby se 

blížila cenám sjednávaným. Úprava Kp se tedy provede odborným odhadem tak, aby za 

navrženou cenu byla nemovitost prodejná. Použití Kp je nutno náležitě zdůvodnit a případně 

doložit příslušnou fotodokumentací. Pro orientaci znalce autor doporučuje využít podrobného 

soupisu zvláštních nehmotných vlivů, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 dizertační práce, soupis 

v upravené formě lze zařadit na konec přílohy č. 39 oceňovacího předpisu. 

3.25.4 Příloha č. 14 vyhlášky 

Pro výpočet koeficientu polohy K5 se doporučuje postup podle praxe užívání sazeb 

vedlejších rozpočtových nákladů u kalkulací při výstavbě. Současné sazby vysoce převyšují 

nákladové položky pro tento účel běžné. Toto pak značně zkresluje výpočet hmotné 

a nehmotné části ceny. V příloze č. 14 prováděcího předpisu se navrhuje změna K5 u skupiny č. 

1 a č. 2 s rozmezím 1,05 až 1,15. U skupiny č. 5 se navrhuje rozmezí 0,95 až 1,00. 

3.25.5 Příloha č. 16 vyhlášky 

Pod tabulkou se doplní věta: V odůvodněných případech lze míru kapitalizace zvýšit či 

snížit až o 2 % na základě průkazného zdůvodnění. U položek č. 7, č. 8 a č. 9 tabulky lze míru 

kapitalizace pouze zvýšit. Vznikne tak na základě úvahy znalce větší prostor pro ocenění 

nehmotného majetku. 

3.25.6 Příloha č. 17 vyhlášky 

V případě porovnávacího ocenění se provede ocenění pomocí indexu porovnání. 

Navrhuje se doplnit index trhu s nemovitostmi podle přílohy č. 18a prováděcí vyhlášky 

k zákonu o oceňování majetku o znak č. 4 – o kvalitu architektonickou a dispoziční (navrhuje 

se rozmezí -0,10 až 0,10), o znak č. 5 – vliv historický, pokud je nemovitost uvedena v seznamu 
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kulturních památek (navrhuje se rozmezí -0,10 až 0,10), o znak č. 6 – zajištění bezpečnosti, 

soukromí uživatelů a utajení provozů, (navrhuje se rozmezí -0,10 až 0,10). 

3.25.7 Kombinace nákladového a výnosového způsobu 

Pokud je provedeno ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu, potom se 

Kp nezapočítává a goodwill či badwill se navrhuje zohlednit úpravou míry kapitalizace podle 

položek příslušné přílohy prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.  

Navrhuje se doplnit text pod tabulkou podle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky k zákonu 

o oceňování majetku o text: „Míru kapitalizace lze zvýšit nebo snížit celkově až o 2 % na 

základě vlivu kvality architektonického ztvárnění a dispozice, na základě vlivu historického 

(pokud je nemovitost předmětem památkové ochrany), ve vztahu k zajištění utajení provozů, 

k zajištění bezpečnosti a soukromí uživatelů a dále s ohledem na přítomnost konfliktních skupin 

obyvatelstva v nemovitosti nebo v blízkém okolí a s ohledem na řadovou zástavbu. Položky č. 7, 

8, a 9 příslušné tabulky přílohy vyhlášky lze pouze zvýšit.“ Úprava se provede odborným 

odhadem tak, aby za navrženou cenu byla nemovitost prodejná. 

3.26 NÁVRH METODIKY PRO OCENĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH VLIVŮ PRO 

NEMOVITOSTI CENOU OBVYKLOU 

U obvyklé ceny bude provedeno ocenění záporného či kladného zvláštního vlivu všech 

součástí a příslušenství nemovitosti včetně pozemků podle následujícího postupu. 

3.26.1 Nákladové ocenění s koeficientem prodejnosti CNKP 

Bude oceněno standardními nákladovými metodami a s pomocí odhadnutého 

základního průměrného koeficientu prodejnosti Kp v místě podle průzkumu trhu. Uvedený 

základní koeficient prodejnosti bude stanoven pro etalon průměru kvality nehmotného majetku 

v daném místě a čase. Odhadnutý základní Kp bude zahrnovat taktéž vliv polohy. Pro 

nemovitosti v České republice lze využít jako průměrného etalonu i aktuální koeficienty 

prodejnosti Kp podle ceny zjištěné podle cenového předpisu. 

Základní Kp bude podle následujících položek zvláštních vlivů upraven o příslušné 

odhadnuté procentní body na základě vyhodnocení silných a slabých stránek nemovitosti. 

Použití výsledného celkového KP po zahrnutí zvláštních vlivů bude náležitě zdůvodněno. 

Rozmezí pro výši KP v tomto případě není dáno, nemůže však přesáhnout reálnou hodnotu. 

Navržený soupis zvláštních vlivů a doporučené rozpětí úpravy výše KP oproti průměrné 

kvalitě: 
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CNKP = CČ × KP, 

KP = Kp × 
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Tabulka č. 2: Soupis skupin zvláštních vlivů pro cenu obvyklou 

Číslo 

vlivu 
A. Cenové vlivy nehmotné úpravou Kp 

za položku 

Doporučené 

rozpětí % 
Odhad % 

1. 
Výhodnost polohy v místě oproti průměru 

lokality  (-10% až +10%) 
  

2. 
Jméno nemovitosti, prestižnost, 

dominantnost  (-10% až +10%) 
  

3. 
Historická hodnota, náklady památkové 

ochrany  (-10% až +10%) 
  

4. 
Architektonické ztvárnění, kvalita 

dispozice, výhled  (-10% až +10%) 
  

5. 
Bezpečnost, soukromí uživatelů, konfliktní 

obyvatelstvo v okolí  (-70% až +10%) 
  

6. 
Nebezpečí záplav, sesuvů, poškození 

od dopravy, pachy, čistota ovzduší  (-25% až 0%) 
  

7. 
Nebezpečné řešení dispozice staveb 

a závadné materiály, radon  (-10% až 0%) 
  

8. 
Dopravní dostupnost s ohledem na etalon 

průměru v blízkém okolí  (-10% až +10%) 
  

9. 
Vliv řadové zástavby, dům uvnitř řady nebo 

koncový  (-10% až 0%) 
  

10. Cenová perspektiva nemovitosti a ost. vlivy  (-70% až +10%)   

 Celkem  
 

± ∑KPi  

 

B. Výnosová hodnota: 

Míra kapitalizace P stanovená pro výpočet 

výnosové hodnoty bude upravena o riziko 

oproti nemovitosti standardního charakteru 

s mírou kapitalizace k. 

Výpočet dle oddílu 

3.26.2   

 

C. Porovnávací metoda: 

Budou použity stejné vlivy a sazby 

jednotlivých položek č. 1 až č. 10 k 

porovnání s nemovitostmi srovnávanými. 

Výpočet dle oddílu 

3.26.3 
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Pokud administrativní koeficient prodejnosti Kp
80)

 není stanoven nebo neodpovídá 

průměrné tržní ceně v místě, pak se stanoví odborným odhadem. Skupiny vlivů obsahují 

jednotlivé podpoložky, jejich podrobný výpis viz příloha č. 1. 

3.26.2 Výnosová hodnota VH 

U výnosového ocenění bude provedeno ocenění goodwillu (badwillu) přiměřenou 

úpravou míry kapitalizace pomocí adekvátní srážky či přirážky oproti průměrnému etalonu 

kvality nemovitosti. Navrhuje se totožná korekce součtu vlivů podle nákladové metody, jelikož 

standardní míra kapitalizace, která je vázána na hmotnou složku majetku, by měla být upravena 

pouze o aspekty nehmotného majetku, a to vůči aspektu rizikovosti majetku do budoucna. 

Míra kapitalizace P stanovená pro výpočet výnosové hodnoty bude upravena o totožnou 

procentní sazbu podle cenových vlivů (úprava rizikové přirážky) oproti nemovitosti 

standardního charakteru s průměrnou mírou kapitalizace (k) a průměrnou výší rizika 

výnosnosti. Výnosová hodnota obecně při výpočtu podle vzorce pro věčnou rentu je podílem 

čistého ročního výnosu ČV a míry kapitalizace P v procentech: 

VH = ČV / P%, 

 P% = k% + 0,01 × 










KPi%
i

10

1

. 

3.26.3 Porovnávací hodnota PH 

V případě porovnávacího ocenění bude provedeno ocenění pomocí porovnání opět vůči 

průměrnému etalonu nemovitostí ve vztahu ke goodwillu (badwillu). O sazbu ± ∑KPi bude 

upravena porovnávací hodnota PH oproti průměru porovnávací hodnoty nemovitostí Ph bez 

těchto zvláštních vlivů. Použití indexů porovnání je nutno náležitě zdůvodnit. 

Budou použity totožné vlivy a sazby jednotlivých skupin položek č. 1 až č. 10 

k porovnání s nemovitostmi srovnávanými. 

Lze použít i přímé porovnání vůči jiným nemovitostem z ohledu na existující zvláštní 

vlivy, pokud budou k dispozici zdroje k porovnání přiměřené kvality. Avšak je třeba vzít do 

úvahy nutnost porovnávání velkého množství kvalitativních znaků, což může generovat 

podstatné chyby zejména s ohledem na omezené informace o porovnávaných nemovitostech, 

které jsou k dispozici. 

                                                

80)
 § 5 zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. s prováděcími vyhláškami. 
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Jako přesnější se tedy jeví metoda výše uvedeného porovnání s etalonem průměrných 

nemovitostí a tyto až v poslední fázi upravit o mimořádné zvláštní vlivy: 

PH = Ph × 
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3.26.4 Obvyklá cena 

Podle nákladového, výnosového a porovnávacího ocenění uvedených v předcházejících 

bodech bude proveden odhad ceny obvyklé. Výše ceny zvláštních vlivů - goodwillu či 

badwillu bude rozdílem obvyklé hodnoty majetku a ceny nákladové bez KP (časová cena 

CČ). 

Výše újmy v souvislosti s věcným břemenem bude spočítána standardně výnosovou 

metodou a odečtena od obvyklé hodnoty nemovitosti. Maximální srážka není stanovena. 

 

Graf č. 2: Odhad nehmotného majetku 

Hodnota goodwillu (badwillu):

Rozhodující je rozdíl ceny obvyklé 

a ceny časové (ceny nákladové 

bez KP):

Případy majetku dle typu A,B,C,D

/v mil. Kč/

• A: 20-30= -10 (badwill)

• B: 27-38= -11 (badwill)

• C: 60-34=+26 (goodwill)

• D: 20-15= + 5 (goodwill) 
0
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Pramen: vlastní. 
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3.27 KOEFICIENT MÍRY NEHMOTNÉHO MAJETKU 

Z pojmu koeficient prodejnosti KP, či Kp (v německy mluvících zemích se používá 

obdobný pojem tržní nadějnost) je málo zřejmá jeho podstata jako indexu pro stanovení míry 

zvláštních vlivů - nehmotného majetku (NM) v kladné nebo záporné výši vůči ceně časové 

(CČ) a ceně obvyklé majetku (CO) jako celku. 

CO = CČ + NM. 

Jako přesnější pojem se nabízí koeficient míry nehmotného majetku KNM. Z tohoto 

názvu již pro oceňovatele vyplývá, že určuje míru nehmotné substance. A nestanovuje se jako 

odhadnutá všeobecně málo srozumitelná konstanta, kterou si znalec stanovil. 

Tento koeficient lze vyjádřit vzorci: 

Pro nemovitosti KNM = (CČ + NM) / CČ. 

Pro movité věci KNM = (CČ + NM) / CČ. 

Pro podniky z ceny hmotné substance (S) KNM = (S + NM) / S. 

3.28 UVEDENÍ NOVÝCH POZNATKŮ DOSUD NEPUBLIKOVANÝCH 

V oboru soudní inženýrství byly u nemovitostí nově definované veškeré zvláštní vlivy 

jako nehmotný majetek a byl navržen logický systém jeho členění na sto zvláštních vlivů 

v deseti tematických skupinách. 

Také zcela nově je definován způsob rozdělení nemovitého majetku na hmotnou část 

(cenu časovou) a nehmotnou část včetně pozemků s uvedením způsobu ocenění. Postup platí 

pro ocenění cenou obvyklou i cenou zjištěnou podle cenového předpisu. 

Nově bylo doloženo, že nehmotná součást ceny u nemovitostí má plně charakter 

majetku typu goodwill anebo badwill. 

Pozemek byl pro účely ocenění nově charakterizován jako majetek s jeho základní 

nehmotnou charakteristikou goodwill. 

Nově byly popsány koeficienty prodejnosti jako koeficienty vyjadřující míru 

nehmotného majetku. 

U nehmotného majetku byl nově navržen způsob jeho případného cenového rozdělení 

na různé vlastníky podle původu vlastnictví s dopadem možných zásadních úspor ze státního 

rozpočtu a z rozpočtů veřejných v případě výkupů ve veřejném zájmu. 

Na Ministerstvu zahraničních věcí ČR nalezl autor významný historický zdroj pro 

oceňovací metodiky v souvislosti s válečnými reparacemi z let 1918 až 1955. 
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Nové poznatky jsou podrobně shrnuty v kapitole č. 5 dizertační práce, kde jsou 

podrobně uvedeny jednotlivé přínosy práce pro rozvoj soudního inženýrství. Dále jsou popsány 

v závěru dizertační práce. 

3.29 STANOVENÍ ÚČELU A NÁLEŽITOSTÍ POSUDKU PŘI OCENĚNÍ 

ZVLÁŠTNÍCH VLIVŮ 

Účelem ocenění zvláštních nehmotných vlivů je tyto započítávat v průběhu celého 

procesu oceňování, je navrženo jejich přímé zahrnutí do metod nákladové, výnosové 

a porovnávací. Toto je nutno provést kontrolovatelným a jednoznačným způsobem. 

Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti bude nově obsahovat soupis nehmotných 

vlivů s odhadem procentních úprav cen za jednotlivé vlivy, pokud existují, nejlépe v přehledné 

tabulce. Použije se až sto druhů nehmotných zvláštních vlivů podle přílohy č. 1 dizertační 

práce.  

Statisticky určené koeficienty prodejnosti Kp z metodiky ceny zjištěné podle cenového 

předpisu převezme znalec do výpočtu jako základní nehmotnou charakteristiku majetku. 

Provede to uvážlivým způsobem, v případě podstatných odchylek od tržní situace v místě 

a čase je zkoriguje. 

Dále bude uveden vývoj koeficientu prodejnosti Kp za uvedený segment nemovitostí 

podle dat uvedených v cenovém předpise od roku 1998 po současnost pro posouzení historie 

cenového vývoje a možné perspektivy ceny. Autor doporučuje jednoznačně grafické 

znázornění. Ve výpočtu bude v metodikách nákladové, výnosové a porovnávací zohledněna 

hodnota zvláštních nehmotných vlivů pro všechny stavby, pozemky a trvalé porosty. Z těchto 

údajů bude proveden odhad obvyklé ceny. Na závěr bude cena rozčleněna na část hmotnou 

a nehmotnou. Pozemky budou součástí nehmotné složky ceny. Z těchto údajů bude 

konstatována výše podílu nehmotného majetku a cenová perspektiva nemovitosti.  

Pro znalce bylo by přínosné, aby společnosti, které poskytují software pro oceňování, 

doplnily své produkty o modul grafu vývoje Kp, o modul soupisu možných nehmotných vlivů 

a o modul rozčlenění ceny na hmotnou a nehmotnou část. Znalec může použít aplikaci Excel.  

Pro ocenění cenou zjištěnou podle cenového předpisu bude postupováno podle stejných 

principů s tabulkovým rozpisem jednotlivých zvláštních vlivů. V metodě nákladové bude takto 

upraven koeficient prodejnosti Kp, v metodě porovnávací dojde k obdobné korekci ceny podle 

zvláštních vlivů. Ve výnosové metodě lze tyto vlivy omezeně promítnout do výše 

dosažitelného nájemného.  

Podrobněji viz příloha č. 4. 
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4  APLIKACE METOD 

V další kapitole je navržen postup při aplikaci metodiky. Je provedeno ocenění 

zvláštních vlivů na vzorových praktických příkladech pro ověření a prezentaci metody. Další 

příklad včetně doporučeného postupu pro znalce je uveden v příloze č. 4 dizertační práce. 

4.1 PREZENTACE ZVLÁŠTNÍCH VLIVŮ PRO NEMOVITOSTI 

Příklad č. A 

Nevhodné architektonické řešení, nevzhledná kombinace různých stavebních stylů, 

nevzhledné přístavby. Rodinný dům v Jeseníku, obestavěný prostor přesahuje 1100 m3. 

Převládá funkce bydlení. Znalec by měl snížit cenu oproti nemovitosti standardní. 

 

Obr. 1 Rodinný dům v Jeseníku. 

Příklad č. B 

Rodný dům fašistického diktátora Adolfa Hitlera v rakouském městě Branau má z tohoto 

důvodu negativní historii, která je velmi vážnou komplikací pro možné využití či prodej. Pro 

nájemní bydlení je objekt prakticky nevyužitelný. Znalec by měl opět v takových případech snížit 

cenu oproti nemovitosti standardní. 

 

Obr. 2 Hitlerův rodný dům v Branau v Rakousku. 

http://www.novinky.cz/clanek/280048-hitleruv-rodny-dum-by-se-mohl-zacit-pronajimat.html
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4.2 PŘÍKLADY VÝPOČTŮ CENY OBVYKLÉ NEMOVITOSTÍ SE 

ZAHRNUTÍM ZVLÁŠTNÍCH VLIVŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

1. Pražský hrad 

 

Obr. 3 Pražský hrad. 

 

Nadstandardní architektonická, historická a symbolická hodnota v případě ocenění 

památkově chráněného Pražského hradu (bez sakrálních staveb a pozemků), katastrální území 

Hradčany, Praha 1. Jedná se pravděpodobně o nejdražší nemovitost v ČR s nejhodnotnějším 

nehmotným majetkem. 

Součásti nemovitosti zcela určitě obsahují nadstandardní část ceny. 

Goodwill lze vyjádřit zvýšením rozpočtových nákladů na stavební úpravy a projektovou 

dokumentaci tak, aby byla stavba postavena v nadstandardním stavu a designu (architektonické 

ztvárnění, dispozice, bezpečnost). Dále je nutno započítat cenu dobrého jména objektu jako sídlo 

prezidenta ČR, historického symbolu české státnosti, chráněné památky UNESCO a turisticky 

atraktivního největšího hradního areálu na světě. Koeficient prodejnosti Kp při nákladovém 

ocenění cenou zjištěnou by byl zvýšen tak, aby byla cena o tyto náklady vyšší a také vyšší 

z důvodu polohy a historie. 
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Tabulka č. 3: Odhad ceny zvláštních vlivů 

 

Číslo vlivu B. Cenové vlivy nehmotné 

úpravou Kp za položku 

Doporučené rozpětí 

% 
Odhad % 

1. 
Výhodnost polohy v místě oproti 

průměru lokality  (-10% až +10%) 
2 

2. 
Jméno nemovitosti, prestižnost, 

dominantnost  (-10% až +10%) 
7 

3. 
Historická hodnota, náklady památkové 

ochrany  (-10% až +10%) 
10 

4. 
Architektonické ztvárnění, kvalita 

dispozice, výhled  (-10% až +10%) 
7 

5. 
Bezpečnost, soukromí uživatelů, 

konfliktní obyvatelstvo v okolí  (-70% až +10%) 
2 

6. 
Nebezpečí záplav, sesuvů, poškození 

od dopravy, pachy, čistota ovzduší  (-25% až 0%) 
0 

7. 
Nebezpečné řešení dispozice staveb 

a závadné materiály, radon  (-10% až 0%) 
0 

8. 
Dopravní dostupnost s ohledem 

na etalon průměru v blízkém okolí  (-10% až +10%) 
0 

9. 
Vliv řadové zástavby, dům uvnitř řady 

nebo koncový  (-10% až 0%) 
0 

10. 
Cenová perspektiva nemovitosti 

a ostatní vlivy  (-70% až +10%) 
2 

 Celkem 
  

+30% 

 

B. Výnosová hodnota: 

Míra kapitalizace P stanovená pro 

výpočet výnosové hodnoty bude 

snížena o 30 % (snížené riziko) oproti 

nemovitosti standardního charakteru 

s mírou kapitalizace k. P(%) = k(%) - 0,30 -30% 

 

C. Porovnávací metoda: 

Budou použity stejné vlivy a sazby 

jednotlivých položek č. 1 až č. 10         

k porovnání s nemovitostmi 

srovnávanými. 

O sazbu +30% bude 

navýšena cena oproti 

průměru bez těchto 

vlivů 

+30% 
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U ocenění výnosovým způsobem pro cenu obvyklou by byla zvýšena výnosová 

hodnota pomocí snížené míry kapitalizace o odhadnutých 30 % se započítáním možného 

dosažitelného nájemného. 

Porovnávací metoda by zahrnovala porovnání s památkově chráněnými reprezentativními 

nemovitostmi všeobecně známými. Areál je svým dispozičním řešením a umístěním 

nadstandardně bezpečnostně zajištěn. V rámci válečných reparací byl Pražský hrad oceněn bez 

sakrálních staveb a bez pozemků na 57.993.650 K (předválečných zlatých korun v cenové úrovni 

roku 1914). Mobiliář byl oceněn na 2.500.000 K.
81)

 Viz příloha č. 2. 

Výměry obestavěného prostoru a ploch byly stanoveny jako přibližné z veřejně 

dostupných zdrojů a podle katastrálních údajů. Propočty jsou provedeny pouze za účelem 

demonstrace metodiky, nejedná se o běžné ocenění. 

 

Propočty: 

 

a) Po přepočtu odhadu k roku 2011 podle zaokrouhleného indexu cen stavebních prací 

1914/2011činí tehdejší odhad nemovitého majetku bez pozemku 

57.993.650 K × 116,18 Kč/K = 6.737.702.257 Kč. 

Při obestavěném prostoru přibližně 480.000 m3 činí cena za 1 m
3 
14.037 Kč. 

 

b) Pro výnosové ocenění staveb lze použít vztah pro věčnou rentu, výměra užitných 

pronajímatelných ploch je přibližně po zaokrouhlení 90.000 m
2
, hrubý roční nájem se 

předpokládá pro propočet ve výši 6.000 Kč/m
2
, náklady na opravy a amortizaci jsou odhadnuty 

paušálně na 25 % a ztráta nájemného na 5 %. 

 

Míra kapitalizace je odhadnuta na 6.00 % pro standardní nemovitost. 

Odpočet 0.30 % podle tabulky č. 3, oddíl B. 

6,00 %  - 0,30%  = 5,70 %. 

Výnosová hodnota činí 90.000 m
2
 × 6.000 Kč / m

2
 × 0,75 × 0,95 / 0,057 = 6.750.000.000 Kč. 

 

c) Nákladové ocenění při odhadu zvýšení koeficientu prodejnosti o 30 % je provedeno 

korekcí na základě historické hodnoty, soukromí, bezpečnosti a architektonického ztvárnění. 

Základní cena (oceňovací předpis, příloha č. 2, typ "F") 2.807,00 Kč/m
3
.
 

 

Koeficienty: 

konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) zděné:  0,939 

K2, K3 (stanoveno demonstračně na 1.000): 1,000 

K4 (vč. odhadu přirážky za venkovní úpravy 5 %): 1,201 

poloha K5 (příloha č. 14, Praha): 1,250 

změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 122) r. 2011: 2,135 

prodejnost Kp (příloha č. 39, Praha 1, poloha): 3,598 

KP za zvláštní vlivy - za historickou hodnotu, dobré jméno a bezpečnost 

je zvýšen o 30 % na 4,677. 

Základní cena upravená činí 39.511,75 Kč/m
3
.
 

Snížení o opotřebení odhad 20,00 % -7.902,35 Kč/m
3
. 

Cena vč. KP budovy hradu za 1 m
3
 31.609,40 Kč/m

3
. 

 

                                                

81)
 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, Praha 1, Archiv MZV, oddíl Válečné reparace 1918-

1953, fond, signatura I/8-9, II/4, V/13-14, 17, 18, VIII/1,2-6,9. 
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d) Goodwill z hlediska polohy, hodnot historické, symbolické a dobrého jména je rozdílem 

ceny nákladové s KP a ceny nákladové bez KP za podmínky, že cena nákladová s KP je rovna 

ceně obvyklé. 

 

Cena goodwillu za 1 m
3
 obestavěného prostoru po opotřebení 

31.609,40 Kč/m
3 
- 6.758,48 Kč/m

3
 = 24.850,92 Kč/m

3 

celkem goodwill pak činí za celý obestavěný prostor 

480.000 m
3 
× 24.850,92 Kč/m

3 
= 11.928.441.600 Kč. 

Po zaokrouhlení asi 11,928 miliard Kč. 

Věcná hodnota je podstatně nižší a činí 

480.000 m
3 
× 6.758,48 Kč/m

3 
= 3.244.070.400 Kč. 

Po zaokrouhlení asi 3,244 miliard Kč. 

Celkem cena staveb: 11,928 mld. Kč + 3,244 mld. Kč = 15,172 mld. Kč. 

 

e) Cena areálu podle historického ocenění k roku 1914 je nižší a činí asi 44 % z ceny 

nákladové vypočítané podle současných nákladových cen. Cena byla v roce 1924 akceptována 

na mezinárodní úrovni, a pokud by byla považována za cenu obvyklou, potom by goodwill byl 

rozdílem ceny obvyklé a nákladové ceny bez KP. 

14.036.88 Kč/m
3 
- 6.758,48 Kč/m

3
 = 7.278,40 Kč/m

3
. 

Celkem goodwill pak činí za celý obestavěný prostor 

480.000 m
3 
× 7.278,40 Kč/m

3 
= 3.493.631.857 Kč. 

Po zaokrouhlení odhad goodwillu činí asi 3,494 miliardy Kč. 

 

Závěry k propočtům: 

 

 Pro výpočet ceny obvyklé a také pro výpočet ceny podle cenového předpisu lze s výhodou 

využít statisticky určené koeficienty prodejnosti. Avšak pokud znalec provede korekci Kp, potom 

je nutno podrobnějším rozborem prokázat, jak znalec určil tuto korekci. K tomuto slouží autorem 

navržený rozpis položek s doporučeným rozpětím. 

Výpočet nákladovou metodou byl proveden metodou ceny zjištěné podle cenového 

předpisu, limit zvýšení KP byl stanoven ve výši 30 %. Navýšení KP je provedeno podle 

zdůvodnění v tabulce podle jednotlivých položek deseti vlivů. Nelze paušalizovat konkrétní vlivy 

a striktně vypočítat procentní váhu, vlivy lze pouze jako nehmotné odborným posudkem 

odhadnout. Až v případě vlastního  prodeje lze podrobit původní odhad hodnot KP kontrole. 

 Také výnosová hodnota je korigována ve formě úpravy míry kapitalizace, která opět 

vychází z kontrolovatelného výpočtu v navržené uvedené tabulce. Výnosová hodnota zohledňuje 

cenu zvláštních vlivů ve formě snížení míry kapitalizace o totožných 30% podle nákladového 

ocenění, je tedy snížena riziková přirážka a celková míra kapitalizace činí 5,70 %. 

Pokud bude započítána cena podle nákladového ocenění metodou ceny zjištěné v cenové 

úrovni 2011 včetně Kp jako cena obvyklá, pak by cena součtu zvláštních vlivů - goodwillu 

převyšovala nákladovou cenu několikanásobně. 

S ohledem na podstatně nižší propočet ceny výnosové ve výši asi 6,75 mld. Kč a na 

přepočítanou odhadnutou obecnou (obvyklou) cenu pro válečné reparace ve výši asi 6,74 mld. Kč 

lze dovodit cenu obvyklou kolem 6,70 mld. Kč. 

Z toho vyplývá, že u staveb Pražského hradu odhadnutý goodwill ve výši 3,50 miliardy 

Kč je významnou položkou tvořící asi polovinu jeho celkové obvyklé ceny. 
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2. Hotel Hoffmann Kladno 

 

Obr. 4a Hotel Hoffmann – přední pohled. 

Stavba je po generální opravě a vestavbě podkroví v letech 1998 – 1999 ve výborném 

technickém stavu, celkové řešení a vybavení je luxusní a stylové. Původní budova je z roku 1905, 

přístavby jsou z let 1928 a 1941. Je to zděný čtyřpodlažní historický secesní hotelový dům od 

světoznámého uznávaného vídeňského architekta Josefa Hoffmanna (1870 - 1956) podle návrhu 

z roku 1903. Autor je spoluzakladatel architektonického stylu vídeňské secese. Nemovitost je 

zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Pozemky jsou bez závad s novou 

zahradní restaurací a malým parkem. Je zajištěna bezpečnost a soukromí, nadstandardní 

architektonická a historická hodnota. 

Goodwill lze vyjádřit pro nákladovou metodu zvýšením koeficientu prodejnosti KP o 18% 

podle sazeb v následující tabulce oproti průměru v lokalitě. 

U výnosového ocenění se zvýší výnosová hodnota pomocí snížení míry kapitalizace o 18 % 

oproti běžným hotelům bez uvedeného goodwillu. 

Z výše uvedených metod a podle porovnávací metody, která bude zahrnovat přirážku 

o 18% vůči průměrným nemovitostem standardním, bude stanovena cena obvyklá. Goodwill 

nemovitosti bude rozdílem mezi cenou obvyklou a nákladovou cenou bez KP (CČ). 

 

Obr. 4b Hotel Hoffmann – interiér. 
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Tabulka č. 4: Odhad ceny zvláštních vlivů 

 

Číslo 

vlivu 

A. Cenové vlivy nehmotné 

úpravou Kp za položku 

Doporučené 

rozpětí % 

 

Odhad 

% 

1. 

Výhodnost polohy v místě oproti 

průměru lokality  (-10% až +10%) 1 

2. 

Jméno nemovitosti, prestižnost, 

dominantnost  (-10% až +10%) 4 

3. 

Historická hodnota, náklady památkové 

ochrany  (-10% až +10%) 4 

4. 

Architektonické ztvárnění, kvalita 

dispozice, výhled  (-10% až +10%) 5 

5. 

Bezpečnost, soukromí uživatelů, 

konfliktní obyvatelstvo v okolí  (-70% až +10%) 2 

6. 

Nebezpečí záplav, sesuvů, poškození 

od dopravy, pachy, čistota ovzduší  (-25% až 0%) 0 

7. 

Nebezpečné řešení dispozice staveb 

a závadné materiály, radon  (-10% až 0%) 0 

8. 

Dopravní dostupnost s ohledem na 

etalon průměru v blízkém okolí  (-10% až +10%) 1 

9. 

Vliv řadové zástavby, dům uvnitř řady 

nebo koncový  (-10% až 0%) 0 

10. 

Cenová perspektiva nemovitosti 

a ostatní vlivy  (-70% až +10%) 1 

 

 

Celkem 
  

+18% 

 

B. Výnosová hodnota: 

Míra kapitalizace P stanovená pro 

výpočet výnosové hodnoty bude 

snížena o 18 % (snížené riziko) oproti 

nemovitosti standardního charakteru 

s mírou kapitalizace k. P(%) = k(%) - 0,18 -18% 

 

C. Porovnávací metoda: 

Budou použity stejné vlivy a sazby 

jednotlivých položek č. 1 až č. 10         

k porovnání s nemovitostmi 

srovnávanými. 

O sazbu +18% bude 

navýšena cena 

oproti průměru bez 

těchto vlivů 

+18% 
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3. Bytový dům s kancelářskými prostorami Praha 5, Janáčkovo nábřeží 

 

 

Obr. 5a Pamětní deska. 

 

 

Obr. 5b Exteriér domu. 

 

 

Obr. 5c Interiér domu. 

 

V domě žil v letech 1881-1909 arch. Josef Zítek, tvůrce architektury Národního divadla, 

vestibul vstupu domu č. p. 157 je upraven podle stylu interiérů Národního divadla. Princip 

výpočtů je stejný jako v předchozích případech. 
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Tabulka č. 5: Odhad ceny zvláštních vlivů 

 

Číslo 

vlivu 

B. Cenové vlivy nehmotné 

úpravou Kp za položku 

Doporučené 

rozpětí % 
Odhad % 

1. 

Výhodnost polohy v místě oproti 

průměru lokality  (-10% až +10%) 
1 

2. 

Jméno nemovitosti, prestižnost, 

dominantnost  (-10% až +10%) 
5 

3. 

Historická hodnota, náklady 

památkové ochrany  (-10% až +10%) 
4 

4. 

Architektonické ztvárnění, kvalita 

dispozice, výhled  (-10% až +10%) 
5 

5. 

Bezpečnost, soukromí uživatelů, 

konfliktní obyvatelstvo v okolí  (-70% až +10%) 
1 

6. 

Nebezpečí záplav, sesuvů, poškození 

od dopravy, pachy, čistota ovzduší  (-25% až 0%) 
0 

7. 

Nebezpečné řešení dispozice staveb 

a závadné materiály, radon  (-10% až 0%) 
0 

8. 

Dopravní dostupnost s ohledem 

na etalon průměru v blízkém okolí  (-10% až +10%) 
1 

9. 

Vliv řadové zástavby, dům uvnitř řady 

nebo koncový  (-10% až 0%) 
0 

10. 

Cenová perspektiva nemovitosti 

a ostatní vlivy  (-70% až +10%) 
2 

 
Celkem 

  
+19% 

 

B. Výnosová hodnota: 

Míra kapitalizace P stanovená pro 

výpočet výnosové hodnoty bude 

snížena o 19 % (snížené riziko) oproti 

nemovitosti standardního charakteru 

s mírou kapitalizace k. P(%) = k(%) - 0,19 -19% 

 

C. Porovnávací metoda: 

Budou použity stejné vlivy a sazby 

jednotlivých položek č. 1 až č. 10        

k porovnání s nemovitostmi 

srovnávanými. 

O sazbu +19% bude 

navýšena cena 

oproti průměru bez 

těchto vlivů 

+19% 
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4. Vila „Gottland“ Jevany u Prahy 

 

 

Obr. 6a Celkový pohled. 

 

 

Obr. 6b Vstupní prostor. 

V domě žil obecně známý zpěvák Karel Gott. V případě prodeje lze důvodně 

předpokládat nehmotné aktivum prestiže a historie využití. Princip výpočtů je stejný jako 

v předchozích případech. 
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Tabulka č. 6: Odhad ceny zvláštních vlivů 

 

Číslo 

vlivu 

C. Cenové vlivy nehmotné 

úpravou Kp za položku 

Doporučené 

rozpětí % 
Odhad % 

1. 

Výhodnost polohy v místě oproti 

průměru lokality  (-10% až +10%) 
1 

2. 

Jméno nemovitosti, prestižnost, 

dominantnost  (-10% až +10%) 
10 

3. 

Historická hodnota, náklady 

památkové ochrany  (-10% až +10%) 
1 

4. 

Architektonické ztvárnění, kvalita 

dispozice, výhled  (-10% až +10%) 
2 

5. 

Bezpečnost, soukromí uživatelů, 

konfliktní obyvatelstvo v okolí  (-70% až +10%) 
3 

6. 

Nebezpečí záplav, sesuvů, poškození 

od dopravy, pachy, čistota ovzduší  (-25% až 0%) 
0 

7. 

Nebezpečné řešení dispozice staveb 

a závadné materiály, radon  (-10% až 0%) 
0 

8. 

Dopravní dostupnost s ohledem 

na etalon průměru v blízkém okolí  (-10% až +10%) 
1 

9. 

Vliv řadové zástavby, dům uvnitř 

řady nebo koncový  (-10% až 0%) 
0 

10. 

Cenová perspektiva nemovitosti 

a ostatní vlivy  (-70% až +10%) 
0 

 
Celkem 

  
+18% 

 

B. Výnosová hodnota: 

Míra kapitalizace P stanovená pro 

výpočet výnosové hodnoty bude 

snížena o 18 % (snížené riziko) oproti 

nemovitosti standardního charakteru 

s mírou kapitalizace k. P(%) = k(%) - 0,18 

-18% 

 

C. Porovnávací metoda: 

Budou použity stejné vlivy a sazby 

jednotlivých položek č. 1 až č. 10       

k porovnání s nemovitostmi 

srovnávanými. 

O sazbu +18% bude 

navýšena cena 

oproti průměru bez 

těchto vlivů 

+18% 
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4.3 PŘÍKLADY VÝPOČTŮ CENY OBVYKLÉ SE ZAHRNUTÍM 

ZVLÁŠTNÍCH VLIVŮ U PORTFOLIA NEMOVITOSTÍ MIMO ÚZEMÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Je provedeno ocenění nehmotných vlivů hlavních staveb portfolia majetku 

56 zastupitelských úřadů (ZÚ) MZV ČR v zahraničí cenou obvyklou, úpravy cen v procentním 

vyjádření jsou odhadnuty na jednotku ceny [m
3
] obestavěného prostoru (OP). 

10 skupin položek zvláštních nehmotných vlivů je uvedeno u každé nemovitosti 

ve zkrácené tabulce. Oceňovací tabulky byly upraveny do zkrácené postačující podoby, kdy číslo 

položky znamená číslo vlivu popsaného v metodice a v příloze č. 1 dizertační práce. 

Bylo vybráno portfolio nemovitostí, které má potenciál nadstandardních cen, aby bylo 

možno metodiku ověřit. 

Zahraniční nemovitosti byly vybrány záměrně jako neutrální objekty, aby se vyloučil vliv 

lokality v ČR a aby bylo možno hodnotit jen přidanou hodnotu zvláštních vlivů nad etalon 

průměru v místě. 

Není provedeno ocenění nemovitostí jako celku, kdy by byly potřebné oceňovací 

metodiky v příslušných státech. Ohodnotí se jen čistá hodnota goodwillu (badwillu) mimo rámec 

průměru. 

Princip postupu stanovení procentní výše zvláštních vlivů je stejný jako v předchozích 

případech. Jedná se o expertní odhad podle míry kvality každého vlivu. Je provedeno bodové 

hodnocení, kdy podle kvality jednotlivých zvláštních vlivů se tyto zhodnotí ve formě indexu vůči 

časové ceně. 

V uvedeném portfoliu jde většinou o prestižní nemovitosti (vliv č. 2), často 

v diplomatických čtvrtích (vliv č. 1), s historickou hodnotou (vliv č. 3), jde zpravidla 

o architektonicky kvalitnější stavby (vliv č. 4), které mají reprezentovat ČR navenek, je 

nadstandardně zajištěna bezpečnost objektů (vliv č. 5), je zde lepší dopravní dostupnost (vliv č. 8) 

a lepší cenová perspektiva (vliv č. 10). 

Vyskytují se i negativní vlivy a hlediska. Například horší čistota ovzduší (vliv č. 6), 

výskyt zdravotně závadných materiálů staveb (vliv č. 7) a vliv řadové výstavby (vliv č. 9). 

Z těchto titulů je proveden odhad příslušných přirážek nebo srážek za jednotlivé 

relevantní položky podle tabulek uvedených dále vždy pod fotodokumentací nemovitosti. Na 

konci tabulky je uveden celkový součet odhadnutých vlivů. 
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                1. Velvyslanectví ČR – Addis Abeba v Etiopii 

 

 

Obr. 7a Vstupní část. 

 

 

Obr. 7b Celkový pohled. 

Tabulka č. 7: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 0 5 1 0 0 1 0 1 11 
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2. Velvyslanectví ČR – Ghana, Akkra 

 

       Obr. 8a Vstupní část. 

 

             Obr. 8b Terasy. 

 Tabulka č. 8: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 0 5 1 0 0 1 0 1 12 
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3. Velvyslanectví ČR – Alžírsko, Alžír 

 

 

Obr. 9a Vstupní část. 

 

Obr. 9b Přední pohled. 

Budova byla zakoupena r. 1966 a v letech 2002 – 2003 byl objekt zrekonstruován. 

 Tabulka č. 9: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 0 2 1 0 0 1 0 1 8 
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4. Velvyslanectví ČR - Řecko, Atény 

 

 

Obr. 10 Vstupní část. 

 

Budova z roku 1975, podle projektu architektů F. Cubra, J. Hrubého a Z. Pokorného, 

rekonstrukci projektoval J. Vrana. 

 

 

 

 

Tabulka č. 10: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 0 5 1 0 0 1 0 1 12 
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5. Velvyslanectví ČR – Thajsko, Bangkok 

 

 

Obr. 11 Přední pohled. 

Budova byla zakoupena Českou republikou v roce 1994 a roku 1996 zrekonstruována. 

 

 Tabulka č. 11: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 0 3 0 2 1 0 0 -1 0 1 6 
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6. Velvyslanectví ČR – Libanon, Bejrút 

 

 

Obr. 12a Přední pohled. 

 

Obr. 12b Boční pohled. 

Objekt z roku 1970 slouží jako velvyslanectví a konzulát. 

 

 Tabulka č. 12: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 0 0 1 0 0 1 0 1 7 
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7. Velvyslanectví ČR – Srbsko, Bělehrad 

 

 

Obr. 13 Přední pohled. 

 

Budova byla postavena v roce 1927. 

 

 

 Tabulka č. 13: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 0 5 1 -1 0 1 0 1 11 
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8. Velvyslanectví ČR – Německo, Berlín 

 

 

Obr. 14a Přední pohled. 

 

Obr. 14b Boční pohled. 

Budova z roku 1978 byla postavena podle projektu manželů Machoninových. 

 Tabulka č. 14: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 3 3 0 8 1 0 -3 1 0 0 13 
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9. Velvyslanectví ČR – Švýcarsko, Bern 

 

 

Obr. 15 Přední pohled. 

Budova byla postavena v letech 1893 – 1895 podle architekta René Wurstembergera. 

V roce 1998 prošla rekonstrukcí. 

 

 Tabulka č. 15: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 3 3 4 5 1 0 0 1 0 2 19 
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10. Velvyslanectví ČR – Německo, Bonn 

 

 

Obr. 16a Přední pohled. 

 

        Obr. 16b Interiér. 

Budova velvyslanectví z roku 1985 sloužila od r. 2004 jako generální konzulát. 

Tabulka č. 16: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] -10 -5 0 -5 3 0 -3 0 0 -10 -30 
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11. Velvyslanectví ČR – Brazílie, Brasilia 

 

 

Obr. 17a Přední pohled. 

 

Obr. 17b Celkový pohled. 

Objekt byl postaven v letech 1962 – 1965 podle projektu Karla Filsaka a Karla Bubeníčka. 

 Tabulka č. 17: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 0 5 0 0 0 1 0 1 11 
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12. Velvyslanectví ČR – Slovensko, Bratislava 

 

 

Obr. 18 Přední pohled. 

 

Budova je z druhé poloviny 19. stol. V roce 2003 byla zrekonstruována. 

 

 Tabulka č. 18: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 3 1 2 2 1 0 0 0 -1 1 7 



 

 90 

13. Velvyslanectví ČR – Belgie, Brusel 

 

 

Obr. 19a Přední pohled. 

 

Obr. 19b Boční pohled. 

Budova prošla v roce 1999 rekonstrukcí. 

Tabulka č. 19: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 3 3 0 5 2 0 0 2 -2 1 14 
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14. Velvyslanectví ČR – Maďarsko, Budapešť 

 

 

Obr. 20 Přední pohled. 

 

Budova z 19. století byla v letech 1995 – 1997 zrekonstruována.  

 

 Tabulka č. 20: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 3 3 3 2 1 0 0 1 0 1 14 
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15. Velvyslanectví ČR – Rumunsko, Bukurešť 

 

 

Obr. 21 Přední pohled. 

 

Budova z počátku 20. století slouží od roku 1950 jako velvyslanectví. 

 

 Tabulka č. 21: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 3 3 3 4 1 -1 0 1 0 1 15 
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16. Velvyslanectví ČR – Austrálie, Canberra 

 

  

Obr. 22a Přední pohled. 

 

Obr. 22b Boční pohled. 

Budova z roku 1977 byla v roce 2000 zrekonstruována. 

Tabulka č. 22: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 0 5 1 0 0 1 0 1 12 
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17. Velvyslanectví ČR – Venezuela, Caracas 

 

 

Obr. 23a Vstupní část. 

 

Obr. 23b Zadní pohled. 

Budova z roku 1954 byla v lednu 1993 převedena do vlastnictví ČR. 

Tabulka č. 23: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 0 5 1 0 0 1 0 1 12 
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18. Velvyslanectví ČR – Indie, Dillí 

 

 

Obr. 24a Přední pohled. 

 

Obr. 24b Boční pohled. 

Areál z roku 1969 byl postaven podle projektu Karla Filsaka a Karla Bubeníčka. 

 Tabulka č. 24: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 0 3 1 0 0 1 0 1 10 
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19. Velvyslanectví ČR – Finsko, Helsinky 

 

 

Obr. 25 Přední pohled. 

 

Budova z 20. let 20. stol. prošla v roce 2004 rozsáhlou rekonstrukcí. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 25: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 0 5 1 0 0 1 0 1 12 
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20. Velvyslanectví ČR – Pákistán, Islámábád 

 

 

Obr. 26a Vstupní část. 

 

Obr. 26b Přední pohled. 

V roce 1967 sem bylo přestěhované velvyslanectví z Karáčí. 

 Tabulka č. 26: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 0 4 2 0 0 1 0 1 11 
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21. Velvyslanectví ČR – Turecko, Istanbul 

 

 

Obr. 27 Přední pohled. 

 

Budova z 60. let 20. století byla v roce 1994 převedena na Českou republiku. 

 

 Tabulka č. 27: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 5 
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22. Velvyslanectví ČR – Indonésie, Jakarta 

 

 

     Obr. 28a Vstupní část. 

 

    Obr. 28b Přední pohled. 

Budova byla rekonstruována v letech 2002 – 2006. 

 Tabulka č. 28: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 3 4 0 2 3 -2 0 2 -2 2 12 
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23. Velvyslanectví ČR – Egypt, Káhira 

 

 

Obr. 29a Přední pohled. 

 

Obr. 29b Zadní pohled. 

Objekt byl postaven v letech 1977 – 1980 podle projektu Karla Filsaka a Vladimíra 

Tomse. 

Tabulka č. 29: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 2 3 0 5 1 0 0 1 0 1 13 
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24. Velvyslanectví ČR – Jihoafrická republika, Kapské Město 

 

 

Obr. 30 Přední pohled. 

 

Budovu z roku 1932 zakoupila Česká republika v roce 1995. 

 

 Tabulka č. 30: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 3 5 1 0 0 1 0 1 15 
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25. Velvyslanectví ČR – Polsko, Katowice 

 

 

Obr. 31 Přední pohled. 

 

Budova byla postavena v letcích 1928 – 1929 ve stylu slezské vilové architektury. 

 

Tabulka č. 31: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 4 5 2 0 0 1 0 1 17 
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26. Velvyslanectví ČR – Dánsko, Kodaň 

 

 

Obr. 32 Přední pohled. 

Budova z roku 1925 od architekta A. Ludvigsena a přiléhající úřední budova od J. N. 

Clausena byly v 90. letech 20. stol. zrekonstruovány. 

 

 Tabulka č. 32: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 0 3 1 0 0 1 0 1 10 
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27. Velvyslanectví ČR – Peru, Lima 

 

 

Obr. 33 Přední pohled. 

 

Budovu z roku 1959 koupila Československá republika v roce 1968 pro sídlo své 

ambasády. 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 33: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 0 5 1 0 0 1 0 1 12 
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28. Velvyslanectví ČR – Velká Británie, Londýn 

 

 

Obr. 34 Přední pohled. 

 

Areál byl vybudován v letech 1965 – 1970 architekty J. Šrámkem, J. Bočanem a K. Štěpánským. 

Stavba byla oceněna cenou RIBA. Pozemek je královským majetkem a je k dispozici pouze na 

dobu určitou. Velikost je nadbytečná. 

 Tabulka č. 34: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 5 3 0 5 1 0 0 1 0 -5    10 
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29. Velvyslanectví ČR – Slovinsko, Lublaň 

 

 

Obr. 35 Přední pohled. 

 

Budova byla postavena v letech 1932 – 1936. Od roku 1995 je majetkem České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka č. 35: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 2 3 1 0 0 1 0 1 12 
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30. Velvyslanectví ČR – Ukrajina, Lvov 

 

 

Obr. 36 Přední pohled. 

 

Budova je od roku 2005 vlastnictví MZV ČR, výhledově je plánována stavební úprava. 

 

Tabulka č. 36: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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31. Velvyslanectví ČR – Španělsko, Madrid 

 

 

Obr. 37 Přední pohled. 

 

Budova byla zakoupena Českou republikou v roce 1996 a roku 2003 byla provedena 

rekonstrukce. 

 Tabulka č. 37: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 2 6 2 0 0 1 0 1 16 
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32. Velvyslanectví ČR – Mexiko, Mexiko 

 

 

Obr. 38 Přední pohled. 

 

Od roku 1975 byla nemovitost majetkem Československé republiky. V osmdesátých 

letech provedeny rekonstrukce a přestavby. 

 

 Tabulka č. 38: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 1 4 1 0 0 1 0 1 12 
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33. Generální konzulát ČR v Mnichově 

 

 

Obr. 39 Přední pohled. 

 

Objekt z roku 2001 se nachází ve vilové čtvrti, ul. 

Libellenstrasse 1.  

Autor: Arch. Josef Pleskot, prestižní cena za architekturu. 

 

 Tabulka č. 39: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 0 6 1 0 0 1 0 1 12 
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34. Velvyslanectví ČR – Uruguay, Montevideo 

 

 

Obr. 40 Přední pohled. 

 

Budova byla zakoupena v roce 1957 a v roce 2000 zrekonstruována. 

 

 Tabulka č. 40: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 2 5 1 0 0 1 0 1 14 
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35. Velvyslanectví ČR – Rusko, Moskva 

 

 

Obr. 41 Přední pohled. 

 

Areál postavený v letech 1954 – 1955 je příkladem architektury socialistického realismu. 

 

Tabulka č. 41: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 2 3 2 6 1 0 0 1 0 2 16 
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36. Velvyslanectví ČR – Norsko, Oslo 

 

 

Obr. 42 Přední pohled. 

 

V roce 1996 objekt zrekonstruován a rozšířen o další budovu podle architekta Martina 

Roubíka. 

Tabulka č. 42: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 3 4 1 0 0 1 0 1 14 
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37. Velvyslanectví ČR při OECD – Francie, Paříž 

 

 

Obr. 43 Přední pohled. 

 

Budova z roku 1927 je od r. 1996 majetkem ČR. 

 

Tabulka č. 43: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 5 4 1 0 0 1 -3 1 12 
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38. Velvyslanectví ČR – Francie, Paříž 

 

 

Obr. 44a Přední pohled. 

 

Obr. 44b Přední pohled noční. 

Od roku 1924 se objekt stal majetkem ČSR a v letech 2001 – 2004 byl zrekonstruován. 

 Tabulka č. 44: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 5 3 10 8 2 0 0 1 0 1 30 
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39. Velvyslanectví ČR – Čína, Peking 

 

 

Obr. 45 Přední pohled. 

 

Areál projektoval Státní projektový ústav Praha, postaven byl v letech 1959 – 1961. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 45: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 7 
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40. Velvyslanectví ČR – Jihoafrická republika, Pretoria 

 

 

Obr. 46a Přední pohled. 

 

Obr. 46b Boční pohled. 

Budova z roku 1930 slouží od r. 1993 jako velvyslanectví ČR. 

 Tabulka č. 46: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 2 4 1 0 0 1 0 1 12 
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41. Velvyslanectví ČR – Maroko, Rabat 

 

 

Obr. 47a Přední pohled. 

 

Obr. 47b Boční pohled. 

Budova z roku 1979 slouží po úpravách od r. 1993 jako velvyslanectví ČR. 

 Tabulka č. 47: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 3 2 2 0 0 1 0 1 12 
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42. Velvyslanectví ČR – Lotyšsko, Riga 

 

 

Obr. 48a Přední pohled. 

 

Obr. 48b Noční pohled. 

Budovu z konce 19. stol. získala Československá republika v roce 1996 a roku 2003 

prošel objekt důkladnou rekonstrukcí. 

 Tabulka č. 48: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 8 
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43. Velvyslanectví ČR – Itálie, Řím 

 

 

Obr. 49a Přední pohled. 

 

Obr. 49b Boční pohled. 

Dům byl navržen r. 1907 a v roce 1994 byl zakoupen Československou republikou. 

 Tabulka č. 49: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 3 5 5 2 0 0 1 0 1 18 
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44. Velvyslanectví ČR – Kostarika, San José 

 

 

Obr. 50b Přední pohled. 

 

 

Obr. 50b Boční pohled. 

Budova byla zakoupena v roce 1994 jako novostavba. 

 

Tabulka č. 50: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 0 3 2 0 0 1 0 1 10 



 

 122 

45. Velvyslanectví ČR – Jižní Korea, Soul 

 

 

Obr. 51 Boční pohled. 

 

Budovu z roku 1988 koupila ČR pro účely velvyslanectví v roce 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka č. 51: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 0 2 1 0 0 1 0 1 8 
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46. Velvyslanectví ČR – Švédsko, Stockholm 

 

 

Obr. 52 Přední pohled. 

 

Budova z roku 1980 byla zakoupena Českou republikou v roce 1997 a o dva roky později 

byla provedena rekonstrukce. 

 

Tabulka č. 52: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 3 3 1 0 0 1 0 1 12 
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47. Velvyslanectví ČR – Austrálie, Sydney 

 

 

Obr. 53 Přední pohled. 

 

Komplex tvoří dvě budovy v lukrativní části Sydney. 

 Tabulka č. 53: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 0 2 2 0 0 1 0 1 9 
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48. Velvyslanectví ČR – Estonsko, Tallinn 

 

 

Obr. 54a Přední pohled. 

 

Obr. 54b Boční pohled. 

Budovu z roku 1928 prodal v roce 2000 původní majitel České republice. 

Tabulka č. 54: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 2 3 2 0 0 1 0 1 12 
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49. Velvyslanectví ČR – Uzbekistán, Taškent 

 

 

Obr. 55 Přední pohled. 

 

Budovu zakoupila ČR v roce 2000 a roku 2003 proběhla rekonstrukce. 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka č. 55: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 5 
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50. Velvyslanectví ČR – Gruzie, Tbilisi 

 

 

Obr. 56a Přední pohled. 

 

Obr. 56b Boční pohled. 

Budova byla postavena v letech 2004 – 2005 podle návrhu českých autorů. 

 Tabulka č. 56: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 1 0 5 1 0 0 1 0 1 10 
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51. Velvyslanectví ČR – Japonsko, Tokio 

 

 

Obr. 57 Přední pohled. 

 

Budova byla postavena v letech 1975 – 1977 jako typická železobetonová stavba pro 

Československo 70. a 80. let. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 57: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 2 2 0 4 2 0 0 1 0 1 12 
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52. Velvyslanectví ČR – Tunisko, Tunis 

 

 

Obr. 58 Přední pohled. 

Od roku 1960 je budova majetkem ČSSR a roku 1976 byla zrekonstruována. 

 

Tabulka č. 58: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 3 2 2 0 0 1 0 1 12 
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53. Velvyslanectví ČR – Polsko, Varšava 

 

 

Obr. 59 Přední pohled. 

 

Budova byla Československou republikou zakoupena v roce 1921 a roku 1929 prošel 

objekt přestavbou. 

 Tabulka č. 59: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 4 2 1 0 0 1 0 1 12 
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54. Velvyslanectví ČR – Rakousko, Vídeň 

 

 

Obr. 60 Přední pohled. 

 

Palác byl Československou republikou zakoupen roku 1920 a od roku 1936 slouží 

potřebám velvyslanectví. 

 

 

 

 

 

 Tabulka č. 60: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 3 3 2 0 0 1 0 1 13 
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55. Velvyslanectví ČR – Litva, Vilnius 

 

 

Obr. 61a Přední pohled. 

 

Obr. 61b Přední pohled. 

 

Objekt z roku 2004 patří mezi nejmodernější české ambasády. 

 Tabulka č. 61: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 1 2 0 5 2 0 0 1 0 1 12 
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56. Velvyslanectví ČR – USA, Washington 

 

 

Obr. 62a Boční pohled. 

 

Obr. 62b Přední pohled. 

Areál byl postaven v letech 1967 – 1969. Až v roce 1991 byla provedena dostavba. 

 Tabulka č. 62: Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m
3
 OP hlavní stavby: 

Vliv  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ∑[%] 

[%] 2 3 1 4 4 0 0 1 0 1 16 
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4.4 VYHODNOCENÍ ZVLÁŠNÍCH VLIVŮ U OCENĚNÍ SKUPINY 

NEMOVITOSTÍ V ČR A PORTFOLIA NEMOVITOSTÍ V ZAHRANIČÍ 

 

Z provedených ocenění cenou obvyklou je zřejmé, že je nutno provést odborný 

odhad, rozpětí je pouze doporučené a pro cenu obvyklou nemůže být závazné. Nehmotné vlivy 

(nehmotný majetek - NM) přesně spočítat nelze. Tento odhad sice zahrnuje subjektivní 

stanovisko znalce, ale na základě navržené procentní úpravy ceny lze vypočítat, jaká je cena 

těchto zvláštních vlivů a odhadnout, zda je na místním trhu za celkovou navrženou cenu 

nemovitost prodejná.  

Zvláštní vlivy byly oceněny odhadnutými sazbami v rozmezí doporučených sazeb. 

Portfolio uvedených nemovitostí v této kapitole vykazuje většinou pozitivní vliv na cenu. 

Praktické příklady byly vyhodnoceny také graficky, viz přílohu č. 8. 

 

Tab. č. 63 Tabulka nemovitostí v ČR s oceněnými zvláštními vlivy 

 

 

Soupis nehmotných vlivů u nemovitostí v České republice: 
  

Pořadové číslo Název    Místo Procento NM 

    

1 Pražský hrad Praha 1 30 

2 Hotel Hoffmann Kladno 18 

3 Bytový dům Janáčkovo nábřeží čp. 157 Praha 5 19 

4 Vila Gottland Jevany 18 

  

Tab. č. 64 Soupis zastupitelských úřadů ČR s oceněnými zvláštními vlivy 

 

 

Vyhodnocení nehmotných vlivů u nemovitostí ZÚ ČR 

v zahraničí: 
  

Pořadové číslo Název a místo zastupitelského úřadu Stát Procento NM 

    

1 ZÚ Addis Abeba Etiopie 11 

2 ZÚ Akkra Ghana 12 

3 ZÚ Alžír Alžírsko 8 

4 ZÚ Atény Řecko 12 

5 ZÚ Bangkok Thajsko 6 

6 ZÚ Bejrút Libanon 7 

7 ZÚ Bělehrad Srbsko 11 

8 ZÚ Berlín Německo 13 

9 ZÚ Bern Švýcarsko 19 

10 ZÚ Bonn Německo                  -30 
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11 ZÚ Brasilia Brazílie 11 

12 ZÚ Bratislava Slovensko 9 

13 ZÚ Brusel Belgie 14 

14 ZÚ Budapešť Maďarsko 14 

15 ZÚ Bukurešť Rumunsko 15 

16 ZÚ Canberra Austrálie 12 

17 ZÚ Caracas Venezuela 12 

18 ZÚ Dillí Indie 10 

19 ZÚ Helsinky Finsko 12 

20 ZÚ Islámábád Pákistán 11 

21 ZÚ Istanbul Turecko 5 

22 ZÚ Jakarta Indonésie 12 

23 ZÚ Káhira Egypt 13 

24 ZÚ Kapské Město Jihoafrická republika 15 

25 ZÚ Katovice Polsko 17 

26 ZÚ Kodaň Dánsko 10 

27 ZÚ Lima Peru 12 

28 ZÚ Londýn Velká Británie 10 

29 ZÚ Lublaň Slovinsko 12 

30 ZÚ Lvov Ukrajina 1 

31 ZÚ Madrid Španělsko 16 

32 ZÚ Mexiko City Mexiko 12 

33 ZÚ Mnichov Německo 12 

34 ZÚ Montevideo Uruguay 14 

35 ZÚ Moskva Rusko 17 

36 ZÚ Oslo Norsko 14 

37 ZÚ při OECD Paříž Francie 12 

38 ZÚ Paříž Francie 30 

39 ZÚ Peking Čína 7 

40 ZÚ Pretoria Jihoafrická republika 12 

41 ZÚ Rabat Maroko 12 

42 ZÚ Riga Lotyšsko 8 

43 ZÚ Řím Itálie 18 

44 ZÚ San José Kostarika 10 

45 ZÚ Soul Jižní Korea 8 

46 ZÚ Stockholm Švédsko 12 

47 ZÚ Sydney Austrálie 9 

48 ZÚ Tallinn Estonsko 12 

49 ZÚ Taškent Uzbekistán 5 

50 ZÚ Tbilisi Gruzie 10 

51 ZÚ Tokio Japonsko 12 

52 ZÚ Tunis Tunisko 12 

53 ZÚ Varšava Polsko 12 

54 ZÚ Vídeň Rakousko 13 

55 ZÚ Vilnius Litva 12 

56 ZÚ Washington USA 16 

    

 Průměr [%] 11,125 

 
Průměr pro skupiny z. vlivů č. 1 - 10 

 

[%] 
 

1,113 
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4.4.1 Komentář k vyhodnocení praktických příkladů 

Jednotlivá kritéria K1 až K10 se pohybují v rozptylu hodnot -10 % až +10 %. Součty 

kritérií K1 až K10 se pohybují v rozptylu hodnot -30 % až +30 %. Pokud budou pominuty 

4 extrémní případy (Berlín, Bonn, Londýn a Paříž), pak je v běžných případech rozptyl hodnot 

jednotlivých kritérií minimální, viz zejména modus (rozptyl 5 %) a medián (rozptyl 4 %). 

Maxima jsou dosahována u kritéria K4 - architektonické ztvárnění, kvalita dispozice, výhled. 

Rozpětí činí v zahraničí -30 % až +30 % ceny, průměr je zaokrouhleně +11%, celkově jde 

o goodwill. V ČR činí odhad +18 % až +30 % ceny, což je také podstatný vliv. 

Celkově z výsledků ocenění vyplývá opodstatněná přirážka u kvalitních nemovitostí, její 

výši lze důvodně předpokládat kolem 10 % oproti nemovitostem průměrného charakteru. 

Převážná většina uvedených nemovitostí má goodwill ve vztahu k poloze, k funkci 

reprezentační, k architektonické kvalitě, v bezpečnostních aspektech, dopravní dostupnosti 

a cenové perspektivě. Tedy v praktických případech při oceňování mimo extrémní případy lze 

důvodně předpokládat pouze mírný rozptyl až do hodnoty kolem 5 % jednotlivých přirážek 

a srážek za kvalitu zvláštních nehmotných vlivů. A ani v extrémních případech by součty kritérii 

K1 až K10 neměly běžně přesáhnout rozmezí -30 % až +30 %. Znalec by tedy měl postupovat při 

ocenění zvláštních nehmotných vlivů na základě principu opatrnosti. 

4.4.2 Nemovitosti v České republice 

Nemovitosti v ČR lze ocenit cenou obvyklou na základě uvedeného hodnocení goodwillu 

nákladovou metodou pomocí úpravy statisticky určeného koeficientu prodejnosti Kp 

korigovaného přímo o určené procento. O stejné procento bude upraven Kp pro další stavby ve 

funkčním celku a Kp pro příslušné pozemky. Postup lze využít i pro ocenění cenou úřední v ČR. 

U porovnávací metody v ceně obvyklé budou oceněny porovnatelné nemovitosti bez 

zvláštních vlivů a opět o stejné procento bude zvýšena cena oceňované nemovitosti jako celku. 

Pokud bude některý zvláštní vliv zohledněn přímo v porovnávací metodě, upraví se porovnávací 

metoda jen o zbývající vlivy nezapočítané. 

U výnosové hodnoty bude z důvodu rizika snížena či zvýšena míra kapitalizace o stejné 

procento podle ocenění zvláštních nehmotných vlivů.  

Ohledně ceny pozemků, které patří k nemovitostem uvedeným, platí zásada ocenění podle 

cenové mapy či porovnávací a výnosovou metodou pro nemovitosti bez zvláštních vlivů. Takto 

určená základní cena pozemku bude upravena o stanovené stejné celkové procento zvláštních 

vlivů podle hlavní stavby. O stejné procento bude upraven KP pro další stavby ve funkčním celku 
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a trvalé porosty. Z těchto metod se odhadne cena obvyklá, hodnota zvláštních nehmotných vlivů 

bude rozdílem mezi cenou obvyklou a cenou časovou. 

Podle uvedených příkladů v ČR byl goodwill odhadnut v rozmezí 18 % až 30 %, jedná se 

o kvalitní nemovitosti, kde lze důvodně předpokládat odhadnuté navýšení ceny oproti 

nemovitostem průměrným. 

4.4.3 Nemovitostí MZV ČR v zahraničí 

U oceněného portfolia nemovitostí MZV ČR v zahraničí je nemovitostí s nejvyšším 

odhadnutým goodwillem ve výši +30 % velvyslanectví ČR v Paříži. Tato nemovitost se nachází 

jen několik set metrů od Eiffelovy věže, jedná se původně o zámek s vysokou historickou 

hodnotou. Objekt je nyní po celkové opravě a rekonstrukci.
82)

 Cenová perspektiva je dobrá. 

Nemovitost s nejvyšším odhadnutým badwillem ve výši -30 % je bývalé velvyslanectví 

a konzulát v Bonnu v SRN. Odebráním statutu hlavního města SRN se zde snížily ceny 

nemovitostí. Tato nemovitost se stala pro Českou republiku nadbytečnou a bylo rozhodnuto 

o prodeji. Nachází se v oblasti města určené podle územního plánu k rezidenční zástavbě a jako 

kancelářský objekt je hůře prodejný z důvodu nutnosti celkové přestavby objektu. Navíc se ve 

stavbě nacházejí zdraví nebezpečné stavební materiály. Objekt byl postaven s důrazem zejména 

na výzvědnou a vojenskou funkci, většina oken byla směrována do vnitřního atria. Naproti 

zastupitelskému úřadu byla postavena nástavba bytu na bytovém domě pro trvalé monitorování 

činností našeho úřadu ze strany zpravodajské služby SRN. Dodnes je v místě negativní vnímání 

této nemovitosti, tyto okolnosti zvyšují badwill a toto je nutno promítnout do ceny. 

Naše velvyslanectví v Berlíně je specifické svou monumentální architekturou s prvky 

brutalismu. Budova tam byla zejména po roce 1990 velmi negativně vnímána a v místním tisku 

nazývána jako „UFO na Fridrichstrasse“, byly předkládány petice na demolici. Situace se náhle 

změnila po roce 2000, kdy došlo ke změně módních trendů a obecné mínění se změnilo na 

pozitivní. I tyto vlivy musí znalec zvažovat při ocenění a cenové perspektivě. 

Budova velvyslanectví v Londýně je postavena na pronajatém královském pozemku na 

dobu určitou a cenová perspektiva je velmi negativním prvkem nehmotného vlivu. 

Ostatní nemovitosti portfolia oceněných nemovitostí v zahraničí jsou v běžném stavu bez 

mimořádných komplikací. U metody výnosové se zohlední vlivy ve formě úpravy míry 

kapitalizace oproti nemovitostem bez goodwillu či bez badwillu o stanovené procento vlivů.  

                                                

82) 
Scheib K. a kol.: Rekonstrukce objektu ZÚ ČR Paříž, nakladatelství Gema Art, Praha 2005. 
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U nákladové metody se odhadnou místně příslušné průměrné koeficienty prodejnosti KP 

a tyto se upraví o procentní zjištěnou sazbu nadstandardních zvláštních nehmotných vlivů. 

Jelikož ve státech mimo území ČR nejsou úředně evidovány koeficienty prodejnosti, zvláštní 

vlivy se započítají přímo uvedeným procentem do porovnávací metody oproti etalonu průměru. 

O stejné procento bude zvýšen KP pro další stavby ve funkčním celku a KP pro příslušné 

pozemky a trvalé porosty. 

Z uvedených metod se odhadne cena obvyklá, hodnota zvláštních nehmotných vlivů bude 

rozdílem mezi cenou obvyklou a cenou časovou. 

4.4.4 Závěr k vyhodnocení příkladů 

Ze vzorových příkladů pro ocenění zvláštních vlivů vyplývá nutná opatrnost a zkušenosti 

znalce. Je zřejmé, že kvalitativní výhody a nevýhody u nemovitostí nad rámec etalonu průměrné 

nemovitosti v místě je nutno promítnout do ceny. Přirážka ceny do 10 % z titulu zvláštních vlivů 

je akceptovatelná u běžných nadstandardních nemovitostí, přirážky či srážky do 30 % je možné 

uplatnit jen v mimořádných případech kvality nebo zásadních závad. Nad limit ± 30 % je možné 

ocenit vlivy jen zcela výjimečně, kdy trh bude akceptovat toto odlišení. Může se jednat 

u badwillu například o skupinu vlivů č. 6 metodiky s konfliktním obyvatelstvem v okolí 

s ohrožením bezpečnosti uživatelů nebo v případech nepovolených (černých) staveb podle 

skupiny vlivů č. 10 metodiky, kde lze akceptovat i vyšší srážku z ceny než 30 %. 

4.5 OCENĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH VLIVŮ PRO PODNIKY 

Pro komplexnost metody se provádí návrh i pro podniky. Použije se standardní nákladové, 

výnosové a porovnávací ocenění. Ocení se všechny složky majetku včetně nemovitostí, majetku 

nehmotného s výjimkou položek, které reprezentují goodwill a jsou již jeho součástí. Hodnota 

goodwillu (badwillu) je rozdíl mezi odhadnutou cenou obvyklou a cenou časovou. 

Goodwill veřejných korporací zprostředkovaně zvyšuje nehmotný majetek (dobré jméno) 

podniků, které mají ve svém označení předmětný region. Jako příklad lze uvést německou 

automobilku BMW (Bayerische Motorenwerke) podle názvu regionu NUTS 1 Bavorsko. Tato 

společnost tak profituje jak na své zavedené podnikové značce, tak na značce korporativní. 

Jako badwill lze v tomto segmentu v současné době uvést rumunskou značku automobilů 

Dacia, která patří do skupiny Renault. Přestože se jedná o obdobnou kvalitu jako u automobilů 

Renault, cena automobilů Dacia je o desítky procent nižší. 
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4.6 OCENĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH VLIVŮ U VĚCÍ MOVITÝCH 

Pro úplnost se uvádí ve zkratce přístup pro ocenění zvláštních vlivů u movitého majetku. 

Příklad movitého majetku u veřejných korporací: České korunovační klenoty nebo Relikviář 

svatého Maura z let 1225-1230 jsou patrně nejhodnotnějšími movité věci na území ČR. Mají 

přímou souvislost s veřejnou korporací ČR. Jejich hodnota symbolická a historická je natolik 

vysoká, že v odborných pramenech historiků se uvádí jejich cena jako penězi nevyčíslitelná. 

Z hlediska ocenění se jedná se o movitý majetek s konkrétní historií, který však zpeněžit lze. Za 

podmínky, že je vůle a možnost tento nabídnout na trhu. 

V případě rozhodnutí o jejich prodeji by byla hodnota goodwillu rozdílem mezi 

odhadnutou cenou obvyklou a cenou nákladovou (výrobní cenou včetně přiměřeného zisku bez 

koeficientu prodejnosti). 

Symboly a jména veřejných korporací spoluvytvářejí jejich dobrou pověst a mají jako 

goodwill hodnotu symbolickou a historickou, pokud mají tyto symboly vztah ke 

konkrétnímu historickému území. Tyto symboly nejsou movitým majetkem, jsou synergickou 

součástí konkrétní korporace (s charakterem podniku) a nelze je samostatně zpeněžit. 

 

Obr. 63 České korunovační klenoty. 

 

Obr. 64 Relikviář svatého Maura. 
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4.7 OCENĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH VLIVŮ OD 1. LEDNA 2014 

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
83

 a zákon č. 90/2012 Sb.
84

 o obchodních 

společnostech a družstvech, oba platné od 1. 1. 2014, přinášejí podstatné změny do českého 

právního řádu. 

Nový právní řád v oblasti oceňování nemovitostí mění vztah staveb a pozemků. Součástí 

pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení 

s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. 

Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek. 

Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé. Zde nedošlo ke změně. 

Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty. 

Také zde zůstala podstata definice nehmotného majetku zachována. 

Pro oceňování nemovitostí po 1. 1. 2014 zůstane dělení ceněných věcí na pozemky, 

stavby a na rostlinstvo. Vzájemný vztah mezi těmito kategoriemi se mění zejména z hlediska 

nakládání s věcmi a vzájemnými právními aspekty. 

Oceňování bude probíhat nadále i v ČR tak, jak to existuje bez přerušení ve státech 

západní Evropy a USA odděleným způsobem po položkách v členění na pozemky, stavby a trvalé 

porosty. 

Ohledně rozdělení majetku na hmotnou substanci a nehmotnou substanci (podle René 

Descartese) se nic nemění. Nemovitost a ostatní majetky i nadále bude možno cenově rozčlenit 

na složku hmotnou a nehmotnou podle klíče stanoveného v této dizertační práci. Zůstává podstata 

hmotného jako věci, která má objem, hmotu a hmotnost, nehmotné bude nadále ostatním 

majetkem. Stavba bude součástí pozemku, avšak nehmotná část vlastního pozemku bude ve 

stejné ceně, jako tomu je v současném právním stavu. 

Kdo v dobré víře zřídil na cizím pozemku stavbu, má právo domáhat se po vlastníku 

pozemku, který o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, aby mu pozemek 

převedl za obvyklou cenu.  

Také vlastník pozemku má právo po zřizovateli stavby požadovat, aby pozemek koupil za 

obvyklou cenu. Budou se oceňovat pozemky a převádět za účelem sjednocení vlastnictví. O to 

více bude nutno se při oceňování vypořádat se zvláštnímu nehmotnými vlivy, aby byla cena 

znalcem určena správně a spravedlivě. 

                                                

83)
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

84)
 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 
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5  PŘÍNOS DIZERTAČNÍ PRÁCE PRO ROZVOJ SOUDNÍHO 

INŽENÝRSTVÍ 

5.1 VŠEOBECNÝ PŘÍNOS 

V dizertační práci je nově vytvořen přínosný oddělený systém v oceňování hmotného 

a nehmotného majetku u nemovitostí. Pro oblast zvláštních vlivů, které mají nehmotný charakter, 

jsou navrženy a definovány výstižné pojmy goodwill a badwill pro oceňování nemovitostí 

analogicky podle systému pojmů používaných ekonomy a znalci pro oceňování podniků. 

Pro oceňování cenou obvyklou je vypracován konkrétní a v praxi využitelný postup 

k využívání statisticky cenných koeficientů prodejnosti Kp, které sestavuje Ministerstvo financí 

ČR. Navrhuje se jejich modifikace podle vyhodnocení zvláštních nehmotných vlivů. 

Taktéž pro oceňování cenou zjištěnou podle cenového předpisu je navržen rozšířený 

systém klasifikace zvláštních vlivů, aby tento aspekt ocenění byl zahrnut v metodách nákladové, 

porovnávací a v metodě výnosové pro kombinaci nákladového a výnosového ocenění. 

V práci je nově jednoznačně vyjasněn charakter a podstata koeficientů prodejnosti KP 

z hlediska jejich vazby na systém hmotného a nehmotného charakteru majetku. V dizertační práci 

je komplexně definováno deset hlavních okruhů a sto položek zvláštních nehmotných vlivů 

působících na cenu nemovitosti. Pokud tyto budou v ceně zjištěné podle cenového předpisu či 

obvyklé jmenovitě všechny zohledněny, je pravděpodobné, že oceňovatel žádný z těchto 

nehmotných zvláštních vlivů neopomene započítat. 

Ocenění zvláštních vlivů nákladovým způsobem cenou obvyklou je v navržené metodice 

nově přiměřeným způsobem implementováno do metod výnosové a porovnávací. 

V práci je vyřešeno rozčlenění cen staveb, pozemků a trvalých porostů na část hmotnou 

a na část nehmotnou s jednoznačnou metodikou k provedení odhadu vyčíslení. Zásadním 

přínosem je pak zprůhlednění a vyjasnění vlastnických vztahů například pro výkupy 

a vyvlastňování ve veřejném zájmu. Je možný výpočet neoprávněného majetkového prospěchu 

v dosud sporných případech zejména u pozemků. 

Přínosem je shromáždění podkladů, fotodokumentace a rámcové pilotní ocenění 

nehmotného majetku na jednotku ceny pro základní portfolio nemovitostí, které vlastní Česká 

republika v zahraničí. V případě převodu tohoto majetku bude pro jeho ocenění k dispozici 

soupis možného nehmotného majetku u každé nemovitosti. 
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Dizertační práce zahrnuje historický rozbor oceňovacích postupů ve 20. století se 

zaměřením na nehmotný majetek. V archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR byly dohledány 

metodiky pro oceňování válečných reparací po 1. a 2. světové válce. Tyto dokumenty nebyly po 

stránce metodických postupů pro oceňování dosud intenzivně zkoumány, součástí dizertační 

práce je základní popis metodik a odkaz na konkrétní nalezené dokumenty. 

Uvedená zjištění a metodiky jako celek tvoří podstatný přínos pro rozvoj vědního oboru 

Soudní inženýrství. Navržené postupy a historický průzkum v oblasti znalectví jsou nepochybně 

nové a jsou použitelné v pedagogickém procesu i ve znalecké činnosti. 

Autor vytvořil počítačový program NEMO-RATUS pro praktické použití, kde se aplikují 

navržené postupy v celém rozsahu oceňování včetně tabulkového rozboru navržených sto 

zvláštních vlivů, promítnutí nehmotného majetku do cen nákladové, výnosové, porovnávací, 

obvyklé. Automaticky se rozdělí cena majetků na hmotnou a nehmotnou část. 

Navržené postupy a podrobné soupisy zvláštních vlivů představují pro znalce komplexní, 

praktickou a jednoznačnou oporu pro oceňovací praxi. 

5.2 JEDNOTLIVÉ POZNATKY 

 Nemovitosti mají pouze dvě součásti obvyklé ceny. Je to nákladově vyčíslitelná hmotná 

cena časová, která je upravená o nehmotný goodwill (GW) nebo badwill (BW), jehož 

cenu lze pouze odhadnout. 

 Z charakteru působení zvláštních vlivů jako vnějších plyne jejich nehmotný a relativní 

charakter. 

 Pokud bude v ocenění použit koeficient prodejnosti, pak tento bude přímo kvantifikovat 

výši nehmotného majetku. 

 Navržená metodika umožňuje nově rozdělit každý majetek movitý a nemovitý na 

hmotnou část (cenu časovou) a nehmotnou část (GW, BW) s dostatečnou odhadnutou 

přesností pro praktické využití. Potom i majetek podniků lze nově rozčlenit na hmotnou 

a nehmotnou část. 

 Goodwill nebo badwill jako souhrn zvláštních nehmotných vlivů v ceně obvyklé se 

vypočítá jako rozdíl mezi obvyklou hodnotou majetku a jeho časovou cenou. Toto 

pravidlo platí všeobecně pro majetek movitý, nemovitý a podniky. 

 Hmotná část ceny pozemků představuje jen cenu vlastního původního pozemku bez 

právních úkonů a bez úprav člověkem, jen jako oporu pro jeho využití. Pro účely 

oceňování jde o zanedbatelnou nebo nulovou cenu. 
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 V případě právního náhledu na pozemek striktně jen jako na plochu s dvojrozměrnou 

definicí nemá pozemek hmotu ani hmotnost a neobsahuje hmotnou složku ceny. Pozemek 

pak bude v plné výši nehmotným majetkem a pouze typu goodwill. 

 Nehmotnou část ceny pozemku představují všechna práva, která souvisejí s lidskou 

činností na pozemku včetně výstavby a práva výstavby. 

 Cena pozemku není určena v náhodné výši, nýbrž je odrazem („stínem“) hodnoty 

konkrétní stavby tam umístěné nebo plánované. 

 Nositelem nehmotného majetku je u zastavěných či zastavitelných pozemků jak pozemek, 

tak i stavba či právo stavby. 

 Vlastníkem nehmotné součásti ceny nemovitosti je investor, který úpravy na této 

nemovitosti financuje nebo plánuje. Nemusí to být vždy v plné míře majitel nemovitosti. 

 Goodwill či badwill vyvolaný investicemi či investičními záměry v okolí oceňované 

nemovitosti přechází automaticky a bezúplatně do vlastnictví majitele této nemovitosti. 

 Pro ocenění nehmotného majetku typu goodwill (badwill) cenou zjištěnou podle cenového 

předpisu je v rámci dizertační práce navržena úprava zákona o oceňování majetku 

č. 151/1997 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí ČR provádějící tento zákon. Aplikací 

navržených postupů by došlo k přiblížení cen zjištěných podle cenového předpisu cenám 

obvyklým. 

 Pro nemovitosti na území ČR lze při ocenění obvyklou cenou využít koeficienty 

prodejnosti Kp podle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. s prováděcími 

vyhláškami a tyto upravit o procentní výši podle navrženého tabulkového vyhodnocení 

zvláštních vlivů – viz příloha č. 1. 

 Koeficienty Kp pro rezidenční nemovitosti jsou důležitým indikátorem životní úrovně 

obyvatel, kvality ekonomiky regionu a cenové perspektivy nehmotného majetku. 

 Pro zpřesnění nákladové metody při oceňování cenou zjištěnou podle cenového předpisu 

byla navržena korekce polohového koeficientu K5. Poloha je nehmotným majetkem 

a koeficient K5 vyjadřuje ve skutečnosti míru vedlejších rozpočtových nákladů při 

výstavbě, které v praxi nedosahují sazeb uvedených v příloze č. 14 cenového předpisu. 
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ZÁVĚR 

Cílem dizertační práce bylo vyhotovení návrhu způsobu ocenění zvláštních vlivů, které 

působí na cenu nemovitostí. Byly navrženy kontrolovatelné postupy pro oceňování tohoto 

nehmotného majetku. Byl navržen systém ocenění s přímou implementací do nákladové, 

výnosové a porovnávací metody, ze kterých lze odhadnout cenu obvyklou. Soupis vlivů je 

uveden v příloze č. 1 dizertační práce. 

U nemovitostí jsou zvláštní vlivy definovány zejména jako dobré či špatné jméno lokality 

a nemovitosti, historická hodnota, design, kvalita dispozice, aspekty bezpečnosti, dopravní 

dostupnost, přítomnost konfliktních skupin obyvatelstva v nemovitosti nebo v blízkém okolí, vliv 

řadové zástavby, ostatní vlivy a cenová perspektiva. Pro zkoumané zvláštní vlivy byly 

definovány pojmy goodwill při kladném vlivu (GW) a badwill (BW) při záporném vlivu. 

Na základě šetření v metodikách užívaných v letech 1900 - 1955 podle Odhadního řádu 

a v archivu MZV ČR bylo zjištěno, že zvláštní vlivy se podle historických dokladů taktéž 

oceňovaly a byly součástí ceny obvyklé. Tyto postupy pro oceňování jsou dodnes metodicky 

využitelné. V roce 1922 byl definován vysoce kvalitní mezinárodní etický kodex pro oceňování 

majetku. 

Navržená metoda je věrohodná, ověřitelná a kontrolovatelná ve vztahu k systémovému 

výčtu zvláštních vlivů a k použitým doporučeným procentním sazbám, které znalec použil pro 

jejich ocenění. 

Metodika navazuje na dosud používané postupy a na platný cenový předpis v ČR. 

Metodika byla prakticky vyzkoušena a vyhodnocena. Součástí dizertační práce je pilotní 

ocenění zvláštních vlivů na jednotku ceny u portfolia šedesáti zvolených nemovitostí v ČR 

a v zahraničí. 

V příloze č. 4 dizertační práce bylo provedeno vzorové praktické ocenění zvláštních vlivů 

u další konkrétní nemovitosti. 

 

Pozitiva a negativa metodiky: 

Metodika nově do značné míry vyjasnila vnitřní cenovou strukturu majetků. Byl 

rozpoznán původ jednotlivých součástí vlastnictví. Byly jednoznačně definovány pojmy goodwill 

a badwill pro praktické využití. Metodika je také použitelná pro oceňování cenou zjištěnou podle 

cenového předpisu pro rychlé stanovování přirážek a srážek u Kp. 
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Pokud budou nalezené a definované zásady, v dizertační práci popsané, používány 

například při výkupech pozemků ve veřejném zájmu, pak budou většinou hrazeny mnohem nižší 

výkupní ceny a omezí se spekulace s pozemky. Ocení se stav nemovitostí stávající, nikoliv 

budoucí jako stavební plocha. Například pro plánovanou dálnici v prostoru zemědělských 

pozemků bude hrazena cena skutečné újmy za pole, nikoliv cena za stavební pozemky. 

Důsledkem mohou být oprávněně úspory z veřejných rozpočtů ve výši mnoha miliard Kč. 

Nevýhodou pro navržené postupy je vždy subjektivní přístup znalce při posuzování 

nehmotného majetku, každý expert může provést ocenění s odlišným výsledkem. Osobnímu 

náhledu znalce se nelze vyhnout. Rozpětí sazeb zvláštních vlivů v metodice navržených lze 

překročit. Disproporce mezi jednotlivými znalci při oceňování v ceně obvyklé budou existovat 

i v budoucnu. Tyto rozdíly lze pouze korigovat nastavením jednotné metodiky například tak, jak 

byla navržena v této dizertační práci. 

 

Doporučení: 

Přínosem by byl podrobný rozbor navržených jednotlivých položek zvláštních 

nehmotných vlivů u nemovitostí podle přílohy č. 1 dizertační práce k upřesnění algoritmu 

kvantifikace doporučených cenových rozpětí. Lze navrhnout korekce doporučených rozpětí. 

Bylo by možné rozčlenit sto určených nehmotných vlivů na podstatně více tematických 

skupin než uvedených deset a provést jednotlivě modelace cen různých vlivů u různých typů 

nemovitostí. S ohledem na zkoumání jedné proměnné vůči ostatním položkám pevným a ještě 

pro různé segmenty nemovitostí to představuje mnoho tisíc variant modelování, což je nad rámec 

této dizertační práce. 

Do budoucna autor doporučuje navrženou metodiku rozpracovat podrobně pro jednotlivé 

segmenty nemovitostí, pro podniky a pro věci movité. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

 

Tabulka č. 1: Soupis skupin zvláštních vlivů a jejich obsahový výpis 

Vliv č. 

 

Zvláštní cenové vlivy nehmotné úpravou Kp za položku 

s podrobným rozpisem 

Doporučené 

rozpětí % 

1. Výhodnost polohy v místě oproti průměru lokality 

1) kvalita lokality – poloha, 

2) kvalita okolní občanské vybavenosti a infrastruktury, 

3) situace pro obchod, 

4) situace pro zdravotnictví, 

5) situace pro kulturu, 

6) možnosti pro sport, 

7) možnosti vzdělávání, 

8) kvalita okolní krajiny, 

9) klimatické podmínky, místa s mimořádně chladným 

prostředím a větrné oblasti, 

10) suché oblasti, prašná území, kvalita životního prostředí, 

11) oslunění, mimořádné zastínění, 

12) úrodnost krajiny a pozemku, 

13) rekreační možnosti, turistický a cizinecký ruch, 

14) pracovní příležitosti, 

15) stavební uzávěra a obdobná omezení, 

16) CHKO, lázně, národní parky a chráněná přírodní místa, 

17) ochranná pásma chráněných území, přírodních výtvorů, 

památek, silnic, drah, vojenských újezdů, rybářských 

ploch, ploch letišť a nerostných surovin, 

18) možnosti napojení na inženýrské sítě, 

19) ochranná pásma inženýrský sítí. 

(-10% až 

+10%) 

2. Jméno nemovitosti, prestižnost, dominantnost 

 

20) dobrá pověst nemovitosti z hlediska historie užívání 

a provozu, jméno budovy, vily, 

21) zavedené jméno oblasti či regionu ve vztahu 

k oceňovanému majetku, 

22) vliv dominance pro místo a okolí, 

23) zda v objektu působí či působila významná osobnost, 

instituce nebo společnosti, 

24) skutečnost, že byl v nemovitosti spáchán závažný zločin, 

 o kterém je povědomí v okolí, 

25) vliv nabídky a poptávky trhu po nemovitostech 

předmětného druhu, konkurence, 

26) vliv dezinformací a cenových bublin. 

(-10% až 

+10%) 
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3. Historická hodnota, náklady památkové ochrany 

27) historická hodnota prvků staveb, 

28) historická hodnota trvalých porostů, 

29) vliv historie na vlastní nemovitost, 

30) vliv okolních historických staveb na oceňovanou 

nemovitost, 

31) území s památkovou ochranou, 

32) náklady spojené se stavebně-historickým 

a s archeologickým výzkumem, 

33) vliv z hlediska vícenákladů na údržbu historických prvků 

a na budoucí provoz, 

34) vliv z hlediska delší doby provádění stavebních 

a restaurátorských prací chráněných staveb. 

(-10% až 

+10%) 

4. Architektonické ztvárnění, kvalita dispozice, výhled 

35) hodnota architektonického ztvárnění, 

36) vliv urbanismu, 

37) umělecká hodnota, 

38) jméno - proslulost autora projektu staveb a pozemkových 

úprav či jméno stavitele, 

39) nedefinovatelná, či nevhodná kombinace různých 

architektonických stylů, 

40) morální zastaralost staveb, 

41) technické řešení a dispoziční ve vztahu k výnosnosti 

nemovitosti, typové projekty, 

42) vhodnost umístění provozů v nemovitosti, 

43) komplikovanost změn dispozice, 

44) vliv umístění podle podlaží vůči předmětnému užívání, 

45) intenzita využívání a provozu (počet provozních či 

obytných jednotek), 

46) kvalita zázemí v nemovitosti pro její užívání, doprovodné 

stavby jako příslušenství, 

47) vliv konfigurace terénu na účel užití, 

48) velikost a tvar pozemku, 

49) výhodnost druhu parcely (například rohové), 

50) výhled, 

51) orientace ke světovým stranám. 

(-10% až 

+10%) 

5. Bezpečnost, soukromí uživatelů, konfliktní obyvatelstvo v okolí 

52) zajištění bezpečnosti a soukromí uživatelů, omezení 

výhledu do nemovitosti, 

53) kvalita řešení a dispozice staveb, pozemků a trvalých 

porostů z hlediska bezpečnosti, 

54) zajištění utajení výrobních provozů, 

55) kvalita ochrany uživatelů proti útokům osob a terorismu, 

56) přítomnost konfliktního obyvatelstva v nemovitosti, 

57) přítomnost konfliktního obyvatelstva v blízkém okolí. 

(-70% až 

+10%) 

6. Nebezpečí záplav, sesuvů, poškození od dopravy, pachy, čistota 

ovzduší 

58) nebezpečí záplav, sesuvů půdy, skalních sesuvů, otřesů, 

(-10% až 

+10%) 
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59) nebezpečí pádu stromů, 

60) nebezpečí pádu staveb, 

61) nebezpečí poškození nárazem od dopravních prostředků, 

62) znečištění ovzduší, imisní zatížení, pachy, 

63) prach a hluk z průmyslových a zemědělských zdrojů, 

64) zdravotně závadná území například s výskytem 

encefalitidy, zamořená území. 

7. Nebezpečné řešení dispozice staveb a závadné materiály, radon 

65)  nebezpečné prostředí v nemovitosti, nebezpečné detaily 

jako potenciální zdroje úrazů, 

66) nedodržení norem pro výstavbu a provoz, chybějící 

technické a požární revize, 

67) riziko snížení únosnosti podloží dle účelu užití, 

68) rizika s ohledem na poddolovaná území, 

69) rizika s ohledem na zamokření, na vysokou hladinu spodní 

vody, 

70) záplavová oblast, 

71) rizika a nejistoty z přítomnosti radonu, 

72) rizika a nejistoty z ekologického znečištění pozemků 

a staveb, 

73) rizika a nejistoty z přítomnosti zdravotně závadných 

materiálů staveb (například azbest, formaldehyd). 

(-10% až 

0%) 

8. Dopravní dostupnost s ohledem na etalon průměru v blízkém 

okolí 

74) dopravní infrastruktura v místě, 

75) dopravní dostupnost z hlediska příjezdů k nemovitosti pro 

osobní či nákladní dopravu, 

76) možnosti parkování, 

77) kvalita hromadné dopravy. 

(-10% až 

+10%) 

9. Vliv řadové zástavby, dům uvnitř řady nebo koncový 

78) vliv u komerčních nemovitostí, 

79) vliv u rezidenčních nemovitostí. 

(-10% až 

0%) 

10. Cenová perspektiva nemovitosti a ostatní zvláštní vlivy 

80) rozvojové možnosti nemovitosti, možnost přístaveb, 

modernizace, 

81) cenová perspektiva ve vztahu k chystaným změnám v okolí, 

synergie, 

82) makroekonomická situace ve státě a perspektiva ve vztahu 

k segmentu ocenění, 

83) dotační a daňová politika státu ve vztahu k segmentu 

ocenění, 

84) nejasné vlastnické vztahy, nepovolené stavby a jiná právní 

omezení, 

85) stavba na cizím pozemku, přistup po neveřejném pozemku, 

86) podílové spoluvlastnictví například u bytových domů, 

87) velký počet vlastníků,  

88) družstevní vlastnictví z hlediska poptávky, 

89) vliv existence stavby na cenu pozemku a jiných staveb, 

(-70% až 

+10%) 
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90) práva výstavby pro nadzemní i podzemní část nemovitosti, 

včetně vodních nádrží, 

91) práva využití podzemí, 

92) vliv územních rozhodnutí, rozhodnutí o využití území, 

93) vliv demoličního výměru na cenu, 

94) vliv z hlediska atypických nemovitostí, podzemních staveb, 

95) práva těžby, právo čerpat vodu, 

96) možnosti lodní plavby, 

97) možnost využití vodní energie, 

98) rybářství, myslivost, možnost zřízení honitby, 

99) vliv módních trendů, 

    100) ostatní vlivy ovlivňující prodejnost podle názoru znalce. 

 

 

        Stupnice korekcí činí až +50 % doporučeného rozpětí při výhodě nebo –50 % při 

nevýhodě z titulu zvláštního vlivu pro každou skupinu vlivů a až +100 % doporučeného 

rozpětí při výrazné výhodě či –100 % při výrazné nevýhodě z titulu zvláštního vlivu. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Opisy, překlady a kopie některých historických dokumentů vztahující se 

k válečným reparacím z let 1918 - 1955 

 

 

DOKUMENT Č. 1 

 

Československá delegace 

při Reparační komisi 

 v Paříži, dne 16. ledna 1924 

Č. j. 280/24 

 

Věc: Čl. 208. St. Germain 

 zásady pro oceňování 

 nemovitostí. 

Odpověď k čís. 5586/24 - D Ů V Ě R N É . 

 III-3 ze dne 11. ledna 

 1924. 

 

                  M i n i s t e r s t v u   z a h r a n i č n í c h   v ě c í 

 v  P R A Z E 

 

Ve vyřízení přípisu ze dne 11. ledna 1924, čís. 5586/III-3 oznamuje expert v evaluačním 

komitétu: 

Comité des biens cédés přijalo během svého prvního zasedání v březnu a dubnu 1922 řadu 

všeobecných zásad, jež byly aplikovány při evaluaci budov, statků, dolů a železnic. 

Budiž však ihned připomenuto, že kdežto pro budovy, statky a doly se prováděla evaluace za 

předpokladu poměrů v r. 1914 /Společný expert učinil výhradu eventuální korektury se zřetelem 

na pokles ceny nemovitostí /vyjádřeno ve zlatých korunách /v době poválečné/ byla stanovena 

takzvaná „hodnota 1914“/ a bylo pouze odečteno eventuální přímé poškození válkou, u železnic 

byl vzat při konečné evaluaci zřetel na poměry v době skutečného převzetí cesionářskými státy 

/hodnota poválečná/. 
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Všeobecné principy, jimiž se komité řídilo, jsou tyto: 

 

Překlad z francouzštiny: 

Oceňování majetku by mělo být vedeno úvahami ve spravedlivé a dobré víře a musí být 

uplatněním principu jednotných zásad a pravidel. /Zápis č. 7. z 5. března 1922 jednomyslně 

schválený/. 

„ Základní hodnotu je nutno přiřadit k prodanému zboží pro státního nabyvatele.“ 

Tato hodnota převáděného majetku bude sestavena podle situace: 

1. Na částku, která by mohla být realizována prodejem nemovitostí 

2. Může být převedena do vlastního kapitálu, rovnajícímu se příjmové metodě 

3. Může být vložena do peněz pro výstavbu nebo zařízení 

4. Může to být částka vyplývající z použití jakéhokoliv procesu, který si to vyžaduje dle 

povahy věci. 

 „ V případě, že výše částky, která byla odepsána nebo určena k tíži ve prospěch paragrafu 

208, může být nižší než hodnota, která by mohla být realizována podle dodavatele na trhu 

nabízených v korunách před válkou/. 

/Zápis č. 7. ze dne 5. 4. 1922 přijatý většinou hlasů skupiny expertů/. 

Konec překladu z francouzštiny. 

 

Pokud se týče evaluačních metod pro jednotlivé dosud probírané kategorie, bylo použito 

postupu tohoto: 

1/ Budovy cenily se v podstatě na základě pořizovacích nákladů /obyčejně nákladů 

stavebních/, pokud byly známy. Na budovy ostatní aplikovaly se jednotkové ceny odvozené 

z materiálů, jenž byl komitétu k dispozici. Na opotřebení byl vzat zřetel. 

2/  Doly cenily se dle výnosu, tj. dle renty, které důl se zřetelem na pravděpodobné trvání 

otevřených již ložisek a předválečnou těžbu slibuje. Renta byla eskontována ke dni faktického 

převzetí cesionářským státem. Zásoby důlní dosud neotevřené byly ceněny dle pravděpodobného 

množství horniny. 

3/ Statky cenily se dle výnosu. Za základ vzat výnos předválečný, který u lesů byl korigován 

se zřetelem na zásoby zralého již dřeva, schopného zužitkování v krátké době. Byl vzat zřetel na 

zanedbání hospodářské za války. 

4/ Železnice cenily se dle investovaného kapitálu se zřetelem na normální opotřebení, na 

zanedbání za války, po případě válečné škody a na znehodnocení, plynoucí pro cesionářské státy 

z nedostatečného jich přizpůsobení novým poměrům politickým a z mimořádných poválečných 

poměrů hospodářských. Společný expert kombinoval metodu investovaného kapitálu s metodou 

výnosovou. 

  

      Ing. K o l l e r 

   expert společné delegace v evaluačním komitétu 

      reparační komise 
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DOKUMENT Č. 2 

 

Republika Československá Ministerstvo financí 

 

V š e o b e c n é  z á s a d y 

pro ocenění státního majetku převzatého Československou republikou v oboru  

M i n i s t e r s t v a  f i n a n c í.  

 

A. I n v e n t á ř 

Za podklad pro ocenění kancelářských zařízení byly vzaty individuální pořizovací ceny 

podle záznamů, pokud byly po ruce, jinak ocenění provedeno podle odhadu odborníků. Ocenění 

bylo provedeno takto u každého úřadu zvláště a to kus za kusem podle faktického počtu a stavu 

jednotlivých předmětů. Podle doby používací byly stanoveny i srážky deteriorační.  

Čsl. ministerstvu financí záleželo na tom, aby ocenění bylo provedeno způsobem 

spravedlivým a seriosním a dalo také svým podřízeným úřadům rozkaz, aby v tom smyslu 

postupovaly. 

Čsl. ministerstvo financí postupovalo naprosto individuálně, sepisujíc a oceňujíc převzaté 

předměty dle skutečnosti, neboť uznává, že pouze tento způsob, ač obtížný a pracný, vystihuje 

pravý stav věci a podává jedině správný obraz, jehož detail může býti kdykoliv prokázán. 

Z důvodu toho československá republika nepoužila pohodlného, libovolného odhadování 

paušálního, považujíc jej za modus naprosto pochybený. Nebyl proto také zjišťován úhrnný počet 

jednotlivých předmětů, jako i stolů, židlí, psacích strojů apod., ježto soupis a ocenění každého 

jednotlivého úřadu vzhledem k různosti druhů stáří a kvality jednotlivých předmětů, tvoří celek 

pro sebe. Nebylo proto také ani vhodné stanovení nějakých typů. 

Jak bylo při soupisu a oceňování čsl. ministerstvem financí postupováno, lze seznati 

z připojených opisů namátkou vybraných soupisů některých úřadů. 

 

B. Po k l a d n í  h o t o v o s t i 

Převzaté pokladní hotovosti byly zjištěny u každého úřadu zvláště na základě úředních spisů. 

/:Kassastandsausveis:/. Vykázány byly v K papírových z toho důvodu, že jde výhradně 

o převzaté bankovky Rakousko-uherské banky, jichž Československá republika okolkovala 

okrouhle za 11 miliard K. Za bankovky tyto obdrží Československá republika pouze částečnou 

úhradu z aktiv Rakousko-uherské banky. Cena jejich bude tedy daleko nižší a nebude se ani 

z daleka rovnati paritě předválečných korun dle kursu ze dne 28. 10. 1918 resp. dle průměrného 

kursu za IV. čtvrtletí 1918 /: 34.6 K zl.:/ jak je Rakousko ve svém elaborátu hodnotí. Hodnotu 

jejich bude možno zjistiti teprve, až bude stanoven definitivní podíl Československé republiky na 

aktivech řečené banky. 

Další podrobnosti jak bylo při evaluaci postupováno uvedeno, jsou v příloze „Poznámky“ 

jednotlivých oceňovacích skupin.  
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V š e o b e c n á  k r i t i k a  r a k o u s k é h o  e v a l u a č n í h o  e l a b o r á t u 

 oboru ministerstva financí 

 

Všeobecně lze říci, že částky Rakouskem vykázané jsou namnoze tak přemrštěné, že je nutno 

a priori je odmítnuti a prohlásiti za nediskutovatelné. 

Ohledně ocenění úředních inventářů dlužno zdůrazniti, že částka 600 K předválečných, 

Rakouskem na jednoho zaměstnance /: úředníka i písařské ebeny. sluhovské síly:/ stanovená, 

která u některých úřadů /: ku př. u finančních prokuratur :/ zvyšuje se ještě o 50% - u úřadů 

nižších /: berních zpráv a úřadů pro vyměřování poplatků /: snižuje se o 10% ,u okresních úřadů 

/: býv. berních referátů :/ o 20% – neodpovídá ani z daleka skutečným poměrům, jak je nejlépe 

viděti srovnáním celkových částek docílených v československém elaborátě, oceněním 

inventárních předmětů kus za kusem na místě samém , dle stavu a počtu fakticky převzatého. 

Zařízení úřadů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jak možno konstatovati z detailních 

soupisů, bylo ve skutečnosti – až na nepatrné výjimky – nedostatečné a velmi chatrné. Bylo téměř 

pravidlem, že u jednoho primitivního dlouhého stolu tísnilo se i více písařských sil a že u velmi 

četných úřadů převzat byl, prastarý červotočinou proděravěný nábytek starý až z roku 1820, ku 

př. u finanční prokuratury v Praze. Nemá tudíž pražádného významu, vykazovati počet 

přiděleného personálu, ježto počet ten nemůže býti správným měřítkem pro ocenění inventáře, 

který ve skutečnosti tu pravidelně nebyl. 

Čs. ministerstvo financí vyznačilo sice počet přidělených úředníků /: bez písařských 

a sluhovských sil :/ dle stavu ze dne 28./10.1918 ale jedině za tím účelem, aby daty těmito čelilo 

počtu personálu vykázaného Rakouskem, aniž by tím koncedovalo možnost jeho použití při 

evaluaci inventářů. Rakouský elaborát patrně posuzuje tuto evaluační otázku se stanoviska 

vídeňského, kde byli a jsou ovšem úřady zařízeny luxusně. 

A i kdyby veškerý převzatý inventář byl úplně nový, nikdy by se při jeho oceňování nemohlo 

přijíti k cifrám, ku kterým Rakousko dospívá stanovením libovolné paušální částky, vyměřené na 

hlavu bez ohledu na to , jde-li o úředníka nebo o písařskou a sluhovskou sílu. 

Na deterioraci, dlouholetým používáním jednotlivých inventárních předmětů, nebyl patrně 

v Rakouském elaborátu brán zřetel žádný. 

Čsl. ministerstvo financí proto rozhodné odmítá evaluační postup jakého se přidržela vláda 

rakouská. 

Pokud jde o ocenění pokladních hotovostí v rakouském elaborátě o d h a d e m vykázaných, 

dlužno zdůrazniti, že je naprosto nepřípustno přepočítati je na zlatou paritu dle kursu 100 

K papírových – 34,6 K předválečných z důvodu uvedeného ve všeobecných oceňovacích 

zásadách připojených k elaborátu čsl. ministerstva financí. 

Rovněž nelze převzaté pohledávky /: ku př. loterních úřadů :/ přepočítati na K předválečné 

z toho důvodu, že pohledávky tyto Československá republika nedostala koncem října 1918, nýbrž 

splácení jich dělo se postupně v následujících letech /: až v r. 1921, ba i později:/ a tu mohou 

přijíti v úvahu nejvýše koruny československé, které nemají resp. vůbec neměly hodnotu 

korun předválečných, jak je Rakousko kursem 34.6 K přepočítává. 

Další námitky proti rakouské evaluaci jsou uvedeny v přílohách „Poznámky“ u jednotlivých 

kategorií evaluačního elaborátu čsl. ministerstva financí. 

        Ing. K o l l e r 

 expert společné delegace v evaluačním komitétu  reparační komise  
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DOKUMENT Č. 3 

 

 

Československá delegace při reparační komisi 

č.j. 2035/23 V Paříži, dne 23. března 1923 

Věc: Evaluace budov a státních dolů 

  

Důvěrné 

 Ministerstvu financí v Praze 

 

Expert v evaluačním komitétu reparační komise oznamuje: 

Evaluační komitét zabývá se v poslední době evaluací budov státu SHS, evaluací dolů 

a začíná právě expertízu o zemědělských statcích a lesích. 

1 – Evaluace budov 

Budovy patřící Jihoslávii byly oceněny komitétem jednohlasně na 18 milionů předválečných 

korun. Jedná se asi o 120 budov, z nich valná část jsou malé budovy jednoduché konstrukce. 

Jak se dalo očekávati, podnikl italský člen komitétu vehementní útok na evaluaci 

československých a polských budov pány Schweitzer – Townend, dokazuje to zejména, že ceny 

pozemků ve velkých městech přesahují mnohonásobně ceny aplikované při evaluaci většiny 

Komitétu. 

Čelil jsem tomuto tvrzení hlavně poukazem na několik křiklavých případů, kde Righetti 

ocenil pozemky mnohonásobně nad jejich kupní cenu z poslední doby předválečné. Mimo to 

jsem tvrdil, že vycenění starších budov pp. Schweitzera a Townenda je jistě přemrštěné 

a neodpovídá cenám skutečně dle předložených námi kupních smluv běžným. 

Pp. Schweitzer a Townend, vázáni učiněnou se mnou dohodou, odmítli jakýkoliv ústupek 

italskému stanovisku a setrvali na číslicích jimi navržených. 

Neodmítli však italský návrh, opětovně již učiněný, aby byla podniknuta kontrola správnosti 

provedení evaluace na místě. Návrh ten byl schválen finančním servisem a bude míti asi za 

následek, že buď p. Townend sám nebo pp. Schweitzer a Townend pojedou do Československa, 

Haliče, Krajiny a Terstu studovat ceny budov. 

Není možno se staviti proti tomuto návrhu zásadně, prohlásil jsem naopak, že vítám každou 

kontrolu na místě, poněvadž jistě jen potvrdí hlášený mnou názor, že evaluace většiny komitétu je 

na horní mezi přípustné vůbec evaluace a že následkem tohož komitét evaluaci tu sníží. Naproti 

tomu snažím se však tuto cestu odsunouti, poukazuje na to, že bude později snad více předmětů, 

kde si reparační komise bude přáti kontroly na místě a že by bylo účelné prohlédnouti sporné 

objekty všech kategorií při jedné cestě. 

Dojde-li k této cestě, pojedou oba pánové, zejména p. Townend, s nejlepšími dispozicemi dát 

se přesvědčit o správnosti svého odhadu přes to, že z italské strany se prohlašovalo, že Itálie 

vyslala zvláštní inženýry, aby prohlíželi a odhadovali státní objekty v Československu a Polsku, 

že ocenění p. Righettiho je učiněno na základě jejich zpráv a podobně. 

Tento ostrý postup italsky ve srovnání se seriosním postupem z naší strany utvrdil 

francouzského a anglického člena komitétu v názoru, že Itálii jedná se o politickou evaluaci co 
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možno vysokou a že dohoda s italským zástupcem je proto nemožná, že však je spíše možno 

dohodnouti se se mnou, zůstane-li jich evaluace rozumných mezích. 

Tímto způsobem je daleko spíše možno působiti na úsudek většiny komitétu než při zásadní 

opozici, která by ovšem byla mnohem pohodlnější nežli stálé vyjednávání s členy většiny 

komitétu, které se konečně neobejde bez jistých menších ústupků. Zásadní opozice měla by jistě 

za následek, že by evaluace většiny stala se nám méně příznivou. 

V tomto stádiu jednání zdá se naopak nejdůležitějším, aby evaluace většiny byla co nejnižší. 

Čísla ustanovena komitétem budou tvořiti základ každého dalšího jednání a není lhostejno, 

začne-li se vyjednávati na podkladě osmi miliard anebo dvou. 

Tím ovšem není řečeno, že je nutno jíti s většinou vždycky. Jestliže však jeví se výhodnějším 

přiměti většinu, aby upustila od přemrštěného ocenění nežli si vyhraditi minoritní votum tam, kde 

toto votum by mohlo býti jen o několik málo milionů nižší než evaluace většiny, která se dá 

docíliti kompromisem a je pro nás – poněvadž je to evaluace většiny – mnohem cennější než 

minoritní votum. Je naproti tomu možno, že při jistých položkách bude nutno hájiti minoritní 

votum o sta milionů nižší. 

2 – Při jednání o státní doly  

skončila expertíza nabídkou 52 milionů ze strany československé a 92 milionů ze strany 

rakouské. Sporné otázky byly hlavně dvě, ocenění uhelných reserv v Mostě /rozdíl 35 milionů/ 

a kapitalizační procento při evaluaci mosteckých dolů v provozu. 

Po delším jednání s p. Townendem, který byl zvolen referentem pro ocenění dolů, podařilo 

se ho přiměti, že akceptoval úplně naše ocenění uhelných reserv. 

Pokud se týče kapitalizačního procenta, má reparační komise již svoje stanovisko, poněvadž 

při ocenění dolu v Saarském území jednalo se o kapitalizační procento 5 až 6 %. Podařilo se 

přiměti však přes to Townenda poukazováním na riziko dolování v Mostě, že navrhuje 7%. 

S výsledkem můžeme býti tím spíše spokojeni, že ministerstvo veřejných prací hodlalo původně 

použíti procenta 6% jako odpovídajícího poměrům a že teprve dodatečně, když jsem poukazoval 

na ustanovení odhadního řádu pro exekuce, bylo voleno 10% jako minimální nabídka. 

Vycenění Townendovo činí celkem 56 858 600, je tedy podstatně bližší číslu 

československého experta /52 000 000/ než rakouského /92 000 000/. 

Přes to činím proti tomuto číslu prozatím námitky tvrdě zejména, že evaluace rezerv je příliš 

vysoká a že se zřetelem k poměrům poválečným sluší voliti kapitalizační procento vyšší než 

v roce 1914. Proto, že by bylo na místě nejíti nad číslo navržené československým expertem. 

Situace je proto obtížná, poněvadž v otázce kapitalizačního procenta není naděje, že by se 

podařilo členy komitétu nebo finančního servisu přesvědčit o oprávněnosti vyššího procenta se 

zřetelem k ustálenému již mínění na základě expertisy o dolech saarských. 

V otázce reserv pak vlastně hájím nižší číslici, než navrhla československá vláda 

a československý expert a tedy je mi proto obtížno příliš insistovati. 

O otázce bude se jednati ve čtvrtek, dne 29. t. m. a žádám do té doby za telegrafický pokyn: 

1/ mám-li přijati, nebude-li možno jinak, číslici Townendovu /56,852.600 předválečných 

korun/, 

2/ mám-li žádati, aby předložena byla právnímu servisu otázka výhradních kutisk (právo 

důlní těžby – poznámka autora). 

Kutiska ta byla vyceněna globální číslicí 12,000.000, za Jáchymov /5,000.000/, Most 

/6,000.000/ a výhradní kutiska, /1,000.000/, kterou p. Townend navrhuje ku schválení Komitétem. 
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Rakousko původně vyceňovalo kutiska na 22,000.000 korun, kdežto Townend vyceňoval 

Jáchymov i Most sám /bez kutisk/ na 14,000.000 korun. Dohodou s rakouským expertem podařilo 

se nám nejen číslici, na které se původně Townend ustanovil, o 2,000.000 korun snížiti, ale také 

ještě zahrnouti do této sumy kutiska a ulomiti tak hrot této otázce. 

Komitétu bylo během jednání předloženo několik kupních smluv /například kupní smlouva 

o Valenji a Zabukovci ze strany jihoslovanské/, ze kterých vycházím, že výhradní kutiska se 

prodávala a kupovala tak jako koncese samy. 

Za těchto okolností zdá se pochybným, že by právnický servis rozhodl, že jest tato výhradní 

kutiska z evaluace vyloučiti, poněvadž vzhledem k uvedenému je těžko popírati, že tato výhradní 

kutací oprávněni nejsou „biens“, právě tak jako je nesnadno tvrditi, že nejsou „situés sur 

le territoire“ vzhledem k tomu, že jsou vázána na určitý bod teritoria. 

Přílišným naléháním na tuto, za nynější situace finančně málo významnou otázku bychom po 

případě obrátili zbytečnou pozornost na hodnotu těchto kutisk a rezultat by mohl býti, že bychom 

principielně věc ztratili a vycenění by mohlo býti pak podstatně vyšší, po evaluačním šetření na 

místě. 

Zdá se skoro výhodnějším z naší strany v nynější době nenaléhati a ponechati si principielní 

otázku v reservě buď pro případ, že by debata v komitétu se nevyvinula pro nás tak příznivě, jak 

se dá dle dnešní situace očekávati, anebo konečně ponechati věc až pro debatu před reparační 

komisí nebo arbitrem, kde se dá vždycky pak s jistým efektem uvést, že komitét vyceňoval i kutací 

oprávněni zhola bezcenná, poněvadž v té době nebude již nutno se obávati přesné kontroly, která 

v nynějším okamžiku by naopak mohla po případě ukázati, že obchodní hodnota výhradních 

kutisk je značně vyšší nežli odhad komitétu. 

 

 

 

 

        Ing. K o l l e r 

   expert společné delegace v evaluačním komitétu 

    reparační komise  
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DOKUMENT Č. 4 

 

 

 

 

 

Panu Dr. Štěpánu Ostranskému 

splnomocněnci ministra a mimořádnému vyslanci 

a šéfa čsl. Mírové delegace 

v Paříži. 

Pane ministře, 

Z podnětu p. Dra. Nováka dovoluji si Vám předložiti expozici o nárocích na úhradu škod, 

pokud přísluší našim občanům na základě příslušných ustanovení mírových smluv /část VIII. 

Míru Versailleského i St. Germainského/. 

Z kategorií škod, tak jak jsou taxativně vypočtené v příloze 1./k1. Oddílu části VIII. smluv 

Versailleské i st. Germainské, přicházejí pro nás v úvahu po výtce kategorie uvedené pod 

2./,3./,5./,7./,9./ citované přílohy. Ostatní kategorie v příloze vypočtené prakticky pro nás v úvahu 

vycházejí. 

Kategorie nás se dotýkající lze podle povahy věcí roztříditi na 3 skupiny: 

 A/ Škody způsobené občanským osobám / sub 2 a 3/. 

 B/ Škody způsobené vojenským osobám / sub 5 a 7/. 

 C/ Škody způsobené na majetku / sub 9/. 

Naznačené tři skupiny nejsou ovšem rovnocenné ani, pokud se týče závažnosti, ani co do 

akutnosti, ani posléze co do nepopíratelnosti uplatňovaného nároku. Bude tudíž nutno zaobírati se 

s každou z nich zvláště. 

 

Ad A/ - Škody způsobené občanským osobám /sub 2 a 3 přílohy 1/. 

Do této kategorie jest zahrnouti škody způsobené našim příslušníkům persekucí prováděnou 

za války vládami rakouskou a uherskou vůči Čechům a Slovákům. Při nárocích na náhradu škody 

tohoto druhu bude moci ovšem býti namítáno státy odškodněním povinnými /vzhledem k tomu, 

že mírové smlouvy ustanovují solidárnost ručení všech nepřátelských států za škody válkou 

způsobené, není potřebí rozlišovati mezi nároky za odškodnění podle států, vůči nimž by měly 

býti uplatňovány, /že se v případech tohoto druhu jednalo o prostý výkon suverenity, uplatňované 

proti občanům vlastního státu, diktovány z hlediska vlády nutností vedení války. Ale nehledě ani 

k tomu, že není na nás, abychom shledávali a uplatňovali důvody, jež mohou proti nárokům 

případně vzneseným uváděti státy odškodnění povinné, - sluší připomenouti, že jest ještě skupina 

poškozenců této kategorie, jejíž právní situace je analogická a tudíž otázka uznání nároku našich 

poškozenců této kategorie dlužna býti Reparační komisí vyřešena analogicky s nároky jimi 

uplatňovanými/ viz par.11, příloha 2, části VIII: …… Les décisions de la Commission devront se 

conformer a des principe et a des regles uniformes dans tous les ca sou ces principes et ces 

regles seront applicables. Míním Elsasce-Lotrinčany utrpěvší za války německou persekucí, do 

uzavření míru rovněž příslušníky státu nepřátelského. Z důvodové zprávy poslance Louis Dubois, 



 

 165 

zpravodaje komise pro prozkoumání mírové smlouvy o části 8. a 9. Míru Versailleského /tisk č. 

6669 zasedání r. 1919/ lze souditi, že nároky tohoto druhu budou ze strany francouzské 

upatňovány /viz. str. 11. citovaného tisku: …. Parmi ces actes on doit évidement ranger cetix dont 

ont été victimes nos vailants compatriotes d´Alsace et do Lorraine, traités en susppects, intérnés, 

déportés, soumis aux sévices les plus gravis, les plus préjudioisbles a leur santé et a leur biens./ 

Bylo by tudíž výhodno informovati se závazně u příslušných francouzských činitelů, jestli nároky 

Elsas-Lotrinců této kategorie budou předloženy na uznání reparační komise, a v kladném případě 

zaříditi, aby u nás škody našimi příslušníky tímto způsobem utrpěné byly sepsány a Reparační 

komisi předloženy. Za podklad pro zjištění a odhadnutí škod takto utrpěných mohlo by se snad 

i použíti našim poměrům analogicky přizpůsobeného francouzského zákona ze 24. Června 1919 

“Sur les réparations a socider aux victims civiles de la guerre.“ 

Ad B/ Škody způsobené vojenským osobám / sub 5 a 7 přílohy 1./ 

Do této kategorie patří výdaje učiněné státem na tzv. vojenské zaopatřovací požitky 

/invalidní renty, vdovské a sirotčí pense příslušníkům padlých vojínů, viz sub 5/ a vyživovací 

příspěvky /Allocations/ vyplácené rodinám mobilizovaných /sub. 7/. 

Z povahy věci plyne, že náhrada částek na uvedené účely vydaných může býti požadována 

jen pokud se týká občanů československých bojovavších proti centrálním mocnostem, tj. 

příslušníkům formací čsl. vojska zahraničního, Ohledně příslušníků legií francouzských 

a italských /včetně i postižených našich příslušníků v armádě srbské/ možno tento nárok 

pokládati za naprosto nepopíratelný. Jisté námitky mohly by nejvýše býti vzneseny proti 

započítání příslušných výdajů, pokud se týče příslušníků legií ruských vzhledem k tomu, že po 

uzavření míru Brest-Litevského nestály již přímo v boji proti centrálním mocnostem. Z toho 

zřetele bylo by snad vhodno při soupisu a zjišťování příslušných výdajů rozlišovati mezi nároky 

na náhradu škody z titulů sub 5 /a sub 7/ až do doby uzavření Brestského míru a mezi nároky 

vznešenými z událostí po jeho uzavření. 

Pokud se týče první skupiny, sluší nárok pokládati za stejně nepopíratelný jako při nárocích 

vzcházejících z těchto titulů ohledně příslušníků legií francouzské a italské. Ale i pokud se týče 

nároků vzešlých z událostí o míru Brest-Litevském, přihlášení požadavků za náhradu škod 

utrpěných z výše citovaných titulů přílohy prvé jest v úplném souhlase s duchem mírové 

smlouvy, která nedetailuje jednotlivé fase a peripetie války, aniž činí rozdíl mezi jednotlivými 

subjekty, nýbrž béř celou světovou válku se všemi jejími důsledky jako akt en bloc vyvolaný 

vinou centrálních mocností a tudíž zakládající jejich povinnost k náhradě za škody v důsledku 

války utrpěné. Viz příslušné články mírových smluv etablující zodpovědnost centrálních 

mocností za škody způsobené vládám spojeneckým a přidrženým a jejich občanům v důsledku 

války napadáním se strany centrálních mocností jim vnucené /čl. 231 Versailles, čl. 177 St. 

Germain/. Není pochybnosti, že události odehravší se v Rusku a na Sibiři po míru Brest-

Litevském byly v přímém důsledku války, rozpoutané v r. 1914 napadením se strany centrálních 

mocností, tudíž i nárok na náhradu škod z titulů sub 5 /a sub 7/ z událostí na Sibiři nám vzešlých 

možno pokládati za odpovídající příslušným ustanovením mírových smluv. Z tohoto důvodu přes 

to, že pro všechny případy by snad bylo s výhodou sestaviti pro naší vnitřní potřebu dva soupisy 

příslušných nároků majících časovým mezníkem mír Brest-Litevský, bylo by záhodno předložiti 

Reparační komisi pouze jediný soupis úhrnný, nedetailující podle výše uvedeného kritéria. 

Pokud pak se týče zjištění a soupisu jednotlivých položek sem spadajících, nenaskýtá se po 

stránce technické zvláštních obtíží, zvláště když příloha č. 1 v titulech sem spadajících určuje 

přímo konkrétní basi, dle níž výčet resp. kapitalisaci důvodů jest provésti. 

Zjednávajících nárok na odškodnění. Sluší však předpokládati, že tato cifra se ještě dosti 

značně zvýší, jakmile vejde ve známost postižených, že mají positivní nárok na odškodnění 

a hlavně positivní možnost dobýti se ukojení tohoto nároku. Jedná se tu o zničený nebo 
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poškozeny majetek čs. Příslušníků na různých místech obsazeného území Francie, tak jak kde 

byli do války rozptýleně usazeni od severního pobřeží až do Horních Elsas /zaregistrován i jeden 

případ zničení majetku čs. Příslušníků v obci elsaské, ležící za frontou německou, v důsledku 

bombardování/. Hlavní počet zaregistrovaných případů pochází však z departementu Pas-de-

Calais z uhelného revíru lenského, kde do války byla zaměstnána na dolech Důlních společnost 

Drocourt řada českých horníků s četnými rodinami /zejména v obcich Sallaumines a Mericourt-

sous-Lens/. 

Utrpěné škody nepředstavují značných obnosů sestávajíce téměř po výtce ze zničeného 

nábytku, šatstva, prádla i jiného domácího zařízení, někde i z malého polního hospodářství 

dělnických rodin. Hodnota jejich nepřevyšuje z pravidla částky několika tisíc franků, ale právě 

vzhledem k tomu, že se jedná o rodiny docela nemajetných dělníků, jejichž mobilie představovaly 

jejich jediné jmění, - jsouce při tom předměty nezbytné denní potřeby, který při nynějších 

poměrech nemají možnosti znovu si opatřiti. 

Tedy tím dostáváme se k tomu, abychom přihlédli jaký je zákonný podklad 

této otázky. Otázka tato byla ve Francii upravena /nehledě k řadě předcházejících zákon a dekretů 

posledním zákonem derogovaných/ zákonem ze dne 17. Dubna 1919 “ sur la réparation des 

dommages causés par le fait de la guerre” /I.O. du 18 avril 1919/ . Tento zákon ve svém textu už 

výslovně počítá s případným rozšířením svojí působnosti i na občany ne francouzské, jejichž 

majetek ve Francii doznal újmy válečnými událostmi. Par. 4. článek III. citovaného zákona 

stanoví doslovně: “Le droit a la réparation appartiendra aux étrangers en Francias a été retirée, 

dans les conditions déterminées par le Traité a conclure entre la France et la nation a laquelle 

ressortissent ou ont ressorti ces étrangers ou ces naturalisés.“ Rozšíření působnosti zákona i na 

naše příslušníky závisí tudíž od uzavření příslušné smlouvy mezi vládami francouzskou 

a československou. Za nynějšího stavu naši příslušníci mají pouze možnost dožadovati se zjištění 

a odhadnutí utrpěné škody od příslušných francouzských orgánů, jak o tom stanoví další věta § 4. 

článek 3.: “ a titre purement conservatoire, les étrangers seront asmis a faire constater et évaluer 

les dommages, dont il auront souffert.” 

 

16.4.1921  

        Ing. K o l l e r 

   expert společné delegace v evaluačním komitétu 

    reparační komise  
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DOKUMENT Č. 5 

 

Riaditeľstvo štátnych lesov v Žarnovici /Slovensko/  

Předmět: Trianon. Dodatečné informace v příčině evaluace voluntuárního inventáře – 

Topolčianky. 

Odpověď k čís.41284-XV-7 ze dne 14. května 1924  

 

V Žarnovici dne:3. října 1924 

  

 Referent a pisatel:  

 lesmistr Kubík 

 

     M i n i s t e r s t v u  z e m ě d ě l s t v í 

 v P r a z e. 

 

Dle shora uvedeného výnosu hlásí podepsané ředitelství na podkladě ústního podání 

Vojtěcha Komáronýho, býv. účetního velkostatku topolčanského, že při převzetí majetku od býv. 

arcivévody Karla Ludvíka, bývalým arcivévodou Josefem Habsburgem na základě kupní 

smlouvy z roku 1897, byl též převzatý následující živý inventář: 

16 tažných koní, 2 jezdecké koně, kočárové koně, 86 maďarských volů, 

30 krav, 45 telat a 2 muly  

v hodnotě 128.000 K předválečných mimo jezdeckých a kočárových koní, jejichž hodnota 

není jmenovanému známa. 

Dle výpovědi topolčianského zámeckého zahradníka Vojtěcha Strnada, převzal bývalý 

arcivévoda Josef Habsburk tři skleníky s květinami takovými jak se i nyní v sklenících nacházejí 

v hodnotě dle jeho úsudku 150.000.- K předválečných. 

Skleníky byly v roce 1898 stavitelem Gregersenem z Budapešti skoro úplně znovuzřízeny 

a bylo zavedeno nové parní topení za 28.000.-K předv. Celé znovuzřízení i s parním topením 

stálo asi do 100.000.-K předválečných. 

Značný rozdíl v ocenění skleníkových květin s inventářem, dle přílohy 5. v oceňovacím 

elaborátu správy velkostatku Topolčianky čís. sp. 1685/22, oproti shora uvedenému ocenění 

zahradníka Strnadem, lze odůvodniti tím, že tento měl více zření k ceně zvláštní obliby, kdežto 

lesní správa měla snahu neplodný inventář co možno nejníže oceniti. 

 

  

              Lesní ředitel: podpis nečitelný 
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DOKUMENT Č. 6 

 

Smlouva Trianonská: Ocenění velkostatků a lesů cenou věcnou (skutečnou) z roku 1924 

 

1. / Kategorie statků : Převzaté velkostatky a lesy rozčleňují se dle povahy vlastnictví na 

4 skupiny jak již v oceňovacím elaborátě č. m. z. 7162/24 bylo uvedeno:  

A. / Bývalé statky státní: K nim patří: ředitelství Žarnovice, Báňská Bystřice, Liptovský Hrádek, 

Solný Hrad, Užhorod, Buština a Rachovo; poslední jest část býv. ředitelství Marmarosszziget. 

B. / Statky býv. Rakouskouherského panovnického rodinného fondu: Holič a Šaštín. 

C. / Statky býv. členů r. u. panovnické rodiny: Vigláš – býv. Arcivévody Bedřicha a Topolčianky 

– býv. arcivévody Josefa. Teprve v r. 1924 převzatý lesní revír Šamorín – býv. arcivévody 

Bedřicha – v župě bratislavské o výměře ca 132 ha zde oceněn není /:a taktéž v oceňovacím 

elaborátě č. m. z. 7162/24 na tento nebyl vzat zřetel:/ a bude oceněn dodatečně. 

D. / Podíl na kompossessorátním velkostatku Podzámek Oravský. 

 

2. / Rozloha a druh statků:  Rozloha převzatého majetku se částečně liší od údajů rozlohy 

v oceňovacím elaborátě č. m. z. 7162/24, neboť v důsledku 

dodatečného správního zjištění se změnila rozloha u Buštiny, takže 

ve výpočtu skutečné hodnoty jsou vzaty následující rozlohy v úvahu: 

 

Označ.  Bývalé statky: 

Půda lesní 

včetně 

holin: 

Půda polno-

hospodářská a 

jiná: 

Půda 

neplod. 
Celkem: 

A/ Státní 504.218 76.648 9.403 590.269.- 

B/ 

Býv. panov. rod. 

fond: Holič, 

Šaštín 

8.185 5.908 332 14.425.- 

C/ 

Členů býv.r.u. 

panov. rodiny: 

Vigláš, 

Topolčianky 

30.112 6.160 669 36.941.- 

D/ 
Podíl Oravský 

podzámek : 
7.413 1.857 199 9.469.- 

Úhrnem: 549.928 90.573 10.603 651.104.- 

Vyjádřeno v % celkové 

rozlohy 
84% 14% 2% 100.-% 

 

Státní lázně a hotely /Tatranská Lomnice, Štrbské Pleso, Hotel Kamzík, Smrdžonka, 

Lubochna, Herlány/ s přilehlými pozemky, kromě samostatného parku v Herlánech / S4 ha /, dále 

horarská škola s přilehlými pozemky v Lipt. Hrádku nejsou v přiloženém elaborátu oceněny, ani 

do shora uvedené rozlohy pojaty. Jest v ní /v rozloze půdy polnohospodářské a jiné/ však 



 

 169 

obsažena plocha pozemku železniční trati Milbach – Tatranská Lomnice /: 15.4239 ha:/, kterážto 

dráha jest ve správě ředitelství v Lipt. Hrádku a byla rovněž – jako park v Herlánech, ředitelství v 

Solném Hradě: /oceněna zvláště pod položkou “ Různé “/: viz následující přehled věcné hodnoty 

ad I./5:/. U státních statků stávající kompossessorát Dubovo-Krasnišora /: ředitelství Buština:/ jest 

udán již rozlohou, která po regulaci má připadnouti do nezatíženého vlastnictví státu. 

 

3/ Charakteristika hodnoty věcné /Zerschlagungs-wert/ hodnoty velkostatků a lesů. 

Překládajíc přehled věcné /:skutečné:/ hodnoty převzatých velkostatků a lesů, ministerstvo 

zemědělství předem podotýká, že neuznává správným použití této hodnoty jako podklad pro 

výměru úplaty reparační za převzatý majetek této skupiny, nýbrž pokládá uvedenému účelu 

jedině za směrodatnou hodnotu zásobovou /:aneb kupní:/, stanovenou v oceňovacím elaborátě 

č.m.z. 7162/24 z 19/III. 1924. (Viz přílohu 6 ad D/23; E/28.) 

Posouzení spolehlivosti a správnosti té či oné výpočtové methody bylo na pokladě odborné 

literatury dostatečně objasněno při podrobném projednávání evaluace velkostatků a lesů dle 

mírové smlouvy St. Germainské. 

Hodnota věcná může býti použita při ocenění malých zemědělských objektů, resp. parcel, 

nedává však správné výsledky při ocenění velkého majetku pozemkového, o který se jedná 

v předmětné záležitosti – o rozloze 651.104 ha – a při výjimečných hospodářských poměrech 

v oblasti Slovenska a Podkarpatské Rusi – hlavně co se týče hospodářství lesního. 

Při ocenění značně velkého majetku pozemkového zajisté nutno v prvé řadě přihlížeti 

k výši trvalé výnosnosti tohoto a není možno předpokládati, že by se našel kupec, který by 

zaplatil za tento značně vysoký obnos, daleko převyšující onen kapitál, který by representoval 

přijatelným procentem kapitalisovaný trvalý průměrný roční čistý výnos z tohoto majetku. 

Hodnota věcná /:skutečná:/ však k výnosnosti oceňovaného majetku nepřihlíží a proto 

udává většinou cenu vyšší jak hodnota důchodová, aneb zásobová a může býti použita toliko 

v případech, je-li kupec ochoten zaplatit za velký majetek pozemkový vyšší cenu z různých 

důvodů zvláštních prospěchů, které koupí mu povstanou, aneb z důvodu zvláštních obliby. 

Použití věcné hodnoty bylo by též oprávněné, je-li přípustné a možné zpeněžení majetku ihned po 

zakoupení v delimitním prodeji (Viz přílohu 6 ad A/2,C/20,D/22.) /:po malých parcelách a po 

úplném a okamžitém vytěžení a zpeněžení při normálním nepřeplněném trhu dřevních zásob na 

ni a u inventáře při prodeji jednotlivých kusech:/, což však jest vyloučeno při velkém – zvláště 

lesním majetku státním, který trvale zůstane ve vlastnictví státu a musí býti obhospodařován dle 

striktních předpisů zákonných. (Viz přílohu 6 ad D/24,25.) Jest též z hospodářských důvodů 

nemožno provésti detailní prodej velkého majetku pozemkového, neboť veškeré součástky tohoto 

jsou vzájemně na sobě závislé, resp. tvoří jakýsi organický celek, který jedině jako takový 

podmiňuje řádné obhospodařování a trvalý vynos. 

Zásada, že jest nutno velký majetek pozemkový oceňovati na podkladě průměrného čistého 

výnosu, byla též uznána býv. rou. státní správou, neboť pro úřední a soudní záležitosti bylo přímo 

předepsáno oceňovati velký majetek pozemkový hodnotou důchodovou /: s mírou kapitalisace 

3 ½ – 4 %:/. (Viz přílohu 6 ad A/3, B/18.) 

Ustanovení mírové smlouvy o úplatě za nabytý majetek nástupnickými státy směřuje zajisté 

též k zásadě, že nutno nahraditi toliko onu hodnotu, která vyjadřuje zisk povstalý /: profit:/ 

převzetím tohoto majetku. Tento zisk možno u velkého majetku pozemkového – hlavně 

u rozsáhlých lesů – posouditi jedině výší čistého výnosu finančního a proto může býti směrodatná 

pro úplatu reparační toliko hodnota důchodová, aneb zásobová. (Viz přílohu 6 ad D/23,E/28.) 

Výnosnost všech převzatých velkostatků a lesů, vzhledem na výši výnosnosti v době 

předválečné, v letech 1919 – 1923 značně poklesla – jak možno z přílohy 7 se přesvědčiti. Viz 

přílohu 7. 

Lesnická literatura dostatečně posoudila obě metody výpočtu hodnoty velkého lesního 

majetku pozemkového a připouští, že ji nelze jak tou i onou metodou přesně stanoviti. Vzhledem 
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na spolehlivost základních činitelů k výpočtu použitých, doporučuje však ocenění dle hodnoty 

důchodové /: při odhadech soudních, hypotekárních, pojistných a i jedná-li se o majetek 

fideikomisní:/. Výtce činěné této metodě výpočtu, že podává nízké výsledky, bylo v oceňovacím 

elaborátě ministerstva zemědělství č. m. z. 7162/24, dostatečně čeleno okolností, že ve stanovené 

a .m.z. přijaté hodnotě zásobové byl vzat zřetel na hodnotu dřevních zásob převyšujících 

normální zásobu dřevní, a to při průměrném obmýtí, které se zřetelem na místní hospodářské 

poměry /: průměrně ca 110 let:/ jest přiměřené. 

Spolehlivost základních činitelů k výpočtu věcné hodnoty /:Zerschlagungswert:/ jest velmi 

pochybná i při té nejlepší kalkulaci a nutno při zvlášť velkém majetku pozemkovém vzíti zřetel, že 

ceny jednotlivých součástek tohoto nedosahují té výše, jako u malého majetku – jak předem již 

uvedeno. Není též správné oceňovati některé součástky majetku zvláště, je-li jejich hodnota 

vyjádřená v hodnotě jiné součástky majetku /: neboť pak se vlastně oceňuje dvakráte:/, tak kupř. 

budovy, různé stavby, deputátní pozemky zaměstnanců a inventář lesního hospodářství, které 

vlastně jsou k využitkování lesů nevyhnutelné a jich hodnota se zračí v ceně dřevních zásob na 

pni. Hodnota věcná může však býti použita jako regulátor hodnoty důchodové. 

 

4/ Způsob provedení výpočtu věcné hodnoty. 

Ku sestavení přiloženého “Přehledu věcné hodnoty převzatých velkostatků a lesů“ bylo 

použito co možno nejspolehlivějších základních dat a cen, kterým by se docílilo při prodeji 

velkého majetku pozemkového. Kdežto hodnota velkostatků a lesů státních /A/ a velkostatků 

býv. r. u. panovnického rodinného fondu /B/ byla v přehledu pod ad. I. stanovena hodnotou 

skutečnou /:Zerschlagungswert:/, byly převzaté velkostatky členů býv. panovnické rodiny /C/ 

oceněny na podkladě kupních cen – viz přehled ad II. – a převzatý státní podíl na čistém výnosu 

kompossessorátního velkostatku Podzámek Oravský /D/ hodnotou důchodovou-přehled ad III., 

jelikož velkostatek tento jest ve správě soukromé. Ocenění provedeno dle stavu v době převzetí 

/:tudíž s ohledem na případné poškození, resp. znehodnocení převzatého majetku v době 

válečné:/ a v hodnotě vyjádřené K předválečnými. 

 

5./ hodnota statků skupiny A i B. 

Věcná /:skutečná:/ hodnota velkostatků a lesů skupiny A a B stanovena byla tudíž součtem 

hodnot jednotlivých součástí převzatého tohoto majetku a to hodnoty: 

 a/ půdy včetně dřevních zásob na pni, 

 b/ budov a staveb, c/ inventáře, d/ zásob, e/ různého majetku, 

 f/ převzatých pokladničních hotovostí, pohledávek a běžných dluhů, 

        g/ voluptuárních zámků bez inventáře/: který oceněn zvláště v soupise a ocenění viz č.m.z. 

26.417/24,  

zmenšeno o výši odpočtů týkajících se hodnoty: 

 h/ různého znehodnocení převzatého majetku a tento zatěžujících břemen /:služebností:/, 

 i/ výloh na centrální správní úřad, 

 k/ výloh pensijních bývalých a převzatých zaměstnanců na převzatém majetku, 

 l/ pozemkoknižních dluhů, kterými jest tento majetek zatížen. 

 

Příloha 1: Ku přímému posouzení provedení podrobného výpočtu věcné hodnoty přikládá se 

v příloze 1. “Výpočet věcné hodnoty státních lesů a statků v Lipt. Hrádku” a poznamenává se, že 

podobně stanovena též hodnota ostatních převzatých lesů a statků skupiny A a B. Hodnota půdy 

včetně dřevních zásob na pni. a/ Hodnota půdy lesní včetně dřevních zásob na pni jest 

nejrozhodnějším činitelem v celkové hodnotě oceněného majetku hodnotou věcnou, neboť 

z celkové rozlohy statků skupiny A a B per. 604.694 ha připadá na lesní půdu 512.403 ha, t. j. 

84.74% Hodnota lesní půdy pro 1 ha stanovena byla pro jednotlivá ředitelství, resp. Velkostatky 

dle metodiky Riebla. 
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Kopie některých historických dokumentů z let 1918 – 1926 
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PŘÍLOHA Č. 3  

Grafy vyjadřující vztah mezi nehmotným majetkem goodwill (badwill) a 

cenou časovou - část 1: 

Graf č. 1 

 

Zdroj grafu: Soudní inženýrství 6/2010.  
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Grafy vyjadřující vztah mezi nehmotným majetkem goodwill (badwill) a 

cenou časovou - část 2: 

Graf č. 2 

 

Zdroj grafu: Soudní inženýrství 6/2010.  

Průběh grafů pro koeficienty prodejnosti Kp nad hodnotou 1,00 znamená goodwill, pod 

hodnotu 1,00 se jedná o badwill. Je dobře zřetelný rozsah goodwillu a badwillu v průměru 

i v maximech. Je vidět postupný nárůst nehmotného majetku v čase zejména v segmentech 

majetku pro bydlení a rodinnou rekreaci. Ostatní typy nemovitostí vykazují v čase rozkolísaný 

průběh vývoje ceny nehmotného majetku a průměrně se pohybují v oblasti badwillu. 

Průměrně za všechny typy nemovitostí za období roků 1997 – 2011 je zřejmý pozvolný 

a trvalý nárůst nehmotného majetku. Hodnoty maximální (goodwill) platí většinou pro hlavní 

město Praha, minima (maximální badwill) platí většinou pro severní Moravu. Je zřejmý zcela 

zásadní rozdíl mezi cenami nemovitostí mezi uvedenými oblastmi, který například tvoří 

u rodinných domů i desetinásobek. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Případová studie – Stanovení účelu a obvyklých náležitostí znaleckého 

posudku v souvislosti se zvláštními vlivy, které působí na cenu nemovitostí.  

 

 

 

 

Katastrální území, obec a okres: Šumperk 

Kraj: Olomoucký 

 

ZNALECKÝ POSUDEK č. xxxx-xx/2011 

o obvyklé ceně nemovitostí – domu č. p. 998 s pozemky a s příslušenstvím – zapsáno je na LV č. 

1450. 

 

Obr. 1 Přední pohled. 

 

 

Obr. 2 Zadní pohled. 

 

Posudek vypracoval: ………………………. 

Posudek obsahuje …. stran textu včetně titulního listu a předává se objednavateli ve 2 

vyhotoveních. 

Dne -- -- ---- 

 

Podklady pro ocenění: 

 

a) Zhotovené Katastrálním úřadem v Šumperku 

- výpis z LV č. 1450 ze dne 17.08.2011 

- snímek z pozemkové mapy ze dne 17.08.2011 

 

b) dodané objednavatelem posudku 

- objednávka ze dne 1.7.2011 

- ústní technické a uživatelské údaje 

- přiznání k dani z nemovitosti ze dne 1.7.2010, pojistná smlouva z 16.10.2010, nájemní 

smlouva k nemovitosti jako celku z 27.12.2010 mezi ----- a ------ 

- soudní spis 14C ---/2010 se znaleckým posudkem od ---------------- č. ----/2010 
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c) opatřené znalcem 

- předpisy a normy pro oceňování všeobecné včetně zákona o oceňování majetku a prováděcích 

vyhlášek od r. 1998 

- ústní údaje o stavu a charakteru nemovitosti od objednavatele 

- dílčí stavebně-právní dokumentace z archívu města Šumperka z let 1924 - 2009 

- nabídky současné realitních kanceláří pro prodeje nemovitostí - server www.reality.cz 

- jiné údaje nebyly doloženy či zjištěny  

 

Vlastníci nemovitostí dle LV: 

1/2 ……………. 

1/2 ……………. 

  

Datum provedení místního šetření a jeho účastníci: 

Místní šetření bylo provedeno dne 26.10.2011 za přítomnosti znalce a vlastníků. 

 

Datum, k němuž se ocenění provádí: 

Ocenění nemovitostí je provedeno ke dni 26.10.2011. 

 

Všeobecné údaje: 

Objekt se nachází v žádané části města a je dobře dostupný. Jde o pěkné klidné místo 

s výhledem na hřebeny Jeseníků, je zde nepoškozené životní prostředí. Rodinný dům je 

třípodlažní, původní prvorepubliková vila. Celkové architektonické řešení je zdařilé, stylové s 

efektním dvouramenným předním vstupem s ozdobným zábradlím kovářsky zpracovaným. 

Napojeno je na městskou kanalizaci, na místní rozvodnou elektrickou síť, na plynovod, telefonní 

rozvody a na vodovod. Příjezd je po zpevněné komunikaci. Pozemky jsou mírně svažité 

standardní výměry mimo záplavové oblasti obce. K domu patří vedlejší stavba – dílna, garáž, 

oplocení a venkovní úpravy. 

 

Věcná břemena nejsou. 

 

1. Soupis majetku a cena nákladová podle principů metodiky ceny úřední 

  

1.1 List vlastnictví 1450 

1.1.1 Rodinný dům č.p. 998 

1.1.2 Vedlejší stavba 

1.1.3 Garáž 

1.1.4 Venkovní úpravy 

1.1.4.1 Zpevněná plocha 1 

1.1.4.2 Zpevněná plocha 2 

1.1.4.3 Schody venkovní 1 

1.1.4.4 Schody venkovní 2 

1.1.4.5 Plot z bílých cihel 

1.1.4.6 Plot přední 

1.1.4.7 Plot před vstupem 

1.1.4.8 Ploty zadní 

1.1.4.9 Plotová vrátka 

1.1.4.10 Plotová vrata 

1.1.4.11 Skleník 

1.1.4.12 Vstupní rampa 
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1.1.1 Rodinný dům č.p. 998 

 

1.1.1.1 Nález 

Jednobytový rodinný dům velikosti 1+7 vykazuje výborné dispoziční řešení. Objekt je 

v dobrém technickém stavu se zachovalými původními ozdobnými a technickými prvky 

s restaurovanými dveřmi, okny, vestavěnými skříněmi a schodištěm s původním zábradlím. 

Nemovitost jako celek synergicky vykazuje nadstandardní architektonickou a historickou hodnotu, 

která představuje pozitivní zvláštní cenový vliv. Tento je odhadnut jako nárůst cen jednotlivých 

položek nemovitosti o 10 %. Koeficienty prodejnosti Kp jsou zvýšeny o 10 % u všech staveb 

a pozemků s výjimkou garáže, která má nevhodný atypický půdorys. 

 

1.1.1.2 Výměry 

Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží 

 

Podlaží                    Zastavěná plocha      Výška 

   

1.PP  10,80 m × 10,80 m = 116,64 m
2
,     2,50 m 

1.NP 10,70 m × 10,70 m = 114,49 m
2
,     3,50 m 

2.NP 10,70 m × 10,70 m = 114,49 m
2
,     3,30 m 

  

Zastavěná plocha podlaží celkem 345,62 m2 

Počet podlaží: 3 

Průměrná zast. plocha podlaží: 345,62 m
2
 / 3 = 115,21 m

2
 

 

Obestavěný prostor 

Spodní stavba 

 116,64 m × 2,60 m = 303,26 m
3
 

Vrchní stavba 

 114,49 m × 3,50 m = 400,72 m
3
 

 114,49 m × 3,30 m = 377,82 m
3
 

 ─────────────────── 

Vrchní stavba celkem 778,54 m
3
 

 

Zastřešení [m] 

10,70 × 10,70 × (0,60 + 5,20 / 3) + vikýř 3,00 × 2,80 × 1,70 / 2  

+ 3,00 × 1,70 / 2 × (2,00 + 3,70) / 2 = 281,55 m
3
 

 

Obestavěný prostor: 1.363,35 m
3
 

  

1.1.1.2 Základní údaje pro zjištění ceny 

 

 Velikost podsklepení:  podsklepené plně 

 Svislá nosná konstrukce:  zděná 

 Počet nadzemních podlaží:  2 

 Typ střechy:  šikmá 

 Velikost podkroví:  do 1/3 zastavěné plochy 1.NP 

 

Nehmotné zvláštní vlivy – soupis slabých a silných stránek:  

Zjištěny celkově pozitivní vlivy, uvedeny jsou působící vlivy s dopadem na cenu obvyklou. 
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Výhodnost polohy v místě oproti průměru lokality: 

 kvalita lokality – poloha, 

 konfigurace terénu. 

 

Historická hodnota, náklady památkové ochrany: 

 historická hodnota prvků staveb, 

 vliv historie na vlastní nemovitost, 

 vliv okolních historických staveb na oceňovanou nemovitost. 

 

Architektonické ztvárnění, kvalita dispozice, výhled: 

 kvalita zázemí v nemovitosti pro její užívání, 

 hodnota architektonického ztvárnění, 

 kvalita a univerzálnost dispozice, 

 výhled, 

 intenzita využívání a provozu, 

 velikost a tvar pozemku, 

 orientace ke světovým stranám, 

 kvalita využití nemovitosti a pozemku. 

 

Cenová perspektiva nemovitosti a ostatní zvláštní vlivy: 

 pozitivní cenová perspektiva ve vztahu k chystaným změnám v okolí (i podle vývoje statistik 

koeficientů prodejnosti MF ČR a cen v cenových mapách). 

  

 

Vývoj koeficientu prodejnosti Kp 

 

Vývoj Kp v bývalém okresním městě Šumperk: 
 

Rok: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kp: 0,556 0,798 0,808 0,808 0,879 0,883 0,887 0,877 0,877 0,927 0,961 1,017 

 

1,090 

 

1,162 

 
 

              

 

Graf vývoje Kp. 

Vývoj Kp pro rodinné domy Šumperk
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Koeficienty prodejnosti z historických statistických údajů mají pro daný segment 

nemovitostí ve městě Šumperk stoupající trend.  

Cena nákladová s koeficientem prodejnosti k roku 2011 činí 4.020.540 Kč a je v souladu 

s doloženým trendem dlouhodobě postupně a pomalu stoupající ceny předmětného typu 

nemovitostí.  Na základě těchto údajů a podle celkové sociologické situace lze pro budoucí vývoj 

důvodně předpokládat mírně stoupající obvyklou cenu oceňované nemovitosti. 

 

č. 
 

Cenové vlivy nehmotné úpravou Kp za 

položku 

Doporučené 

rozpětí % Odhad % 

1. 
  

Výhodnost polohy v místě oproti průměru 

lokality  (-10% až +10%) 2 

2. 
  

Jméno nemovitosti, prestižnost, 

dominantnost  (-10% až +10%) 0 

3. 
  

Historická hodnota, náklady památkové 

ochrany  (-10% až +10%) 2 

4. 
  

Architektonické ztvárnění, kvalita 

dispozice, výhled  (-10% až +10%) 5 

5. 
  

Bezpečnost, soukromí uživatelů, konfliktní 

obyvatelstvo v okolí  (-50% až 0%) 0 

6. 
  

Nebezpečí záplav, sesuvů, poškození od 

dopravy, pachy, čistota ovzduší  (-25% až +10%) 0 

7. 
  

Nebezpečné řešení dispozice staveb a 

závadné materiály, radon  (-10% až 0%) 0 

8. 
  

Dopravní dostupnost s ohledem na etalon 

průměru v blízkém okolí  (-10% až +10%) 0 

9. 
  

Vliv řadové zástavby, dům uvnitř řady 

nebo koncový  (-10% až 0%) 0 

10. 
  

Cenová perspektiva nemovitosti a ostatní 

vlivy  (-10% až +10%) 1 

 
 Celkem   +10% 

 

 

B. Výnosová hodnota:  

Míra kapitalizace P stanovená pro výpočet 

výnosové hodnoty bude snížena o 10 % 

(snížené riziko) oproti nemovitosti 

standardního charakteru s mírou 

kapitalizace k. P(%) = k(%) - 0,10 -10% 

 

 

C. Porovnávací metoda:  

Budou použity stejné vlivy a sazby 

jednotlivých položek č. 1 až č. 10 k 

porovnání s nemovitostmi srovnávanými. 

O sazbu +10% 

bude navýšena cena 

oproti průměru bez 

těchto vlivů +10% 
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1.1.1.3 Konstrukce a vybavení stavby 

 

 Standardní vybavení stavby typu D 

 

 01 Základy a zemní práce  Běžné zakládání s izolací 

  (u podsklep. objektů i svislé) 

 02 Svislé konstrukce  Zdivo s tepelnou izolační schopností 

  klasického cihelného zdiva z plných 

  cihel tl. 45 cm 

 03 Stropy  Jakékoliv s rovným podhledem 

 04 Zastřešení  Jakýkoliv krov běžného provedení 

  a druhu, plochá střecha 

 05 Krytiny střech  Pálená, pozink. plech, osinkocement. 

  šablony, živičná svařovaná 

 06 Klempířské konstr.  Úplné z pozinkovaného plechu  

  včetně parapetů 

 07 Vnitřní omítky  Vápenné štukové 

 08 Fasádní omítky  Vápenné štukové, břízolit, nástřiky umělé 

 09 Vnější obklady  Pouze sokl z kabřince apod. 

 10 Vnitřní obklady  Koupelny, vany, WC, kuchyně 

 11 Schody  S jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím 

 12 Dveře  Hladké plné nebo prosklené, popř. náplňové 

 13 Okna  Dvojitá špaletová nebo zdvojená 

 14 Podlahy obyt. místností  PVC, vlýsky, textilní krytiny 

 15 Podlahy ost. místností  Keramické dlažby, PVC, teraco 

 16 Vytápění  Ústřední s kotlem na tuhá paliva, 

  na plyn nebo elektrickou energii 

 17 Elektroinstalace  Světelný i motorový proud, pojistkové automaty 

 18 Bleskosvod  Ano 

 19 Rozvod vody  Studená a teplá 

 20 Zdroj teplé vody  Bojler, karma 

 21 Instalace plynu  Zemní plyn nebo PB 

 22 Kanalizace  Odkanalizování z kuchyně,koupelny,WC 

 23 Vybavení kuchyní  Plynový sporák 

 24 Hygienické vybavení  Vana ocelová, umyvadlo,  popř. sprchový kout 

 25 Záchod  Standardní splachovací 

 26 Ostatní  Krb, digestoř, vestavěné skříně, 

  rozvod domácího a veřejného telefonu, 

  odvětr. prostoru ventilátory, mříže, 

  rozvod antén pod omítkou, okenice 

 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Konstrukce a vybavení     Provedení  Stand.   %   Koef.  Podíl │ 

├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│01 Základy, zemní práce        S    0,04300   75  1,00  0,03225│ 
│01 Základy, zemní práce        P    0,04300   25  0,46  0,00495│ 

│   Zemní vlhkost.                                              │ 

│02 Svislé konstrukce zděné     S    0,24300  100  1,00  0,24300│ 
│03 Stropy polospalné           S    0,09300  100  1,00  0,09300│ 

│04 Zastřešení krov vázaný      S    0,04200  100  1,00  0,04200│ 
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│05 Krytiny střech AZC šablony  S    0,03000  100  1,00  0,03000│ 

│06 Klempířské konstrukce PZ    S    0,00700  100  1,00  0,00700│ 

│07 Vnitřní omítky štuky        S    0,06400  100  1,00  0,06400│ 
│08 Fasádní omítky břízolit     S    0,03300  100  1,00  0,03300│ 

│09 Vnější obklady kamenné      S    0,00400  100  1,00  0,00400│ 

│10 Vnitřní obklady keramika    S    0,02400   70  1,00  0,01680│ 
│10 Vnitřní obklady             N    0,02400   30  1,54  0,01109│ 

│   Obklady stěn sklepa.                                        │ 

│11 Schody dřevěné              S    0,03900  100  1,00  0,03900│ 
│12 Dveře náplňové              S    0,03400  100  1,00  0,03400│ 

│13 Okna dřevěná zdvojená       S    0,05300  100  1,00  0,05300│ 
│14 Podlahy obyt.dlažby,vlýsky  S    0,02300  100  1,00  0,02300│ 

│15 Podlahy ostat. m. dlažby    S    0,01400  100  1,00  0,01400│ 

│16 Vytápění ÚT plynové         S    0,04200  100  1,00  0,04200│ 
│17 Elektroinstalace 220/380 V  S    0,04000  100  1,00  0,04000│ 

│18 Bleskosvod                  S    0,00500  100  1,00  0,00500│ 

│19 Rozvod vody plastová S+T    S    0,02800  100  1,00  0,02800│ 
│20 Zdroj teplé vody bojler el. S    0,01600  100  1,00  0,01600│ 

│21 Instalace plynu             S    0,00500  100  1,00  0,00500│ 

│22 Kanalizace plastové potrubí S    0,02900  100  1,00  0,02900│ 
│23 Vybavení kuchyní            S    0,00500  100  1,00  0,00500│ 

│24 Hygienické vybavení         S    0,05000  100  1,00  0,05000│ 

│25 Záchod                      S    0,00400  100  1,00  0,00400│ 
│26 Ostatní vest. skříně, rest. N    0,03000  100  1,54  0,04620│ 

│   okna, mříže, el. zabezpeč.                                  │ 
│───────────────────────────────────────────────────────────────│ 

│Koeficient vybavení stavby K4                           1,014  │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

1.1.1.4 Výpočet opotřebení (lineární metoda) 
 Stáří stavby:             2011 - 1925 = 86 r. 

 Předpokládaná životnost:  130 r. 

 Celkové opotřebení:       100 % / 130 r. × 86 r. = 66,15 % 

 1.1.1.5 Ocenění (§ 5) 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Typ stavby "D" (příloha č. 6)                    1.900,00 Kč/m3│ 

│Koeficient za podkroví (do 1/3)                    x 1,040     │ 
│                                           ────────────────────│ 

│Základní cena ZC                                 1.976,00 Kč/m3│ 

│Koeficienty:                                                   │ 
│vybavení   K4                                      x 1,014     │ 

│poloha     K5 (bývalá okr.města+k.ú.lázeň.míst B)  x 1,050     │ 

│změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 111)           x 2,169     │ 

│prodejnost Kp (příloha č. 39, Šumperk, sl.11)        1,162     │ 

│ zvýšen o +10,0% (§ 44 odst. 11)                   x 1,278     │ 

│                                           ────────────────────│ 

│Základní cena upravená ZCU                       5.831,83 Kč/m3│ 

│Obestavěný prostor                             x 1.363,35 m3   │ 

│                                           ────────────────────│ 

│Cena stavby bez odpočtu opotřebení           7.950.825,43 Kč   │ 
│Snížení o opotřebení   66,15 %              -5.259.471,02 Kč   │ 
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│───────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Zjištěná cena - rodinný dům č.p. 998         2.691.354,41 Kč   │ 

│                                             ═══════════════   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

1.1.2 Vedlejší stavba 

 

1.1.2.1 Nález 

Zděný objekt skladový jednopodlažní. 

1.1.2.2 Výměry 

Obestavěný prostor: 2,90 m × 3,05 m × 2,60 m = 23,00 m
3
 

1.1.2.3 Základní údaje pro zjištění ceny 
Velikost podsklepení:     nepodsklepené 

Svislá nosná konstrukce:  zděná v tl. nad 15 cm 

Velikost podkroví:        střecha-krov neumožňuje zřídit podkroví 

  

1.1.2.4 Konstrukce a vybavení stavby 

 Standardní vybavení stavby typu B 

 

 Základy            základové pásy a patky 

 Obvodové stěny     zděné, betonové, tl. 15 - 30 cm 

 Stropy             jakékoliv, bez rozlišení druhu a materiálu 

 Krov               bez krovu, resp. krov neumožňující podkroví 

 Krytina            jakákoliv kromě měděné 

 Klempířské práce   žlaby a svody z pozinkovaného plechu 

 Úprava povrchů     jakékoliv omítky 

 Schodiště          neuvažuje se 

 Dveře              dřevěné nebo kovové kromě svlakových 

 Okna               zdvojená, popř. jednoduchá 

 Podlahy            betonové, dlažby 

 Elektroinstalace   světelná a motorová 

 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Konstrukce a vybavení     Provedení  Stand.   %   Koef.  Podíl │ 
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│01 Základy betonové            S    0,07100  100  1,00  0,07100│ 

│02 Obvodové stěny cihelné      S    0,31800  100  1,00  0,31800│ 
│03 Stropy dřevěné              S    0,19800  100  1,00  0,19800│ 

│04 Krov pult dřevěný           S    0,07300  100  1,00  0,07300│ 

│05 Krytina plech PZ            S    0,08100  100  1,00  0,08100│ 
│06 Klempířské konstrukce PZ    S    0,01700  100  1,00  0,01700│ 

│07 Úpravy povrchů štuky        S    0,06100  100  1,00  0,06100│ 
│09 Dveře dřevěné náplňové      S    0,03000  100  1,00  0,03000│ 

│10 Okna jednoduchá dřevěná     S    0,01100  100  1,00  0,01100│ 

│11 Podlahy betonová mazanina   S    0,08200  100  1,00  0,08200│ 
│12 Elektroinstalace 220 V      S    0,05800  100  1,00  0,05800│ 

│───────────────────────────────────────────────────────────────│ 

│Koeficient vybavení stavby K4                           1,000  │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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1.1.2.5 Výpočet opotřebení (lineární metoda) 

 Stáří stavby:             2011 - 1969 = 42 r. 

 Předpokládaná životnost:  80 r. 

 Celkové opotřebení:       100 % / 80 r. × 42 r. = 52,50 % 

  

1.1.2.6 Ocenění (§ 7) 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Typ stavby "B" (příloha č. 8)                    1.250,00 Kč/m3│ 

│Koeficient za podkroví                               -         │ 

│                                           ────────────────────│ 

│Základní cena ZC                                 1.250,00 Kč/m3│ 

│Koeficienty:                                                   │ 

│vybavení   K4                                      x 1,000     │ 

│poloha     K5 (bývalá okr.města+k.ú.lázeň.míst B)  x 1,050     │ 

│změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 1274)          x 2,113     │ 

│prodejnost Kp (příloha č. 39, Šumperk, sl.11)        1,162     │ 

│ zvýšen o +10,0%                                   x 1,278     │ 

│                                           ────────────────────│ 

│Základní cena upravená ZCU                       3.544,29 Kč/m3│ 

│Obestavěný prostor                                x 23,00 m3   │ 

│                                           ────────────────────│ 

│Cena stavby bez odpočtu opotřebení              81.518,67 Kč   │ 

│Snížení o opotřebení   52,50 %                 -42.797,30 Kč   │ 
│───────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Zjištěná cena - vedlejší stavba                 38.721,37 Kč   │ 

│                                                ════════════   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

1.1.3 Garáž zděná přízemní pro 1 osobní automobil 

 

1.1.3.1 Výměry 

 Obestavěný prostor: 3,60 m × (5,35 m + 6,50 m) / 2 × 2,60 m = 55,46 m
3
 

1.1.3.2 Základní údaje pro zjištění ceny 
 Velikost podsklepení:     nepodsklepené 

 Svislá nosná konstrukce:  zděná v tl. nad 15 cm, montovaná 

 Velikost podkroví:        střecha-krov neumožňuje zřídit podkroví 

  

1.1.3.3 Konstrukce a vybavení stavby 

 Standardní vybavení stavby typu B 

 

 Základy            Základové pásy a patky 

 Obvodové stěny     Zděné, betonové tl. 15 - 30 cm 

 Stropy             Jakékoliv, bez rozlišení druhu a materiálu 

 Krov               Bez krovu nebo s krovem neumožňujícím 

                    zřízení podkroví 

 Krytina            Plechová pozinkovaná, asfaltové pásy 

 Klempířské práce   Žlaby a svody z pozinkovaného plechu 

 Úprava povrchů     Jakékoliv omítky, spárované zdivo 

 Dveře              Jakékoliv dřevěné nebo kovové 

 Okna               Jednoduchá 
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 Vrata              Jakákoliv standardní, roleta 

 Podlahy            Betonové, dlažba 

 Elektroinstalace   Světelná, popř. motorová 

 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Konstrukce a vybavení     Provedení  Stand.   %   Koef.  Podíl │ 

├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│01 Základy betonové pasy       S    0,06200  100  1,00  0,06200│ 

│02 Obvodové stěny zděné        S    0,30100  100  1,00  0,30100│ 

│03 Stropy dřevěné              S    0,26200  100  1,00  0,26200│ 
│04 Krov pult dřevěný           S    0,00000  100  1,00  0,00000│ 

│05 Krytina plech PZ            S    0,05700  100  1,00  0,05700│ 

│06 Klempířské konstrukce PZ    S    0,02900  100  1,00  0,02900│ 
│07 Úpravy povrchů omítky štuk. S    0,04800  100  1,00  0,04800│ 

│08 Dveře náplňové dřevěné      S    0,02700  100  1,00  0,02700│ 
│09 Okna dřevěná zdvojená       S    0,01400  100  1,00  0,01400│ 

│10 Vrata dřevěná svlaková      S    0,06800  100  1,00  0,06800│ 

│11 Podlahy betonová mazanina   S    0,07200  100  1,00  0,07200│ 
│12 Elektroinstalace 220/380 V  S    0,06000  100  1,00  0,06000│ 

│───────────────────────────────────────────────────────────────│ 

│Koeficient vybavení stavby K4                           1,000  │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

1.1.3.4 Výpočet opotřebení (lineární metoda) 
 Stáří stavby:             2011 - 1969 = 42 r. 

 Předpokládaná životnost:  80 r. 

 Celkové opotřebení:       100 % / 80 r. × 42 r. = 52,50 % 

  

1.1.3.5 Ocenění (§ 8) 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Typ stavby "B" (příloha č. 9)                    1.375,00 Kč/m3│ 

│Koeficient za podkroví                               -         │ 

│                                           ────────────────────│ 

│Základní cena ZC                                 1.375,00 Kč/m3│ 

│Koeficienty:                                                   │ 

│vybavení   K4                                      x 1,000     │ 

│poloha     K5 (bývalá okr.města+k.ú.lázeň.míst B)  x 1,050     │ 

│změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 1274)          x 2,113     │ 

│prodejnost Kp (příloha č. 39, Šumperk, sl.10)      x 1,286     │ 

│                                           ────────────────────│ 

│Základní cena upravená ZCU                       3.923,13 Kč/m3│ 

│Obestavěný prostor                                x 55,46 m3   │ 

│                                           ────────────────────│ 

│Cena stavby bez odpočtu opotřebení             217.576,79 Kč   │ 
│Snížení o opotřebení   52,50 %                -114.227,81 Kč   │ 

│───────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Zjištěná cena - garáž                          103.348,98 Kč   │ 

│                                               ═════════════   │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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1.1.4 Venkovní úpravy 

 

1.1.4.1 Zpevněná plocha 1 

1.1.4.1.1 Nález 
Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 80 mm 

1.1.4.1.2 Výměra [m] 

10,70 × (4,60 + 7,40) / 2 + 7,90 × 4,70 + 1,00 × 10,60 + 0,50 × 3,00 = 113,43 m
2
 

1.1.4.1.3 Výpočet opotřebení 

 Stáří stavby:             2011 - 1995 = 16 r. 

 Předpokládaná životnost:  50 r. 

 Celkové opotřebení:       100 % / 50 r. × 16 r. = 32,00 % 

  

1.1.4.1.4 Ocenění (§ 10) 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Základní cena (příloha č. 11, pol.č. 8.3.28)       560,00 Kč/m2│ 

│Koeficienty:                                                   │ 
│poloha     K5 (bývalá okr.města+k.ú.lázeň.míst B)  x 1,050     │ 

│změna ceny Ki (příloha č. 38, kód 211)             x 2,284     │ 

│prodejnost Kp (příloha č. 39, Šumperk, sl.11)        1,162     │ 

│ zvýšen o +10,0%                                   x 1,278     │ 

│                                           ────────────────────│ 

│Základní cena upravená                           1.716,34 Kč/m2│ 

│Výměra                                           x 113,43 m2   │ 

│                                           ────────────────────│ 

│Cena stavby bez odpočtu opotřebení             194.684,45 Kč   │ 
│Snížení o opotřebení   32,00 %                 -62.299,02 Kč   │ 

│───────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Zjištěná cena - zpevněná plocha 1              132.385,43 Kč   │ 

│                                               ═════════════   │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Stejný postup bude proveden u ostatních venkovních úprav. 

 

 

1.2 Pozemky 
Cena zahrnuje přirážku Kp 10 % za nehmotné  zvláštní vlivy. Ceny základní odpovídají 

obvyklým cenám v místě. 

 

1.2.1 Stavební pozemky 

1.2.1.1 Ocenění (§ 28 odst. 2) 

Město: Šumperk 

Základní cena dle § 28 odst. 1 písm. i) činí 400,00 Kč/m
2
 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Parcela                Výměra         Kč/m2       Základní cena│ 

├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│1189 st. pl.             237 m2      400,00        94.800,00 Kč│ 

│5151 st. pl.              23 m2      400,00         9.200,00 Kč│ 

│5152 st. pl.               9 m2      400,00         3.600,00 Kč│ 

│                                             ──────────────────│ 
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│Základní cena celkem                              107.600,00 Kč│ 

│Úprava základní ceny (příloha č. 21):                          │ 

│1.2 Výhodnost polohy s ohledem na účel užití                   │ 
│1.2.3 ve městech dle odst.1 písm.g),i) 100 %      107.600,00 Kč│ 

│                                             ──────────────────│ 

│Základní cena po prvotní úpravě                   215.200,00 Kč│ 
│2.11 Možnost napojení na plynovod       10 %       21.520,00 Kč│ 

│                                             ──────────────────│ 

│Základní cena upravená                            236.720,00 Kč│ 
│Koeficient Ki (příloha č. 38, CZ-CC 111)              x 2,169  │ 

│Prodejnost Kp (příloha č. 39, Šumperk, sl.11)           1,162  │ 

│  zvýšen o +10,0% prvorepubliková vila                x 1,278  │ 

│───────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Zjištěná cena - stavební pozemky                  656.183,58 Kč│ 

│                                                  ═════════════│ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

1.2.2 Přilehlé pozemky 

1.2.2.1 Ocenění (§ 28 odst. 5) 

Město: Šumperk 

Základní cena dle § 28 odst. 1 písm. i) činí 400,00 Kč/m
2
 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Parcela                Výměra         Kč/m2       Základní cena│ 
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│555/15 zahrada           399 m2      400,00       159.600,00 Kč│ 

│Úprava základní ceny (příloha č. 21):                          │ 

│2.11 Možnost napojení na plynovod       10 %       15.960,00 Kč│ 
│                                             ──────────────────│ 

│Základní cena upravená                            175.560,00 Kč│ 

│Koeficient Ki (příloha č. 38, CZ-CC 111)              x 2,169  │ 

│Prodejnost Kp (příloha č. 39, Šumperk, sl.11)           1,162  │ 

│  zvýšen o +10,0%                                     x 1,278  │ 

│                                             ──────────────────│ 

│Cena dle § 28 odst. 2                             486.649,16 Kč│ 
│Koeficient dle § 28 odst. 5                           x 0,40   │ 

│───────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Zjištěná cena - přilehlé pozemky                  194.659,66 Kč│ 

│                                                  ═════════════│ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

1.3 Okrasné rostliny 

 

1.3.1 Ocenění (§ 41) 
Název druhu:    ořešák popelavý (Juglans cinerea)                  

                udržovaný                                          

Skupina rostlin (příloha č. 37)                       2 

Základní cena (ZC) pro stáří  28 let             21.780,00 Kč/ks 

Úprava ceny suché větve                    -20 %    x 0,80 

Koef. polohy K5 (bývalá okr.města+k.ú.lázeň.míst B) x 1,050 

Koef.stanoviště (příl.č. 37, tab.č. 30, pol. 5)     x 0,75 
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                                           ───────────────────── 

Základní cena upravená                           13.721,40 Kč/ks 

Počet                                               x 2,00 ks 

                                           ───────────────────── 

Cena rostlin bez koef. prodejnosti               27.442,80 Kč 

 

Název druhu:    jedle sibiřská (Abies sibirica)                    

Skupina rostlin (příloha č. 37)                       5 

Základní cena (ZC) pro stáří  26 let             18.610,00 Kč/ks 

Úprava ceny suché větve                    -20 %    x 0,80 

Koef. polohy K5 (bývalá okr.města+k.ú.lázeň.míst B) x 1,050 

Koef.stanoviště (příl.č. 37, tab.č. 30, pol. 5)     x 0,75 

                                           ───────────────────── 

Základní cena upravená                           11.724,30 Kč/ks 

Počet                                               x 3,00 ks 

                                           ───────────────────── 

Cena rostlin bez koef. prodejnosti               35.172,90 Kč 

 

Název druhu:    zerav západní (Thuja occidentalis)                 

                v dobrém stavu                                     

Skupina rostlin (příloha č. 37)                      10 

Základní cena (ZC) pro stáří  10 let                530,00 Kč/ks 

Úprava ceny                                            - 

Koef. polohy K5 (bývalá okr.města+k.ú.lázeň.míst B) x 1,050 

Koef.stanoviště (příl.č. 37, tab.č. 30, pol. 5)     x 0,75 

                                           ───────────────────── 

Základní cena upravená                              417,38 Kč/ks 

Počet                                              x 16,00 ks 

                                           ───────────────────── 

Cena rostlin bez koef. prodejnosti                6.678,08 Kč 

 

Celková cena rostlin bez koef. prodejnosti       69.293,78 Kč 

Koef. prodejnosti Kp (příloha č. 39)                x 1,000   

──────────────────────────────────────────────────────────────── 

Zjištěná cena - okrasné rostliny                 69.293,78 Kč 

                                                 ════════════ 

 

1.4 Rekapitulace 

 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│REKAPITULACE CEN BEZ ODPOČTU OPOTŘ.    bez Kp         vč. Kp   │ 

├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.1 Stavby                                                     │ 

│1.1.1 Rodinný dům č.p. 998       6.221.293,25   7.950.825,43 Kč│ 
│1.1.2 Vedlejší stavba               63.786,13      81.518,67 Kč│ 

│1.1.3 Garáž                        169.188,49     217.576,79 Kč│ 
│1.1.4 Venkovní úpravy                                          │ 

│1.1.4.1 Zpevněná plocha 1          152.335,36     194.684,45 Kč│ 

│1.1.4.2 Zpevněná plocha 2           10.078,42      12.880,15 Kč│ 
│1.1.4.3 Schody venkovní 1            6.776,12       8.659,93 Kč│ 

│1.1.4.4 Schody venkovní 2           39.496,80      50.476,96 Kč│ 
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│1.1.4.5 Plot z bílých cihel         74.186,35      94.810,47 Kč│ 

│1.1.4.6 Plot přední                 47.076,74      60.164,10 Kč│ 

│1.1.4.7 Plot před vstupem           22.230,33      28.410,35 Kč│ 
│1.1.4.8 Ploty zadní                 25.340,74      32.385,49 Kč│ 

│1.1.4.9 Plotová vrátka               3.895,92       4.978,99 Kč│ 

│1.1.4.10 Plotová vrata               8.294,48      10.600,34 Kč│ 
│1.1.4.11 Skleník                   111.480,33     142.471,69 Kč│ 

│1.1.4.12 Vstupní rampa              23.609,28      30.172,66 Kč│ 
│1.1.4 Rekapitulace VÚ              524.800,87     670.695,58 Kč│ 
│1.1 Rekapitulace stavby          6.979.068,74   8.920.616,47 Kč│ 

│1.2 Pozemky                                                    │ 

│1.2.1 Stavební pozemky             513.445,68     656.183,58 Kč│ 

│1.2.2 Přilehlé pozemky             152.315,85     194.659,66 Kč│ 
│1.2 Rekapitulace pozemky           665.761,53     850.843,24 Kč│ 
│1.3 Okrasné rostliny                69.293,78      69.293,78 Kč│ 

│───────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Cena bez opotřebení celkem       7.714.124,05   9.840.753,49 Kč│ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│REKAPITULACE CEN PO ODPOČTU OPOTŘ.     bez Kp         vč. Kp   │ 

├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.1 Stavby                                                     │ 

│1.1.1 Rodinný dům č.p. 998       2.105.907,77   2.691.354,41 Kč│ 

│1.1.2 Vedlejší stavba               30.298,41      38.721,37 Kč│ 

│1.1.3 Garáž                         80.364,53     103.348,98 Kč│ 
│1.1.4 Venkovní úpravy                                          │ 

│1.1.4.1 Zpevněná plocha 1          103.588,04     132.385,43 Kč│ 

│1.1.4.2 Zpevněná plocha 2            4.870,90       6.224,98 Kč│ 
│1.1.4.3 Schody venkovní 1            1.016,42       1.298,99 Kč│ 

│1.1.4.4 Schody venkovní 2            5.924,52       7.571,54 Kč│ 

│1.1.4.5 Plot z bílých cihel         54.400,85      69.524,52 Kč│ 
│1.1.4.6 Plot přední                  7.061,51       9.024,61 Kč│ 

│1.1.4.7 Plot před vstupem            3.334,55       4.261,55 Kč│ 
│1.1.4.8 Ploty zadní                  5.701,67       7.286,74 Kč│ 

│1.1.4.9 Plotová vrátka                 876,58       1.120,27 Kč│ 

│1.1.4.10 Plotová vrata               1.866,26       2.385,08 Kč│ 
│1.1.4.11 Skleník                    16.722,05      21.370,75 Kč│ 

│1.1.4.12 Vstupní rampa               3.541,39       4.525,90 Kč│ 
│1.1.4 Rekapitulace VÚ              208.904,74     266.980,36 Kč│ 
│1.1 Rekapitulace stavby          2.425.475,45   3.100.405,12 Kč│ 

│1.2 Pozemky                                                    │ 

│1.2.1 Stavební pozemky             513.445,68     656.183,58 Kč│ 
│1.2.2 Přilehlé pozemky             152.315,85     194.659,66 Kč│ 
│1.2 Rekapitulace pozemky           665.761,53     850.843,24 Kč│ 
│1.3 Okrasné rostliny                69.293,78      69.293,78 Kč│ 

│───────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Cena po odpočtu opotř. celkem    3.160.530,76   4.020.542,14 Kč│ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│REKAPITULACE ZJIŠTĚNÝCH CEN                                    │ 

├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│1.1 Stavby                                                     │ 

│1.1.1 Rodinný dům č.p. 998                      2.691.354,41 Kč│ 

│1.1.2 Vedlejší stavba                              38.721,37 Kč│ 
│1.1.3 Garáž                                       103.348,98 Kč│ 
│1.1.4 Venkovní úpravy                                          │ 

│1.1.4.1 Zpevněná plocha 1                         132.385,43 Kč│ 
│1.1.4.2 Zpevněná plocha 2                           6.224,98 Kč│ 

│1.1.4.3 Schody venkovní 1                           1.298,99 Kč│ 
│1.1.4.4 Schody venkovní 2                           7.571,54 Kč│ 

│1.1.4.5 Plot z bílých cihel                        69.524,52 Kč│ 

│1.1.4.6 Plot přední                                 9.024,61 Kč│ 
│1.1.4.7 Plot před vstupem                           4.261,55 Kč│ 

│1.1.4.8 Ploty zadní                                 7.286,74 Kč│ 

│1.1.4.9 Plotová vrátka                              1.120,27 Kč│ 
│1.1.4.10 Plotová vrata                              2.385,08 Kč│ 

│1.1.4.11 Skleník                                   21.370,75 Kč│ 

│1.1.4.12 Vstupní rampa                              4.525,90 Kč│ 
│1.1.4 Rekapitulace VÚ                             266.980,36 Kč│ 

│1.1 Rekapitulace stavby                         3.100.405,12 Kč│ 

│1.2 Pozemky                                                    │ 

│1.2.1 Stavební pozemky                            656.183,58 Kč│ 

│1.2.2 Přilehlé pozemky                            194.659,66 Kč│ 
│1.2 Rekapitulace pozemky                          850.843,24 Kč│ 

│1.3 Okrasné rostliny                               69.293,78 Kč│ 

│───────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Zjištěná cena celkem - zaokr.                   4.020.540,00 Kč│ 

│                                                ═══════════════│ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

          Výsledná cena nákladová s KP:  4.020.540,00 Kč 

Slovy: =Čtyřimiliónydvacettisícpětsetčtyřicetkorunčeských= 

 

 

2. Výnosový způsob 

 

2.1 Stanovení ročního nájemného 

 

A. NÁJEMNÉ DLE NÁJEMNÍCH SMLUV NEBO JINÝCH DOKLADŮ 

Nájemce:       ABB 

Doklad:    smlouva nájemní z r. 2010 

Předmět nájmu: celá nemovitost 

Nájemné:       353.684 Kč/rok 

 

B. OBVYKLÉ NÁJEMNÉ 

Roční nájemné je stanoveno podle smluvního placeného nájemného po odpočtu 5 % možné ztráty 

nájemného. 

353.684 Kč × 0,95 = 336.000 Kč 
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2.2 Ocenění výnosovým způsobem        
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Roční nájemné                                     336.000,00 Kč│ 
│Náklady snižující nájemné                                      │ 

│a) Nájemné z pozemku                                    0,00 Kč│ 
│b) Náklady na údržbu a opravy 1,5 % z CNO         129.821,64 Kč│ 

│   CNO ... cena stavby bez opotř. a bez Kp      8.654.775,86 Kč│ 

│c) Náklady na správu                                3.000,00 Kč│ 
│d) Daň z nemovitosti                                2.820,00 Kč│ 

│e) Částka pojistného                                3.800,00 Kč│ 

│                                           ────────────────────│ 
│Náklady celkem                                    139.441,64 Kč│ 

│Upravené roční nájemné                            196.558,36 Kč│ 

│Míra kapitalizace 5,00 – 0,10 = 4,90                    4,900 %│ 
│───────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Zjištěná cena - výnosový způsob                 4.011.395,10 Kč│ 

│                                                ═══════════════│ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

3. Porovnávací způsob 

 

Z nabídek prodejů podobných nemovitostí realitních kanceláří v Šumperku a blízkém okolí 

pro běžné nemovitosti bez zvláštních vlivů činí porovnávací hodnota po redukci na zdroj 

3.620.000 Kč. 

Ohodnocené zvláštní vlivy - goodwill činí + 10%, index 1,10. 

 

3.620.000 Kč × 1,10 = 3.982.000 Kč 

 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Porovnávací způsob po zaokrouhlení              3.980.000,00 Kč│ 

│                                                ═══════════════│ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

4. Cena obvyklá 
 

Na základě ocenění porovnávacího, výnosového a nákladového s koeficienty prodejnosti 

Kp činí odhad obvyklé ceny nemovitosti 4.000.000 Kč. 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Cena obvyklá odhad                              4.000.000,00 Kč│ 

│                                                ═══════════════│ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Cena slovy: Čtyřimilióny Kč. 

 

 

5. Ocenění zvláštních (nehmotných) vlivů a rozčlenění ceny na hmotnou a nehmotnou část: 

Pozemky mají výměru celkem 668 m
2
, hmotná část má nulovou hodnotu, nehmotná část 

má po zaokrouhlení hodnotu 665.000 Kč. 

 

Trvalé porosty byly vyčísleny na 69.293,78 Kč, (byl započítán neutrální Kp = 1), porosty 

jsou v tomto případě v plné míře hmotnou součástí nemovitosti. Nebyl zjištěn zvláštní vliv 
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v tomto případě, jedná se o doprovodnou zeleň vhodně zvolenou pro tento účel, avšak bez 

mimořádných vlivů na prodejní cenu. Celkem za trvalé porosty zaokrouhleno: 70.000 Kč. 

Nákladová cena staveb a venkovních úprav (je v plné výši hmotnou částí) dle oddílu: 

4.1 Rekapitulace činí po zaokrouhlení 2.425.000 Kč. 

Hmotné složky za stavby, pozemky a trvalé porosty:  

2.425.000 Kč + 0 + 70.000 Kč = 2.495.000 Kč. 

 

Celkem nehmotná část jako hodnota zvláštních vlivů je rozdílem ceny obvyklé a hmotné 

části nemovitosti: 4.000.000 Kč – 2.495.000 Kč = + 1.505.000 Kč. 

 

Nemovitost vykazuje na základě zvláštních vlivů nehmotný majetek v kladné hodnotě ve 

výši 1.505.000 Kč, z toho nehmotný majetek pozemků činí 665.000 Kč. Existuje zde tudíž 

goodwill. Celkový tržní koeficient prodejnosti KP je podílem ceny obvyklé a hmotné části celkové 

ceny: KP = 4.000.000 Kč / 2.495.000 Kč = 1.603. 

Oproti administrativnímu koeficientu prodejnosti Kp po zvýšení započítaném na 1,278 je 

rozdíl způsoben vyšší cenou nehmotné části pozemků oproti ocenění cenou zjištěnou podle 

cenového předpisu. 

Procentní podíl nehmotného majetku z celku činí: 

1505000 Kč / 4000000 Kč × 100 = 37,625 %, po zaokrouhlení 38 %. 

 

6. Závěry: 

 

A. Cena obvyklá oceněného majetku je odhadnuta na 4.000.000 Kč. 

B. Nemovitost jako celek vykazuje goodwill v odhadnuté výši 1.505.000 Kč. Goodwill tvoří 

po zaokrouhlení 38 % celkové ceny nemovitosti. 

C. Na základě historického vývoje koeficientů prodejnosti Kp pro cenu zjištěnou od r. 1997 

se pro budoucí vývoj předpokládá mírně stoupající obvyklá cena této nemovitosti. 

D. Ekologické zatížení, zdravotní závady a věcná břemena nebyly u nemovitosti zjištěny, 

jejich cena je nulová. 

 

7. Znalecká doložka: 

Dne ………… 

Razítko, podpis ……………………. 

 

 

       Obr. 3 Interiér. 
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PŘÍLOHA Č. 5 

 

Vybrané přílohy prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. 

v aktuálním znění, kde se zohledňují i nehmotné zvláštní vlivy. 

 

Zdroj: Portál Ministerstva financí ČR. Vyhláška č. 3/2008  Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., 

č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb. 

 

Jednotlivé položky zohledňují zvláštní vlivy s uvedeným rozpětím přirážek a srážek, které 

jsou závazné a limitní. Vyhláška v některých případech nestanovuje konkrétní nehmotný vliv, ale 

znalec může cenu upravit podle svého odborného úsudku opět ve stanoveném rozpětí srážek 

a přirážek. Dále může znalec upravit cenu pomocí koeficientu prodejnosti. 

 

§ 44 

Používání koeficientů prodejnosti 

 

 Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39, kromě Kp pro pozemek oceněný podle 

§ 29, 30, 31 a 32 odst. 3 až 5 stavby oceněné podle § 14 a trvalý porost oceněný podle  

§ 35 až 42 lze snížit nebo zvýšit až o 30 % hodnoty koeficientu v případech důkazně podložených 

příslušnými podklady, fotodokumentací a mapami, popřípadě jinými archivovanými důkazními 

materiály. Důvodem úpravy musí být odchylka od běžných podmínek v oceňovaném území 

v členění dle přílohy č. 39, a to konkrétně v občanské vybavenosti, dopravním spojení, historickém 

významu, mimořádných klimatických podmínkách, popřípadě v jiných obecně závažných 

důvodech ve vztahu k oceňované nemovitosti, které výrazně ovlivňují její prodejnost. Zohlednit 

lze i morální  zastarání stavby. Příslušný Kp uvedený v příloze č. 39, včetně řádného zdůvodnění 

způsobu úpravy koeficientu prodejnosti, je nedílnou součástí ocenění. 

 

   Příloha č. 18a k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 

                                          TRH S NEMOVITOSTMI 

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty 

Tabulka č. 1  

Znak  Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma 
Hodnota 

Ti 

1 

Situace na dílčím 

(segmentu) trhu 

s nemovitostmi 

I. Poptávka výrazně nižší než nabídka -0,10 

II. Poptávka nižší než nabídka -0,05 

III. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 

IV. Poptávka je vyšší než nabídka 0,05 

V. Poptávka je výrazně vyšší než nabídka 0,10 

2 
Vlastnictví 

nemovitostí 

I. Stavba na  cizím pozemku -0,05 

II. Stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) 0,00 

3 

Vliv právních 

vztahů na 

prodejnost (např. 

prodej podílu, pronájem)  

I.* Negativní -0,01 až -0,05 

II. Bez vlivu 0,00 

III.* Pozitivní 0,01 až 0,05 

Index trhu:  



3

1

1
i

iT TI  
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       POLOHA NEMOVITOSTI 

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty 

III. Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty -  pro obce do 2 000 obyvatel včetně, kromě obcí 

v okresu Praha-východ a Praha-západ. 

 
Tabulka č. 4 

Znak  Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma 
Hodnota 

Pi 

1 

Význam obce 
z hlediska zeměpisného, 

kulturního nebo 

hospodářského 

I. Bez většího významu 0 

II. Vyhledávané ( např. lázeňská místa typ B, předměstí měst) 0,01 až 0,05 

III. Vyhlášené (např. lázeňská místa typ A, vyhledávaná horská střediska, 

předměstí velkých měst)  
0,06 až 0,10 

2 
Poloha nemovitosti 

v obci 

I. Samoty, osady mimo souvisle zast. území obce (odlehlá poloha) -0,01 

II. Okrajová  území  obce    0 

III. Centrální území  obce 0,01 

3 

Okolní zástavba a 

životní prostředí 

v okolí nemovitosti 

I. S negativními vlivy na okolí, ( např. výrobní objekty, sousedství 

dálnic, železnic, skládek, lomů, objektů zeměděl. výroby) 
-0,05 

II. Objekty pro bydlení 0 

III. Objekty pro bydlení  a rekreaci, parky, význačné přírodní lokality 0,05 

4 
Obchod, služby, 

kultura v obci**  

I. Žádný obchod  -0,03 

II. Pouze obchod se základním sortimentem  0 

III. Více obchodů nebo služeb, pohostinské a kulturní zařízení 0,03 

5 
Školství a sport 

v obci** 

I. Žádná  základní škola   -0,03 

II. Základní škola  0 

III. Základní  škola a sportovní zařízení 0,03 

6 
Zdravotní zařízení 

v obci** 

I. Žádné zdravotnické zařízení -0,03 

II. Pouze ordinace praktického lékaře  0 

III. Ordinace praktického a odborného lékaře a další zařízení 0, 03 

7 Veřejná doprava  

I. Žádná zastávka hromad. dopravy nebo ve vzdálenosti více jak 1000 m -0,04 

II. Omezené dopravní spojení  0 

III. Dobré dopravní spojení  (v dosahu příměstských linek vel. měst)  0,04 

8 Obyvatelstvo 
I.* Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo sousedních rodinných 

domech  (RD) nebo v okolí 
-0,01až  -0,40 

II. Bezproblémové okolí 0 

9 
Nezaměstnanost  

v obci a okolí 

I. Vyšší než je průměr v kraji -0,06 

II. Průměrná nezaměstnanost 0 

III. Nižší než je průměr v kraji  0,06 

10 

Změny v okolí 

s vlivem na cenu 

nemovitosti 

I.* Výrazně negativní změny  trvalého charakteru -0,06 až  -0,10 

II.* Negativní změny  -0,01 až  -0,05 

III. Bez vlivu 0 

IV.* Pozitivní změny  0,01 až  0,05 

V.* Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru 0,06 až  0,10 

11 Vlivy neuvedené 
I.* Vlivy snižující cenu -0,01 až  -0,10 

II. Bez dalších vlivů 0 

III.* Vlivy zvyšující cenu 0,01 až  0,10 

Index polohy pro stavby k trvalému bydlení:  



11

1

1
i

iP PI      

 

 

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.  

**Nachází-li se nemovitost v části obce, jejíž souvislé zastavěné území je odděleno od ostatních souvislých 

zastavěných území obce, a je-li nejkratší dopravní vzdálenost od jeho hranice k hranici souvislých území 

ostatních částí obce větší než 1500 m, pak se začlenění do kvalitativního pásma znaku provede podle 

charakteristik této části obce. 

 

 



 

 199 

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 3/2008  Sb. v platném znění. 

 

Úprava základních cen stavebních pozemků  
  Tabulka č. 1 

Číslo 

položky 

Důvod úpravy  

ceny stavebního pozemku 

Srážka                  

% 

Přirážka                  

% 

     

1.1  
pozemek v obci uvedené v odstavci 1 písmeno b), d), f), h), j)  

se zřetelem na její významnost z hlediska zeměpisného, kulturního a 

hospodářského  

 

 

do 20 

 

 

do 80 

   

 
 

 1.2  
výhodnost polohy pozemku na území obce z hlediska účelu užití 

stavby na něm zřízené, popřípadě k jejímu zřízení určeného 

 1.2.1 - v městě podle odstavce 1 písmeno a) do 60 do 250 

 1.2.2    - v městech podle odstavce 1 písmeno c), e) do 50 do 200 

 1.2.3 - v městech podle odstavce 1 písmeno g), i) do 40 do 165 

 1.2.4 - v ostatních obcích do 30 do 125 

     

1.3  
pozemek určený pro stavbu s komerční využitelností  

nebo takovou stavbou již zastavěný, např. budovami 

administrativními, hotely, restauracemi, prodejnami, obchodními 

domy, domy služeb, parkovišti apod. 

 

 

- 

 

 

do 150 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Tabulka č. 2 

Číslo 

položky 

Důvod úpravy  

ceny stavebního pozemku 

Srážka                  

% 

Přirážka                  

% 

     

2.1  
přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná komunikace  

má živičný, dlážděný nebo betonový povrch) 
 

do 10 

 

- 

     
2.2  není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod do 5 - 

     

2.3  není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaci do 7 - 

     

2.4  
není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost 

od rozvodu elektrické energie je větší než 200 m 

 

do 8 

 

- 

     

2.5  
nepříznivé docházkové vzdálenosti k zastávce veřejné dopravy 

(ČSAD, MHD apod.) - více než 1,5 km 

 

do 5 

 

- 

     

2.6  
negativní účinky okolí  

(škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach, radon aj.) 

 

do 10 

 

- 

     

2.7  svažitý pozemek orientovaný na SV, S a SZ do 4 - 

   
  

2.8  ztížené základové podmínky 

 2.8.1 - svažitost terénu nad 15 % v převažující části pozemku do 4 - 

 2.8.2 - hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní  

výchozího terénu 
do 5 - 

 2.8.3 - únosnost základové půdy při odvozeném normovaném namáhání 

základové půdy do 0,20 MPa a nad 0,61 MPa  

při výpočtové metodě mezních stavů v úrovni základové spáry 

 

 

do 5 

 

 

-  
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Číslo 

položky 

Důvod úpravy  

ceny stavebního pozemku 

Srážka                  

% 

Přirážka                  

% 

   
  

2.9  omezení užívání pozemku 

 2.9.1 - ochranné pásmo 4) do 5  - 

 2.9.2 - chráněná krajinná oblast 5) do 3 - 

 2.9.3 - národní park 6) do 3 - 

 2.9.4 - stavba pod povrchem pozemku do 5 - 

 2.9.5 - zátopové území obce stanovené  

vodohospodářským orgánem 
do 25 - 

 2.9.6 - stavební uzávěra do 5 - 

     

2.10  nezastavěný pozemek s neupraveným povrchem  

přírodního sportoviště mimo funkční celek  

s tímto sportovištěm 

 

do 25 
- 

     

2.11    pozemek s možností jeho napojení na veřejný rozvod plynu - do 10 

   

 
  

  

Příloha č. 31  k vyhlášce č. 3/2008  Sb. v platném znění. 

 Úprava základních cen lesních porostů                                                                                                                                                                      
                                                                                                                      Tabulka č. 1 

Číslo 

položky 
Kategorie lesů a další vlivy 

Srážky, 
přirážky                  

v % 

    

1  Lesy   i m i s n í  

 1.1                               - stupeň poškození I do -20 

 1.2                               - stupeň poškození II do -30 

 1.3 - stupeň poškození IIIa do -40  

 1.4 - stupeň poškození IIIb do -60 

 1.5 - stupeň poškození IVa do -75 

    

2  Lesy   o c h r a n n é  

 2.1 - na mimořádně nepříznivých stanovištích do -75 

 2.2 - vysokohorské pod hranicí vegetace do -75 

 2.3 - v klečovém lesním vegetačním stupni do -75 

    

3  Lesy   z v l á š t n í h o   u r č e n í  

 3.1 - v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje I. st. do -20 

 3.2 
- v ochranném pásmu zdroje                                   

přírodní léčivé a stolní minerální vody 
do -20 

 3.3 - v 1. zóně národním parku  do -40 

 3.4 - v 2. zóně národním parku  do -20 

 3.5 - ve zvláště chráněném území  do -20 

 3.6 
- geneticky cenný lesní porost – zdroj  selektovaného 

reprodukčního materiálu (§ 14)*
)
 

do +100 

 3.7 
- geneticky velmi cenný lesní porost – zdroj 

kvalifikovaného reprodukčního materiálu (§ 15)*
)
 

do +200 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Vybraná ustanovení slovenského cenového předpisu - vyhlášky Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. augusta 2004 č. 492 Z. z., o stanovení všeobecnej 

hodnoty majetku v aktuálním znění, kde se zohledňují i nehmotné zvláštní vlivy. 

 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. 

 

D.3.2 Byty a nebytové priestory 

 

kPD – koeficient polohovej diferenciácie vyjadrujúci vplyv polohy a ostatných faktorov 

vplývajúcich na všeobecnú hodnotu v mieste a čase. 

Vypočíta sa podľa základného vzťahu 

 

VŠHB = TH . kPD [€], 

 

kde 

TH – technická hodnota bytu, nebytového priestoru [€], 

 

Pri určení koeficientu polohovej diferenciácie sa váhovým priemerom zohľadnia spravidla tieto 

faktory: 

 

– trh s bytmi v danej lokalite – na sídlisku, 

– poloha bytového domu v danej obci – vzťah k centru obce, 

– súčasný technický stav bytu a bytového domu, 

– prevládajúca zástavba v bezprostrednom okolí bytového domu, 

– príslušenstvo bytového domu, 

– vybavenosť a príslušenstvo bytu, 

– pracovné možnosti obyvateľstva – miera nezamestnanosti, 

– skladba obyvateľstva v obytnom dome – na sídlisku, 

– orientácia obytných miestností k svetovým stranám, 

– umiestnenie bytu v bytovom dome, 

– počet bytov vo vchode – v bloku, 

– doprava v okolí bytového domu, 

– občianska vybavenosť v okolí bytového domu, 

– prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu, 

– kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí bytového domu, 

– názor znalca, 

– iné faktory. 
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E. VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKOV (VŠHPOZ) 

 

kS – koeficient všeobecnej situácie (0,50–2,00) sa stanoví takto: 

 

Všeobecná situácia kS  

1. záhradkové osady, chatové osady a hospodárske dvory poľnohospodárskych podnikov 0,50 

– 

0,70 

2. poľnohospodárske oblasti značne vzdialené od obcí, 0,70 

– 

0,80 

3. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, okrajové priemyslové a poľnohospodárske 

časti obcí a miest do 10 000 obyvateľov 

0,80 

– 

0,90 

4. obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov a časti rekreačných oblastí, 

centrá obcí do 5 000 obyvateľov, obytné časti na predmestiach a priemyslové 

a poľnohospodárske oblasti miest do 50 000 obyvateľov 

0,90 

– 

1,10 

5. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné časti miest nad 50 000 obyvateľov 

a ich rýchlo dostupné predmestia, prednostné oblasti vilových alebo rodinných domov 

v centre i mimo centra mesta, oblasti rekreačných domčekov v dôležitých centrách 

turistického ruchu, priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 obyvateľov 

1,00 

– 

1,30 

6. veľmi dobré obchodné a obytné časti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov, 

obytné časti miest nad 100 000 obyvateľov, luxusné obytné oblasti s dobrým osvetlením 

a výhľadom, exkluzívne oblasti rodinných domov v dosahu miest nad 100 000 

obyvateľov 

1,20 

– 

1,60 

7. veľmi dobré obchodné oblasti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov a kúpeľných 

mestách, vedľajšie ulice v centre miest nad 100 000 obyvateľov, nákupné centrá vo 

veľkých obytných častiach mimo centra miest nad 100 000 obyvateľov s dobrými 

dopravnými možnosťami 

1,50 

– 

1,80 

8. prednostné obchodné ulice a miesta v užšom centre miest nad 100 000 obyvateľov, 

najlepšie miesta pre obchod v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov 

1,70 

– 

1,90 

9. najlepšie miesta pre obchod v mestách nad 100 000 obyvateľov 1,80 

– 

2,00 

 

kV – koeficient intenzity využitia (0,90 – 2,0) sa stanoví takto: 

 

Intenzita využitia kV  

1. veľmi malé využitie, 2-podlažné súkromné rekreačné domčeky, 2 – 3-podlažné stavby 

rodinných domov s podštandardným vybavením, nepodpivničené, nízke nebytové stavby 

nevyužívané alebo s malým využitím, poľnohospodárske stavby bez využitia, bez 

zástavby v širšom okolí 

0,90 

2. rodinné domy s nižším štandardom vybavenia, bytové domy s podštandardným 

vybavením, 3 – 4-podlažné nebytové stavby pre priemysel s malým technickým 

vybavením, využívané poľnohospodárske stavby 

0,95 



 

 203 

3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové domy 

s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným technickým 

vybavením 

1,00 

4. nadštandardné rodinné domy; nadštandardné bytové domy, viacpodlažné nebytové 

stavby pre priemysel so štandardným technickým zariadením 

1,05 

– 

1,10 

5. exkluzívne bytové stavby, obchodné domy a administratívne budovy so štandardným 

vybavením, 5 – 7-podlažné, vysoké využitie pozemku 

1,10 

– 

1,15 

6. obchodné domy a administratívne budovy s nadštandardným vybavením, viacpodlažné 

obchody (5 – 7 podlaží a 1 – 2-podzemné podlažia), veľmi vysoké využitie pozemku 

1,15 

– 

1,30 

7. využitie ako v položke 6, ale exkluzívne miesta v centrách miest  1,30 

– 2,0 

 

kD – koeficient dopravných vzťahov (0,80 – 1,20) sa stanoví takto: 

 

Dopravné spojenie s obcou kD 

1. pozemky v odľahlých lokalitách bez možnosti využitia hromadnej dopravy, cesty bez 

dokončovacích prác (nespevnené a pod.), cesta do obce alebo mesta v trvaní viac ako 30 

min 

0,80 

2. pozemky na okraji miest a obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou 

prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte vyhovujúca 

0,85 

3. pozemky na predmestiach miest, odkiaľ sa možno pešo dostať k prostriedku hromadnej 

dopravy alebo vlastným autom do centra do 15 min 

0,90 

4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou úpravou ciest, cesta 

vlastným autom do centra (10 min), územie mesta 

1,00 

5. pozemky na obchodných uliciach miest do 100 000 obyvateľov, v nákupných centrách 

väčších predmestí, intenzívny peší ruch, centrum hromadnej dopravy (autobus, 

trolejbus, električka) 

1,05 

6. pozemky na obchodných uliciach v centre miest nad 100 000 obyvateľov so širokými 

ulicami a parkoviskami, mestská hromadná doprava s hustou premávkou 

1,05 – 

1,20 

 

 

kP – koeficient obchodnej alebo priemyselnej polohy (0,90 – 2,00) sa stanoví takto: 

 

Obchodná poloha alebo priemyselná poloha kP 

1. obchodná poloha 1,50 – 2,00 

2. obchodná poloha a byty 1,20 – 1,50 

3. obytná alebo rekreačná poloha 1,00 – 1,20 

4. priemyselná poloha  0,90 – 1,00 

5. poľnohospodárska poloha 0,90 
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kI – koeficient technickej infraštruktúry pozemku (0,80 – 1,50) sa stanoví takto: 

 

Vybavenie pozemku kI 

1. bez technickej infraštruktúry (vlastné zdroje)  0,80 – 1,00 

2. stredná vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody, elektriny) 1,00 – 1,20 

3. dobrá vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu) 1,20 – 1,30 

4. veľmi dobrá vybavenosť (väčšia ako v bode 3) 1,30 – 1,50 

Technická infraštruktúra pozemku sa posudzuje z pohľadu možného priameho napojenia cez 

vlastné, prípadne obecné pozemky (napr. komunikácie). Hodnota koeficientu v odporúčanom 

intervale je závislá od náročnosti (finančnej, technickej a pod.) súvisiacej s napojením.  

 

kZ – koeficient povyšujúcich faktorov (1,01 – 3,00) sa stanoví takto: 

 

Povyšujúce faktory kZ 

– pozemky určené územným plánom na vyššie využitie, než na aké slúžia v súčasnosti 

(napríklad nezastavané stavebné pozemky, zmena funkcie zóny sídla a pod.), 

1,01 – 

3,00 

– pozemky na chránených územiach, 

– obchodné pozemky v miestach so silným turistickým ruchom, ak to nebolo zohľadnené 

v koeficiente kS, 

– pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené v zvýšenej 

východiskovej hodnote, 

– iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej zástavby, sadové 

úpravy pozemku a pod.). 

Povyšujúce faktory možno použiť iba v prípadoch, ak už neboli zohľadnené vo východiskovej 

hodnote alebo v predchádzajúcich koeficientoch. 

V prípade, že sa povyšujúci faktor nevyskytuje, koeficient povyšujúcich faktorov je 1. 

 

kR – koeficient redukujúcich faktorov (0,20 – 0,99) sa stanoví takto: 

 

Redukujúce faktory kR 

– ak sa v najbližšom čase predpokladá nižší stupeň využitia ako doteraz, 

0,20 – 

0,99 

– spád emisií a vplyv zápachu z priemyselnej výroby, uskladnenia surovín, odpadov, 

z výroby potravín, z poľnohospodárskej výroby a pod., 

– rušivý hluk z cestnej, leteckej alebo železničnej dopravy v obytných oblastiach, 

– ekologické zaťaženie pozemku, 

– ak sa v blízkosti obytnej, administratívnej alebo rekreačnej zóny nachádzajú rušivo 

pôsobiace priemyselné zariadenia,                                                                 

– pri mimoriadnom zatienení obytných miest (les, skaly, severné úbočie a pod.), 

– svahovitosť terénu, hladina podzemnej vody, únosnosť základovej pôdy, 

– ochranné pásma zo zákona, stavebná uzávera, 

– stavba pod povrchom pozemku, 

– závady viaznuce na pozemku (napríklad: právo priechodu alebo prejazdu, ochranné 

pásmo a pod.), 

– iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej zástavby a pod.). 
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5. Iný nehmotný majetok 

 

Člení sa na goodwill a know-how. 

Všeobecná hodnota goodwillu sa stanoví ako 

 

a) rozdiel medzi podnikateľskou a majetkovou hodnotou 

VŠHG = VŠHP – VŠHM [€], 

kde 

VŠHG – všeobecná hodnota goodwillu [€], 

VŠHP – všeobecná hodnota podniku alebo časti podniku stanovená podnikateľskou metódou [€], 

VŠHM – všeobecná hodnota podniku alebo časti podniku stanovená majetkovou metódou [€], 

 

alebo ako 

 

b) súčasná hodnota rozdielu medzi hodnotou odčerpateľných zdrojov a súčinom miery 

rentability investovaného kapitálu a všeobecnou hodnotou majetku podniku 

 

kde 

OZt – objem odčerpateľných zdrojov v čase t [€], 

VŠHM – všeobecná hodnota podniku alebo časti podniku stanovená majetkovou metódou [€], 

n – počet rokov používania nehmotného majetku podniku [rok], 

i1 – rentabilita investovaného kapitálu v percentách, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom 

tvare [%/100], 

i2 – miera kapitalizácie v percentách vypočítaná podľa prílohy č. 1 časti 2, ktorá sa do výpočtu 

dosadzuje v desatinnom tvare [%/100]. 

Všeobecná hodnota goodwillu sa stanoví len v prípade, ak predmetom ohodnotenia je podnik ako 

celok, prípadne časť podniku. 



 

 206 

PŘÍLOHA Č. 7 

Oceňování nemovitostí v Polsku. Vybraná ustanovení polského cenového 

předpisu a zvyklostí o stanovení hodnoty majetku v aktuálním znění, kde se 

zohledňují i nehmotné zvláštní vlivy. 
 

Vybraná ustanovení polského cenového předpisu a zvyklostí pro odhad hodnoty majetku 

v aktuálním znění, kde se zohledňují i nehmotné zvláštní vlivy. Vydala Znalecká organizace 

Polské federace znalců - Polska Federacja Stowarzyszen Rzeczoznawcow Majatkowych (Polish 

Federation of Valuers’ Associations, http://www.pfva.com.pl ). 

 

Zdroj: převzato ve slovenském překladu s laskavým svolením Doc. Ing. Milana Niče, PhD., 

Ústav súdneho znalectví, Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, Slovenská 

republika. 

 

Požadavky na hodnotící zprávy 

Standardy hodnotících zpráv jsou stanovené v polské Národní normě pro oceňování KSWP 3 

vydané Polskou federací sdružení znalců. Všechny hodnotící zprávy by měly mít písemnou formu, 

s uvedením názoru znalce na hodnotu nemovitosti společně se stanovením závěru, včetně všech 

informací získaných během procesu oceňování. Zákon o správě nemovitostí z roku 1997 

a Vyhláška rady ministrů z roku 2004 týkající se oceňování majetku a oceňovacích zpráv regulují 

téměř všechny aspekty oceňování profese a praktik ohodnocování nemovitostí v Polsku.  

 

Kromě toho Polská federace sdružení znalců - Polish Federation of Valuers 'Associations (PFVA) 

vydává svou "Zelenou knihu" se standardy oceňování pod názvem Všeobecné národní principy 

ohodnocování (Powszechne Krajowa Zasady Wyceny, nebo PKZW). Standardy Zelené knihy jsou 

rozděleny do Základních národních standardů ohodnocování (Krajowa Standardy Wyceny-

podstawowa, nebo KSWP) a Specializovaných národních standardů oceňování. 

 

Aktuální vydané standardy 

 KSWP 1 – Tržní hodnota a zůstatkové reprodukční náklady 

 KSWP 2 – Jiné hodnoty než tržní hodnota 

 KSWP 3 – Hodnotící zpráva  

 KSWS 1 – Standardy oceňování pro veřejné účely 

 KSWS 2 – Oceňování pro účely finančních výkazů 

 KSWS 3 – Oceňování pro účely zabezpečení úvěru 

 

Úsilí Polské federace sdružení znalců směřuje k tomu, aby se výše uvedené standardy staly 

právně závaznými, jako ty podle Zákona o správě nemovitostí z roku 1997 - mohou být zakotveny 

v Polském zákoně pod podmínkou, že je uzná Ministerstvo infrastruktury. K dnešnímu dni 

ministerstvo zatím schválilo KSWS 3 - Oceňování pro účely zabezpečení úvěru. 

 

Standard KSWS 3, který byl schválen Ministerstvem infrastruktury 4. ledna 2010, je revolučním 

ve smyslu způsobu poskytování validace bankám. Podle nového standardu, který má také podporu 

Polské bankovní asociace, tržní hodnota zůstává základem hodnoty pro ohodnocení půjček, ale 

odteď navíc k vyjádření hodnoty musí znalec také poskytnout samostatné hodnocení rizik 

http://www.pfva.com.pl/
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spojených s oceňování majetku ve smyslu předpokládaných změn na trhu s nemovitostmi 

v budoucnosti. Takže znalci podle zákona poprvé odhadují podmínky na trhu nemovitostí 

v budoucnosti, i když je to jen krátkodobé předpovídání budoucnosti. V odstavci 4.3. KSWS 3 

uvádí následující: 

 

Znalec je povinen na základě dostupných zdrojů a znalostí trhu poukázat na oblasti rizik spojených 

s oceňováním majetku včetně předvídatelných změn na daném trhu, jakož i rizik spojených 

s hodnocením oceňované nemovitosti investory, společně s obecným názorem na směr dopadu výše 

uvedeného na hodnotu oceňované nemovitosti v budoucnosti. Výše určené dodatečné informace 

musí být uvedeny ve formě přílohy k hodnotící zprávě. 

 

Kromě výše uvedených standardů oceňování PFVA dosud vydala čtyři „Dokumenty 

s výkladem“ (Noty interpretacyjne): 

 

 NI 1 – Aplikace porovnávací metody pro oceňování majetku  

 NI 2 -  Aplikace výnosové metody pro oceňování majetku 

 NI 3 -  Aplikace nákladové metody pro oceňování majetku 

 NI 4 -  Použití metody zůstatkové hodnoty pro oceňování majetku 

 

Tržní hodnota 

Nejspolehlivějším zdrojem informací o prodejních cenách pro účely oceňování 

realizovaného pomocí porovnávací metody v Polsku jsou údaje o skutečných prodejích 

zaznamenávané notářskými úřady. Všechny prodeje půdy v Polsku musí být zaznamenané před 

notářem. Notáři jsou ve smyslu zákona povinni do třech měsíců po prodeji zaslat kopie všech 

„notářských dokumentů“ souvisejících s transakcemi majetku příslušnému úřadu. Každý 

licencovaný znalec má ze zákona přístup k těmto záznamům. 

Následně po tom, jak jsou informace o transakcích obsahujících porovnatelné nemovitosti 

shromážděné a analyzované, jsou jednotkové prodejní ceny a atributy ovlivňující cenu 

porovnávané s atributy oceňované nemovitosti. 

 

Atributy majetku:  

- Lokalita 

(velmi dobrá, dobrá, průměrná) 

- Přístup ke službám 

(jednoduchý, průměrný, žádný) 

- Místní územní plán  

(ano, ne) 

- Flexibilita rozvoje 

(velmi dobrá, dobrá, průměrná 

- Parkování 

(průměrné, dobré, velmi dobré) 
- Možnosti nakupování v okolí 

(průměrné, dobré, velmi dobré) 

- Standard vybavení 
(průměrný, dobrý, velmi dobrý) 

- Typ budovy  

(stará, moderní) 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Statistické vyhodnocení oceněných zvláštních vlivů u zastupitelských úřadů ČR 

Tab. č. 1: Podrobný soupis zastupitelských úřadů ČR s oceněnými zvláštními vlivy podle výše 

uvedených 100 definovaných vlivů sdružených do 10 skupin - kritérií K1 až K10 

 

  

Kritéria K1 až K10 Vyhodnocení nehmotných vlivů u nemovitostí ZÚ ČR: 

  

Pořadové 

číslo 
Název a místo ZÚ Stát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      hodnoty 

1 ZÚ Addis Abeba Etiopie 1 2 0 5 1 0 0 1 0 1 

2 ZÚ Akkra Ghana 1 3 0 5 1 0 0 1 0 1 

3 ZÚ Alžír Alžírsko 1 2 0 2 1 0 0 1 0 1 

4 ZÚ Atény Řecko 1 3 0 5 1 0 0 1 0 1 

5 ZÚ Bangkok Thajsko 0 3 0 2 1 0 0 -1 0 1 

6 ZÚ Bejrút Libanon 1 3 0 0 1 0 0 1 0 1 

7 ZÚ Bělehrad Srbsko 1 3 0 5 1 -1 0 1 0 1 

8 ZÚ Berlín Německo 3 3 0 8 1 0 -3 1 0 0 

9 ZÚ Bern Švýcarsko 3 3 4 5 1 0 0 1 0 2 

10 ZÚ Bonn Německo -10 -5 0 -5 3 0 -3 0 0 -10 

11 ZÚ Brasilia Brazílie 1 3 0 5 0 0 0 1 0 1 

12 ZÚ Bratislava Slovensko 3 1 2 2 1 0 0 0 -1 1 

13 ZÚ Brusel Belgie 3 3 0 5 2 0 0 2 -2 1 

14 ZÚ Budapešť Maďarsko 3 3 3 2 1 0 0 1 0 1 

15 ZÚ Bukurešť Rumunsko 3 3 3 4 1 -1 0 1 0 1 

16 ZÚ Canberra Austrálie 1 3 0 5 1 0 0 1 0 1 

17 ZÚ Caracas Venezuela 1 3 0 5 1 0 0 1 0 1 

18 ZÚ Dillí Indie 1 3 0 3 1 0 0 1 0 1 

19 ZÚ Helsinky Finsko 1 3 0 5 1 0 0 1 0 1 

20 ZÚ Islámábád Pákistán 1 2 0 4 2 0 0 1 0 1 

21 ZÚ Istanbul Turecko 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 

22 ZÚ Jakarta Indonésie 3 4 0 2 3 -2 0 2 -2 2 

23 ZÚ Káhira Egypt 2 3 0 5 1 0 0 1 0 1 

24 ZÚ Kapské Město Jihoafrická republika 1 3 3 5 1 0 0 1 0 1 

25 ZÚ Katovice Polsko 1 3 4 5 2 0 0 1 0 1 

26 ZÚ Kodaň Dánsko 1 3 0 3 1 0 0 1 0 1 

27 ZÚ Lima Peru 1 3 0 5 1 0 0 1 0 1 

28 ZÚ Londýn Velká Británie 5 3 0 5 1 0 0 1 0 -5 

29 ZÚ Lublaň Slovinsko 1 3 2 3 1 0 0 1 0 1 

30 ZÚ Lvov Ukrajina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

31 ZÚ Madrid Španělsko 1 3 2 6 2 0 0 1 0 1 

32 ZÚ Mexiko City Mexiko 1 3 1 4 1 0 0 1 0 1 

33 ZÚ Mnichov Německo 1 2 0 6 1 0 0 1 0 1 

34 ZÚ Montevideo Uruguay 1 3 2 5 1 0 0 1 0 1 

35 ZÚ Moskva Rusko 2 3 2 6 1 0 0 1 0 2 

36 ZÚ Oslo Norsko 1 3 3 4 1 0 0 1 0 1 

37 ZÚ při OECD Paříž Francie 1 2 5 4 1 0 0 1 -3 1 

38 ZÚ Paříž Francie 5 3 10 8 2 0 0 1 0 1 

39 ZÚ Peking Čína 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 

40 ZÚ Pretoria Jihoafrická republika 1 2 2 4 1 0 0 1 0 1 

41 ZÚ Rabat Maroko 1 2 3 2 2 0 0 1 0 1 

42 ZÚ Riga Lotyšsko 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 

43 ZÚ Řím Itálie 1 3 5 5 2 0 0 1 0 1 

44 ZÚ San José Kostarika 1 2 0 3 2 0 0 1 0 1 
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45 ZÚ Soul Jižní Korea 1 2 0 2 1 0 0 1 0 1 

46 ZÚ Stockholm Švédsko 1 2 3 3 1 0 0 1 0 1 

47 ZÚ Sydney Austrálie 1 2 0 2 2 0 0 1 0 1 

48 ZÚ Tallinn Estonsko 1 2 2 3 2 0 0 1 0 1 

49 ZÚ Taškent Uzbekistán 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

50 ZÚ Tbilisi Gruzie 1 1 0 5 1 0 0 1 0 1 

51 ZÚ Tokio Japonsko 2 2 0 4 2 0 0 1 0 1 

52 ZÚ Tunis Tunisko 1 2 3 2 2 0 0 1 0 1 

53 ZÚ Varšava Polsko 1 2 4 2 1 0 0 1 0 1 

54 ZÚ Vídeň Rakousko 1 2 3 3 2 0 0 1 0 1 

55 ZÚ Vilnius Litva 1 2 0 5 2 0 0 1 0 1 

56 ZÚ Washington USA 2 3 1 4 4 0 0 1 0 1 

 

Tab. č. 1: Pokračování 
 

Název a místo ZÚ Suma Minimum Maximum 
Variační 

interval 

Střední 

hodnota 

(průměr) 

Rozptyl 
Směrodatná 

odchylka 

Variační 

koeficient 

25% 

kvartil 

50% 

kvartil 

(medián) 

75% 

kvartil 

                        

ZÚ Addis Abeba 11 0 5 <0;5> 1,1 2,09 1,4 1,3 0 1 1 

ZÚ Akkra 12 0 5 <0;5> 1,2 2,36 1,5 1,3 0 1 1 

ZÚ Alžír 8 0 2 <0;2> 0,8 0,56 0,7 0,9 0 1 1 

ZÚ Atény 12 0 5 <0;5> 1,2 2,36 1,5 1,3 0 1 1 

ZÚ Bangkok 6 -1 3 <-1;3> 0,6 1,24 1,1 1,9 0 0 1 

ZÚ Bejrút 7 0 3 <0;3> 0,7 0,81 0,9 1,3 0 0,5 1 

ZÚ Bělehrad 11 -1 5 <-1;5> 1,1 2,69 1,6 1,5 0 1 1 

ZÚ Berlín 13 -3 8 <-3;8> 1,3 7,61 2,8 2,1 0 0,5 2,5 

ZÚ Bern 19 0 5 <0;5> 1,9 2,89 1,7 0,9 0,25 1,5 3 

ZÚ Bonn -30 -10 3 <-10;3> -3 17,8 4,2 -1,4 -5 -1,5 0 

ZÚ Brasilia 11 0 5 <0;5> 1,1 2,49 1,6 1,4 0 0,5 1 

ZÚ Bratislava 9 -1 3 <-1;3> 0,9 1,29 1,1 1,3 0 1 1,75 

ZÚ Brusel 14 -2 5 <-2;5> 1,4 3,64 1,9 1,4 0 1,5 2,75 

ZÚ Budapešť 14 0 3 <0;3> 1,4 1,44 1,2 0,9 0,25 1 2,75 

ZÚ Bukurešť 15 -1 4 <-1;4> 1,5 2,45 1,6 1,0 0,25 1 3 

ZÚ Canberra 12 0 5 <0;5> 1,2 2,36 1,5 1,3 0 1 1 

ZÚ Caracas 12 0 5 <0;5> 1,2 2,36 1,5 1,3 0 1 1 

ZÚ Dillí 10 0 3 <0;3> 1 1,2 1,1 1,1 0 1 1 

ZÚ Helsinky 12 0 5 <0;5> 1,2 2,36 1,5 1,3 0 1 1 

ZÚ Islámábád 11 0 4 <0;4> 1,1 1,49 1,2 1,1 0 1 1,75 

ZÚ Istanbul 5 0 2 <0;2> 0,5 0,45 0,7 1,3 0 0 1 

ZÚ Jakarta 12 -2 4 <-2;4> 1,2 3,96 2,0 1,7 0 2 2,75 

ZÚ Káhira 13 0 5 <0;5> 1,3 2,41 1,6 1,2 0 1 1,75 

ZÚ Kapské Město 15 0 5 <0;5> 1,5 2,45 1,6 1,0 0,25 1 2,5 

ZÚ Katovice 17 0 5 <0;5> 1,7 2,81 1,7 1,0 0,25 1 2,75 

ZÚ Kodaň 10 0 3 <0;3> 1 1,2 1,1 1,1 0 1 1 

ZÚ Lima 12 0 5 <0;5> 1,2 2,36 1,5 1,3 0 1 1 

ZÚ Londýn 10 -5 5 <-5;5> 1 7,6 2,8 2,8 0 0,5 2,5 

ZÚ Lublaň 12 0 3 <0;3> 1,2 1,16 1,1 0,9 0,25 1 1,75 

ZÚ Lvov 1 0 1 <0;1> 0,1 0,09 0,3 3,0 0 0 0 

ZÚ Madrid 16 0 6 <0;6> 1,6 3,04 1,7 1,1 0,25 1 2 

ZÚ Mexiko City 12 0 4 <0;4> 1,2 1,56 1,2 1,0 0,25 1 1 

ZÚ Mnichov 12 0 6 <0;6> 1,2 2,96 1,7 1,4 0 1 1 

ZÚ Montevideo 14 0 5 <0;5> 1,4 2,24 1,5 1,1 0,25 1 1,75 

ZÚ Moskva 17 0 6 <0;6> 1,7 3,01 1,7 1,0 0,25 1,5 2 

ZÚ Oslo 14 0 4 <0;4> 1,4 1,84 1,4 1,0 0,25 1 2,5 

ZÚ při OECD 

Paříž 
12 -3 5 <-3;5> 1,2 4,36 2,1 1,7 0,25 1 1,75 

ZÚ Paříž 30 0 10 <0;10> 3 11,4 3,4 1,1 0,25 1,5 4,5 

ZÚ Peking 7 0 2 <0;2> 0,7 0,41 0,6 0,9 0 1 1 

ZÚ Pretoria 12 0 4 <0;4> 1,2 1,36 1,2 1,0 0,25 1 1,75 

ZÚ Rabat 12 0 3 <0;3> 1,2 0,96 1,0 0,8 0,25 1 2 

ZÚ Riga 8 0 2 <0;2> 0,8 0,36 0,6 0,8 0,25 1 1 

ZÚ Řím 18 0 5 <0;5> 1,8 3,36 1,8 1,0 0,25 1 2,75 
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ZÚ San José 10 0 3 <0;3> 1 1 1,0 1,0 0 1 1,75 

ZÚ Soul 8 0 2 <0;2> 0,8 0,56 0,7 0,9 0 1 1 

ZÚ Stockholm 12 0 3 <0;3> 1,2 1,16 1,1 0,9 0,25 1 1,75 

ZÚ Sydney 9 0 2 <0;2> 0,9 0,69 0,8 0,9 0 1 1,75 

ZÚ Tallinn 12 0 3 <0;3> 1,2 0,96 1,0 0,8 0,25 1 2 

ZÚ Taškent 5 0 1 <0;1> 0,5 0,25 0,5 1,0 0 0,5 1 

ZÚ Tbilisi 10 0 5 <0;5> 1 2 1,4 1,4 0 1 1 

ZÚ Tokio 12 0 4 <0;4> 1,2 1,56 1,2 1,0 0 1 2 

ZÚ Tunis 12 0 3 <0;3> 1,2 0,96 1,0 0,8 0,25 1 2 

ZÚ Varšava 12 0 4 <0;4> 1,2 1,36 1,2 1,0 0,25 1 1,75 

ZÚ Vídeň 13 0 3 <0;3> 1,3 1,21 1,1 0,8 0,25 1 2 

ZÚ Vilnius 12 0 5 <0;5> 1,2 2,16 1,5 1,2 0 1 1,75 

ZÚ Washington 16 0 4 <0;4> 1,6 2,24 1,5 0,9 0,25 1 2,75 

 

Graf č. 1: Součet kritérií K1 až K10 
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Graf č. 2: Maxima a minima kritérií K1 až K10 
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Graf č. 3: Průměry kritérií K1 až K10 

 

Graf č. 4: Rozptyl hodnot a směrodatná odchylka kritérií K1 až K10 

 

 Graf č. 5: Kvartily 25%, 50% a 75% kritérií K1 až K10 
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Tab. č. 2: Podrobný soupis výše uvedených 10 skupin kritérií K1 až K10 

Kritéria 

Celkem 

 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 1 až 10 

Minimum 

-10 -5 0 -5 0 -2 -3 -1 -3 -10 -30 

Maximum 

5 4 10 8 4 0 0 2 1 2 30 

Variační interval 

<-10;5> <-5;4> <0;10> <-5;8> <0;4> <-2;0> <-3;0> <-1;0> <-3;1> <-10;2> <-30;30> 

Variační rozpětí 

15 9 10 13 4 2 3 3 4 12 60 

Střední hodnota (průměr) 

1,2 2,4 1,3 3,5 1,3 -0,1 -0,1 0,9 -0,1 0,7 11,1 

Směrodatná odchylka 

1,8 1,2 1,9 2,2 0,7 0,3 0,6 0,4 0,6 1,7 6,9 

Modus 

1 3 0 5 1 0 0 1 0 1 12 

50% kvartil (medián) 

1 3 0 4 1 0 0 1 0 1 12 

 

Graf č. 6: Maxima a minima podle definovaných kritérií K1 až K10 

 

Graf č. 7: Střední hodnota podle definovaných kritérií K1 až K10 
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Graf č. 8: Směrodatná odchylka podle definovaných kritérií 

 

Graf č. 9: Modus podle definovaných kritérií K1 až K10 

 

Graf č. 10: Medián podle definovaných kritérií K1 až K10 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.  a zákon č. 90/2012 Sb.  o obchodních 

společnostech a družstvech, oba platné od 1. 1. 2014, výpis některých pojmů 

 

1.1.1 Definice 

Definují se nově subjekty, práva osoby, práva právnické osoby, definují se korporace, spolky, 

nadace, nadační fondy a fundace - právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému 

účelu. Její činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena. 

Dále se nově definují pojmy spotřebitel, podnikatel, obchodní firma, věcná práva, držba, rozhrady, 

hranice pozemku, nezbytná cesta. Nově se definují věci a majetkové pojmy. 

Věc v právním smyslu (dále jen "věc") je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Věc 

určená k obecnému užívání je veřejný statek. Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své 

přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať 

s přičiněním člověka nebo bez něho. 

Užitky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy. Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit 

v penězích, je její cena. 

Cena věci se určí jako cena obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem. 

Mimořádná cena věci se stanoví, má-li se její hodnota nahradit, s přihlédnutím ke zvláštním 

poměrům nebo ke zvláštní oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi věci. 

Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích 

dluhů. 

Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. 

Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty. 

Na ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje, se použijí přiměřeně ustanovení o věcech 

hmotných. 

 

1.1.2 Věci nemovité, movité a obchodní závod 

Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná 

práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. 

Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést 

z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. 

Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité. 

Movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu, je zastupitelná; ostatní věci jsou 

nezastupitelné. V pochybnostech se případ posoudí podle zvyklostí. 

Zuživatelná věc: Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo 

zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému 

souboru, pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě. Ostatní věci jsou 

nezuživatelné. 

Hromadná věc: Soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět 

a jako takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek a tvoří hromadnou věc. 



 

 215 

Obchodní závod (dále jen "závod") je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil 

a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla 

slouží k jeho provozu. 

Pobočka je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které 

podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. 

Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod; to platí i o jiné 

organizační složce, pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že se zapíše do obchodního rejstříku. 

Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících 

se odštěpného závodu ode dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do 

obchodního rejstříku. 

Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 

obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník 

zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. 

Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím 

věc znehodnotí. Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na 

pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je 

zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. 

Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek. 

Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé. Stroj nebo jiné upevněné zařízení (dále jen 

"stroj") není součástí nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, byla-li se souhlasem jejího 

vlastníka zapsána do téhož seznamu výhrada, že stroj jeho vlastnictvím není. Výhrada bude 

vymazána, prokáže-li vlastník nemovité věci nebo jiná osoba oprávněná k tomu podle zápisu ve 

veřejném seznamu, že se vlastník nemovité věci stal vlastníkem stroje. 

Má-li být takovým strojem nahrazen stroj, který je součástí nemovité věci, lze výhradu do 

veřejného seznamu zapsat, pokud proti tomu osoba zapsaná ve výhodnějším pořadí nevznese 

odpor. Právo odporu však nemá osoba, jejíž právo nemůže být zápisem výhrady zkráceno, ani 

osoba, jejíž pohledávka byla již splněna; za tím účelem může být splněna i pohledávka dosud 

nedospělá. 

Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí 

pozemku. Má se za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi 

provozně souvisí. 

Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale 

užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní 

věci přechodně odloučena, nepřestává být příslušenstvím. Věc, která nikomu nepatří, si každý 

může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. Movitá věc, kterou 

vlastník opustil, protože ji nechce jako svou držet, nikomu nepatří. Opuštěná nemovitá věc připadá 

do vlastnictví státu. 

Má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i jejího 

příslušenství. Jsou-li pochybnosti, zda je něco příslušenstvím věci, posoudí se případ podle 

zvyklostí. 

Je-li stavba součástí pozemku, jsou vedlejší věci vlastníka u stavby příslušenstvím pozemku, je-li 

jejich účelem, aby se jich se stavbou nebo pozemkem v rámci jejich hospodářského účelu trvale 

užívalo. Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 

uplatněním. 
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1.1.3 Omezení vlastnického práva, vlastnictví zeminy a staveb 

Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, 

otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře 

nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání 

zvířat. 

Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů 

a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod. 

Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má 

soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se 

při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje 

rozsah, v jakém byl úředně schválen. 

Přirozený přírůstek movité věci náleží jejímu vlastníkovi. Plody, které pozemek vydává sám od 

sebe, aniž je obděláván, náleží vlastníkovi pozemku. Totéž obdobně platí o přirozených plodech 

jiných nemovitých věcí. Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. Vyrůstá-li kmen na 

hranici pozemků různých vlastníků, je strom společný. 

Zemina naplavená poznenáhla na břeh náleží vlastníkovi pobřežního pozemku. To platí 

i o přírůstcích vzniklých působením větru nebo jiných přírodních sil. 

Velká a rozeznatelná část pozemku, kterou vodní tok odplaví k jinému břehu, se stává součástí 

pobřežního pozemku, pokud původní vlastník k odplavenému pozemku neuplatní své právo po 

dobu jednoho roku. Oddělí-li vodní tok od pozemku jeho část jako ostrov, je vlastník původního 

pozemku vlastníkem ostrova. V ostatních případech náleží ostrov vlastníku vodního koryta. Vodní 

koryto vzniklé strží nebo v důsledku vzniku ostrova se stává vlastnictvím vlastníka původního 

koryta. 

Užije-li někdo cizí věc pro stavbu na svém pozemku, stane se stavba součástí pozemku. Vlastník 

pozemku nahradí vlastníku užité věci její hodnotu. Kdo nebyl při užití cizí věci pro stavbu v dobré 

víře, nahradí vlastníku užité věci také ušlý zisk; skutečnou škodu hradí však jen v tom rozsahu, 

v jakém vlastník nedosáhl její náhrady. Stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi 

pozemku. 

Vlastník pozemku nahradí osobě, která zřídila na cizím pozemku stavbu v dobré víře, účelně 

vynaložené náklady. Osoba, která v dobré víře nebyla, má táž práva a povinnosti jako nepřikázaný 

jednatel. 

Soud může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že ten, kdo zřídil stavbu na cizím pozemku, 

ač na to nemá právo, musí vlastním nákladem stavbu odstranit a uvést pozemek do předešlého 

stavu. Soud přitom přihlédne, zda k zřízení stavby došlo v dobré víře. 

Kdo v dobré víře zřídil na cizím pozemku stavbu, má právo domáhat se po vlastníku pozemku, 

který o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, aby mu pozemek převedl za 

obvyklou cenu. Také vlastník pozemku má právo po zřizovateli stavby požadovat, aby pozemek 

koupil za obvyklou cenu. Soud na návrh některé ze stran přikáže pozemek do vlastnictví 

zřizovatele stavby a rozhodne o jeho povinnosti zaplatit vlastníku pozemku náhradu. 

Zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí na malou část cizího 

pozemku, stane se část pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím zřizovatele stavby; 

to neplatí, nestavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře. Kdo stavěl v dobré víře, nahradí vlastníku 

pozemku, jehož část byla zastavěna přestavkem, obvyklou cenu nabytého pozemku. 
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1.1.4 Právní vazby, ceny, smíšený přírůstek a pacht 

Při osetí pozemku cizím semenem nebo osázení cizími rostlinami náleží vlastníku pozemku, co 

takto přibude; rostliny mu však náleží až poté, co zapustí kořeny. 

Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové 

spoluvlastnictví může vzniknout, pokud je součástí nemovité věci dům alespoň s dvěma byty.  

Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve 

prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet. Vlastník může zatížit svůj pozemek služebností 

ve prospěch jiného svého pozemku. Služebnost zahrnuje vše, co je nutné k jejímu výkonu. Není-li 

obsah nebo rozsah služebnosti určen, posoudí se podle místní zvyklosti; není-li ani ta, má se za to, 

že je rozsah nebo obsah spíše menší než větší. 

Při prodeji a koupi nemovité věci vyžaduje kupní smlouva formu. Pro ujednání o výhradě 

vlastnického práva, o právu zpětné koupě, o zákazu zcizení nebo zatížení, o výhradě předkupního 

práva nebo lepšího kupce, jakož i pro ujednání o koupi na zkoušku však postačí i jiná forma, nemá-

li být takovým ujednáním k nemovité věci zřízeno věcné právo. Zřizuje-li se ujednáním o výhradě 

vlastnického práva, právu zpětné koupě, zákazu zcizení nebo zatížení, o výhradě předkupního 

práva nebo lepšího kupce nebo ujednáním o koupi na zkoušku věcné právo k věci zapsané do 

veřejného seznamu, vzniká takové právo až zápisem do veřejného seznamu. 

Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nemá-li pozemek výměru určenou v kupní 

smlouvě. Nemá-li však pozemek výměru zapsanou ve veřejném seznamu, má kupující právo na 

přiměřenou slevu z kupní ceny, jen bylo-li to ujednáno. 

Neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do 

pěti let od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že 

vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem 

skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět. 

Je-li ujednána cenová doložka, upraví se kupní cena věci dodatečně s přihlédnutím k výrobním 

nákladům. Neurčí-li se, které náklady jsou rozhodné, mění se kupní cena v poměru k cenovým 

změnám hlavních surovin potřebných k vyrobení věci. Neurčí-li strany, která doba rozhoduje pro 

posouzení cenových změn, přihlédne se k cenám v době uzavření smlouvy a v době, kdy měl 

prodávající věc dodat. Má-li se dodání věci uskutečnit během určité lhůty, rozhoduje doba 

skutečného včasného plnění, jinak konec této lhůty. Dodá-li prodávající věc s prodlením a jsou-li 

ceny rozhodných složek výrobních nákladů nižší než ceny určené podle odstavce 1, přihlíží se k 

nižším cenám. 

Je-li propachtován zemědělský nebo lesní pozemek, je ujednán zemědělský pacht. Je-li pacht 

ujednán na dobu delší než dva roky a není-li smlouva uzavřena v písemné formě, má se za to, že 

pacht byl ujednán na dobu neurčitou. Pachtovné se platí ročně pozadu a je splatné k 1. říjnu. Pacht 

ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní době. 

 Stane-li se pachtýř ze zdravotních důvodů nezpůsobilý na pozemku hospodařit, má právo 

vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době, i když byl pacht ujednán na dobu určitou. Zemře-li 

pachtýř, má pachtýřův dědic právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době, i když byl pacht 

ujednán na dobu určitou; výpověď musí být podána do šesti měsíců ode dne, kdy pachtýř zemřel. 

Je-li propachtován závod, pachtýř jej užívá i požívá způsobem a v rozsahu, v jakém je toho třeba 

k řádnému provozování závodu. 

Předmět činnosti provozované v závodu může pachtýř změnit, jen bylo-li to výslovně ujednáno. 

Pacht závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele. 
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1.1.5 Předmět díla, vlastnictví věci 

Je-li předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právo objednatel. To neplatí 

v případě, že zhotovitel zpracoval věc objednatele na jiném místě než u objednatele či na jeho 

pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nebo že je hodnota díla stejná nebo vyšší než 

hodnota objednatelovy zpracované věci; tehdy nabývá vlastnické právo k předmětu díla zhotovitel. 

Je-li předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. To neplatí 

v případě, že zhotovitel zhotovil věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který 

objednatel opatřil; tehdy nabývá vlastnické právo objednatel. 

Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž 

zhotovitel neodpovídá, nemá objednatel právo na náhradu za věc, kterou zhotoviteli předal 

k zpracování. Právo z bezdůvodného obohacení tím není dotčeno. Nabyl-li zhotovitel 

zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, 

poskytne objednateli peněžitou náhradu za jeho zpracovanou věc, anebo mu vrátí věc téhož druhu. 

Nabyl-li objednatel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž 

zhotovitel odpovídá, může objednatel požadovat buď vydání věci vzniklé zpracováním, anebo tuto 

věc odmítnout a požadovat náhradu svých věcí použitých ke zpracování. Vydá-li zhotovitel 

objednateli věc vzniklou zpracováním, není tím dotčeno jeho právo z bezdůvodného obohacení. 

Odmítne-li objednatel věc vzniklou zpracováním, má vůči zhotoviteli právo na peněžitou náhradu 

za svoji zpracovanou věc, anebo na vrácení věci téhož druhu. Nabyl-li vlastnické právo k věci 

objednatel a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, může objednatel požadovat 

jen vydání věci vzniklé zpracováním, nahradí však zhotoviteli cenu jeho věci použité ke 

zpracování. 

 

1.1.6 Výměnek a bezdůvodné obohacení 

Smlouvou o výměnku si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe 

nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu 

určitou a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout. 

Není-li stanoveno nebo ujednáno jinak, rozhoduje pro obsah práv výměnkáře místní zvyklost. 

Podle obsahu právního jednání, kterým byl výměnek zřízen, se na smlouvu o výměnku použijí také 

ustanovení o právech, ze kterých se výměnek skládá, zejména o služebnosti bytu nebo o důchodu. 

Je-li výměnek zřízen jako reálné břemeno, učiní nabyvatel nemovité věci vše, co je z jeho strany 

zapotřebí, aby výměnek mohl být zapsán do veřejného seznamu. 

Nezřekne-li se výměnkář zápisu, lze do veřejného seznamu zapsat vlastnické právo nabyvatele jen 

současně se zápisem výměnku. Vlastník nemovité věci může pro sebe zapsat budoucí výměnek do 

veřejného seznamu ještě před převedením nemovité věci. I když to při zřízení výměnku nebylo 

ujednáno, přispěje osoba zavázaná k výměnku pomocnými úkony výměnkáři, který to nezbytně 

potřebuje v nemoci, při úrazu nebo v podobné nouzi. 

Této povinnosti se zprostí, zprostředkuje-li umístění výměnkáře ve zdravotnickém nebo podobném 

zařízení. Nezavazuje-li osobu zavázanou z výměnku k placení nákladů pobytu v zařízení zvláštní 

právní důvod, nese je výměnkář ze svého. 

Změní-li se poměry tou měrou, že na osobě zavázané k výměnku nelze spravedlivě požadovat, aby 

setrvala při naturálním plnění, a nedohodnou-li se strany, může soud na návrh osoby zavázané 

k výměnku rozhodnout, že se naturální výměnek zcela nebo zčásti nahradí peněžitým důchodem; 

soud také může, a to i bez návrhu, uložit osobě zavázané k výměnku, aby složila ve prospěch 

výměnkáře u provozovatele vhodného zaopatřovacího zařízení zaopatřovací jistinu ve stanovené 
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výši. Byl-li výměnek přeměněn na peněžitý důchod, může soud dohodu stran nebo své rozhodnutí 

změnit, změní-li se podstatně poměry. Rozhodnutími podle odstavce 1 nebo 2 nelze přijmout 

takové opatření, jímž by bylo zaopatření výměnkáře ohroženo. 

Při zkáze stavby, v níž bylo výměnkáři vyhrazeno obydlí, opatří osoba zavázaná z výměnku 

výměnkáři na vlastní náklad vhodné náhradní bydlení. Výměnek vyhrazený manželům se 

nezkracuje smrtí jednoho z nich. Výměnek nelze postoupit; postoupit lze jen právo na splatné 

dávky, avšak ne na ty, jejichž rozsah je určen podle osobních potřeb výměnkáře. Právo na 

výměnek nepřechází na výměnkářovy dědice. Byla-li smlouva o převodu nemovité věci uzavřena 

v souvislosti se zřízením výměnku, nelze od ní odstoupit pro neplnění povinnosti osobou 

zavázanou k výměnku. 

Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se 

obohatil. Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního 

důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že 

za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám. 

 

1.1.7 Stavba jako součást pozemku 

Stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, 

přestává být dnem nabytí účinnosti tohoto zákona samostatnou věcí a stává se součástí pozemku, 

měla-li v den nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k stavbě i vlastnické právo 

k pozemku táž osoba. 

Stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních právních předpisů 

součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví 

osoby odlišné od vlastníka pozemku, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nestává součástí 

pozemku a je nemovitou věcí. Totéž platí o stavbě, která je ve spoluvlastnictví, je-li některý ze 

spoluvlastníků i vlastníkem pozemku nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky 

pozemku. 

Platí obdobně pro stavbu, která má být zřízena na pozemku jiného vlastníka na základě věcného 

práva vzniklého stavebníku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě smlouvy 

uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Vlastník pozemku, na němž je zřízena 

stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala se součástí 

pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby 

má předkupní právo k pozemku. 

Předkupní právo vlastníka pozemku se vztahuje i na podzemní stavbu na stejném pozemku, která 

je příslušenstvím nadzemní stavby. K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím předkupní právo se 

nepřihlíží. Lze-li část pozemku se stavbou oddělit, aniž to podstatně ztíží jejich užívání a požívání, 

vztahuje se předkupní právo jen na část pozemku nezbytnou pro výkon vlastnického práva ke 

stavbě. 

Zřídí-li vlastník k pozemku věcné právo ve prospěch třetí osoby, která věcné právo nabývá v dobré 

víře, že stavba je součástí pozemku, považuje se vůči této osobě stavba za součást pozemku. 

Vlastník stavby je vůči zřizovateli věcného práva oprávněn požadovat náhradu za znehodnocení 

svého vlastnictví; je-li stavba zatížena zástavním právem, rozšiřuje se zástavní právo i na 

pohledávku na tuto náhradu. 

Stanou-li se pozemek i stavba vlastnictvím téhož vlastníka, přestane být stavba samostatnou věcí 

a stane se součástí pozemku, na němž je zřízena. To neplatí, jedná-li se o stavbu, která není 

součástí pozemku podle tohoto zákona. 
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Bylo-li vlastnické právo k pozemku zcizeno třetí osobě, která byla při nabytí vlastnického práva 

v dobré víře, že stavba je součástí pozemku, přestane být stavba samostatnou věcí a stane se 

součástí pozemku, na němž je zřízena. Kdo vlastnil stavbu, má vůči zciziteli právo na náhradu ve 

výši ceny stavby ke dni zániku svého vlastnického práva; byla-li stavba zatížena zástavním 

právem, přechází zástavní právo na pohledávku na tuto náhradu. Zatěžuje-li věcné právo stavbu 

nebo pozemek, nestane se stavba součástí pozemku, dokud toto věcné právo trvá a pokud to jeho 

povaha vylučuje. 

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků podle § 140 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, zanikne uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

To neplatí v případě, nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty 

a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona 

č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 

vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve 

znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo 

k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů. 

Ohledně práv zapsaných do katastru nemovitostí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

a ohledně práv zapsaných do katastru nemovitostí v době jednoho roku ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona nastanou účinky podle § 980 až 986 uplynutím jednoho roku ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. Lhůty stanovené v § 983 a 986 počnou běžet po uplynutí jednoho roku 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Jedná-li se o věcné právo, které přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona nepodléhalo zápisu do veřejného seznamu, nastanou vůči těmto právům 

účinky přednosti zapsaných věcných práv podle § 981 a účinky pořadí věcných práv podle § 982 

odst. 1 dnem 1. ledna 2018. 

Do doby stanovené v § 1095 se započte i doba, po kterou měl držitel, popřípadě jeho právní 

předchůdce, věc nepřetržitě v držbě přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; tato doba však 

neskončí dříve než uplynutím dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o věc 

movitou, a pěti let, jde-li o věc nemovitou. Vzniklo-li zástavní právo přede dnem nabytí účinnost i 

tohoto zákona, může vlastník uplatnit právo z uvolnění zástavního práva, jen pokud zástavní věřitel 

zapsaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za uvolněným zástavním právem v dalším 

pořadí s uvolněním zástavního práva souhlasí. To platí obdobně i o záměně zástavního práva. 

 

1.1.8 Dědění 

Při dědění se použije právo platné v den smrti zůstavitele. Zemřel-li zůstavitel po dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona a odporuje-li jeho pořízení pro případ smrti právním předpisům účinným v 

době, kdy bylo učiněno, považuje se za platné, vyhovuje-li tomuto zákonu. Totéž platí o dovětku 

i o vedlejších doložkách v pořízení pro případ smrti, pokud jim právní předpisy účinné v době, kdy 

byly dovětek nebo pořízení pro případ smrti učiněny, odnímají právní následky, anebo je prohlašují 

za neplatné. 

Uzavřel-li zůstavitel smlouvu o zřeknutí se dědictví přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

a zemřel-li po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se smlouva za platnou. Zemřel-li 

zůstavitel po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a odporuje-li jeho prohlášení o vydědění právním 

předpisům účinným v době, kdy bylo učiněno, považuje se za platné, vyhovuje-li tomuto zákonu. 


