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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá způsoby oceňování pozemků ve Francii. Součástí práce je 

vymezení základních pojmů a právní úprava oceňování pozemků. Dále jsou v práci vymezeny 

typy pozemků a je zde uvedeno rozdělení ploch a území dle územního plánu. Práce upřesňuje, 

kdo se ve Francii může stát znalcem a jaké jsou náležitosti znaleckého posudku. Součástí je 

také přehled nejběžněji používaných metod oceňování ve Francii, ocenění vzorových 

nemovitostí dle těchto metod a srovnání s Českou republikou. Práce také mapuje situaci 

na trhu s pozemky ve Francii. 

Abstract  

The master's thesis deals with methods of land valuation in France. The thesis contains 

the definition of basic terms and the legislation related to the land valuation. In the text 

the types of lands are defined and the division of areas according to the territorial plan is 

indicated. The thesis clarifies the requirements of the expert opinion and specifies who can 

qualify as an expert in France. It also includes an overview of the most commonly used 

valuation methods in France, an example of land valuation according to these methods, and 

a comparison with the Czech Republic. Additionally, the thesis deals with the situation on 

the land market in France.  

 

Klíčová slova  

Oceňování pozemků, pozemek, stavební pozemek, zemědělský pozemek, tržní hodnota, 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování pozemků ve Francii. K jejímu 

zpracování mě vedl všeobecný zájem o oceňování nemovitostí a také zájem o Francii jako 

zemi. 

Cílem diplomové práce je zmapování způsobů a metod běžně používaných 

pro ocenění pozemků ve Francii a ocenění vzorového pozemku podle těchto metod. Úkolem 

práce je také popis situace na trhu s pozemky ve Francii a srovnání nabídky a poptávky 

po vybraném druhu nemovitosti.  

Pro začátek je důležité zmínit, že Francie je sice jeden stát, ale je tvořena několika 

regiony. V jednotlivých regionech je rozdílná hustota zalidnění, odlišná je také atraktivita 

regionů a rozdíl je samozřejmě i v klimatických a geografických podmínkách. Tyto faktory 

mají mnohdy značný vliv na situaci na trhu s pozemky. V příznivých klimatických 

podmínkách se např. nachází aktivnější trh se zemědělskými pozemky než v regionech s méně 

příznivými podmínkami.  Hustota zalidnění zase ovlivňuje trh s pozemky stavebními. 

Diplomová práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část se zabývá vysvětlením 

základních pojmů, které souvisí s oceňováním pozemků, a také právní úpravou oceňování 

pozemků. Obecná část dále vymezuje typy pozemků a zabývá se rozdělením ploch a území 

dle francouzského územního plánování. V kapitole 6 je zmíněno, kdo se ve Francii může stát 

znalcem a také jsou zde uvedeny náležitosti znaleckého posudku. Následující kapitola 

obsahuje výčet a popis základních metod, které je možné použít k ocenění pozemků a je zde 

také uvedeno, v jakém případě je použití daných metod vhodné. Kapitola 8 pojednává 

o situaci na trhu s pozemky ve Francii. V této kapitole je popsána současná situace na daném 

trhu a je zde zmapován i vývoj trhu za minulá léta. Zmapování trhu je provedeno zvlášť pro 

pozemky stavební, zvlášť pro zemědělské pozemky a louky a zvlášť pro lesy a zalesněné 

pozemky. 

Po obecné části následuje příklad ocenění pozemků. Jedná se o ocenění stavebního 

pozemku určeného k rezidenční zástavbě pomocí porovnávací metody a o ocenění 

zemědělského pozemku výnosovou metodou. 

Poslední kapitola se zabývá rozdíly v ocenění pozemků ve Francii a v České republice 

a upřesňuje, která metoda je v jednotlivých zemích v různých případech upřednostňována. 
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2 VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

2.1 NEMOVITOST 

Nemovitostí (Immeuble) se ve Francii právně rozumí vlastnictví, které není způsobilé 

k tomu, aby bylo přemísťováno. Může se jednat o byt, budovu, ale také o pozemek či 

zemědělský majetek. Vlastnictví, které není z právního hlediska nemovitostí, je movitostí, dle 

rozlišení stanoveného v článku 516 občanského zákoníku (Code civil).  

Nemovitosti můžeme rozdělit na budovy (Immeubles bâtis), které zahrnují rodinné 

a bytové domy, byty apod. a na nemovitosti, které nemají charakter budovy (Immeubles non  

bâtis) a zahrnují převážně pozemky. Výčet všech nemovitých věcí je obsažen v článcích 

517 až 526 ve francouzském občanském zákoníku. [18] 

2.2 TRŽNÍ HODNOTA 

Ve francouzské metodologické příručce týkající se oceňování nemovitého majetku je 

pojem tržní hodnoty definován odborníky ve znalecké činnosti následujícím způsobem. 

Tržní hodnota (La valeur vénale) je cena, za kterou může být nemovitost či vlastnické 

právo rozumně prodáno v případě uskutečnění prodeje v den ocenění a za předpokladu 

splnění následujících podmínek: 

 Svobodná vůle prodávajícího a kupujícího. 

 Existence alespoň dvou potenciálních kupujících. 

 Poskytnutí přiměřené lhůty pro jednání, vzhledem k povaze majetku a situaci na trhu. 

 Udržení hodnoty (ceny) na rozumně stabilní úrovni během dané lhůty. 

 Běžné podmínky uvedení prodeje a reklamy. 

 Zúčastněné strany nesmí být ovlivněny osobními důvody. 

Tržní hodnota je také označována jako obchodní hodnota (La valeur marchande), tržní 

cena (Le prix de marché), realizovatelná hodnota (La valeur de réalisation). 

Tržní hodnotu je mimo jiné možné určit pomocí míry kapitalizace (Taux de 

capitalisation). Míra kapitalizace umožňuje určení tržní hodnoty na základě výše nájemného, 

tedy nájemní hodnoty. [1] 
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2.3 NÁJEMNÍ HODNOTA 

Termín nájemní hodnota (La valeur locative) se ve Francii používá především 

v souvislosti s katastrální nájemní hodnotou (La valeur locative cadastrale), s odvolávkou 

na katastr nemovitostí. Tato hodnota je stanovena finančními úřady a teoreticky odpovídá 

ročnímu nájemnému, které nemovitý majetek vynese v případě pronajmutí. Nájemní hodnota 

se používá pro výpočet daně z bydlení a pozemkové daně. [23]  

2.4 TRŽNÍ NÁJEMNÍ HODNOTA 

Tržní nájemní hodnota (La valeur locative de marché) je analyzována jako roční 

finanční kompenzace za užívání nemovitého majetku na základě nájemní smlouvy. [1] 

2.5 STAVEBNÍ POZEMEK 

Podle článku 257 francouzského všeobecného daňového zákoníku (Code général des 

impôts) uvažujeme jako stavební pozemek (Terrain à bâtir; Terrain constructible) ten 

pozemek, na kterém může být povolena stavba na základě územního plánu, jiného 

plánovacího dokumentu, komunální karty či dle ustanovení článku L111-3-4 francouzského 

zákona o územním plánování. [5] 

2.6 PODLAHOVÁ PLOCHA 

Podlahová plocha (Surface de plancher) je definována v článku L111-14 

francouzského zákona o územním plánování (Code de l'urbanisme). 

S výhradou ustanovení článku L331-10 se podlahovou plochou budovy rozumí součet 

uzavřených a krytých podlahových ploch pod výškou stropu vyšší než 1,80 m počítaných 

od vnitřní strany omítky (vnitřní strany obvodového zdiva). [6] 

2.7 FINANČNÍ ZATÍŽENÍ POZEMKU 

Finanční zatížení pozemku (Charge foncière) představuje prodejní cenu 

za zastavitelný m
2
 daného pozemku. Je výsledkem řady několika po sobě jdoucích činností: 

regulačních změn, pozemkové restrukturalizace (v případě potřeby), fyzických úprav (uvedení 

do životaschopného stavu, odstranění znečištění apod.). 

Peněžní částka finančního zatížení pozemku se dělí mezi: 

 Nákupní cenu pozemku zaplacenou původnímu vlastníkovi. 

 Různé náklady související se změnami, dodatečné náklady, náklady na studie. 
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 Náklady na uvolnění pozemku (zproštění závazků). 

 Náklady na úpravu (infrastruktura apod.). 

 Peněžní odměnu developera. [13] 

2.8 ÚZEMNÍ PLÁN 

Územní plán (Le plan local d'urbanisme), zkráceně PLU, je dokument stanovující 

normy územního plánování pro obec nebo skupinu obcí. PLU stanovuje také pravidla, která se 

vztahují k využívání půdy na určitém území. Je tvořen obcí nebo, v případě sdružení obcí, 

veřejným ustanovením práce mezi obcemi (L'EPCI = Établissement public de coopération 

intercommunale). [27] Po vytvoření může být PLU revidován či změněn. V návaznosti 

na zákon z prosince roku 2000 nahrazuje původní územní plán (Le plan d'occupation de sol). 

Jedná se o nejdůležitější plánovací dokument. V květnu 2015 byla zveřejněna vyhláška 

o modernizaci územního plánu.  

PLU může obsahovat: 

 Vymezení městských ploch či ploch určených k zastavění a ploch přírodních nebo 

zemědělských a lesních, které je nutno chránit. 

 Stavební zákazy (území, kde je zakázána jakákoli stavba). 

 Specifická pravidla týkající se zřízení některých staveb. 

 Využívání půdy. 

 Pravidla týkající se vnějšího vzhledu staveb, jejich rozměrů a velikosti, 

architektonické kvality. 

 Trasování a charakteristiky dopravních cest. 

 Koeficient obsazení půdy, který určuje přijatelnou (povolenou) hustotu zástavby. [30] 

 

Na obr. č. 1 můžeme vidět územní plán obce Génay, která je součástí departementu 

Rhône. Administrativní členění Francie viz kapitola 2.12.2 Katastrální mapa. 
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Obr. č. 1 – Ukázka z PLU – Obec Génay, departement Rhône 

(Zdroj: http://plu.grandlyon.com/plu.php?select_commune=GENAY) 

 

2.9 KOMUNÁLNÍ KARTA 

Komunální karta (La carte communale) je jednoduchý dokument územního plánování, 

který vymezuje prostory obce, kde mohou být vydána stavební povolení: umožňuje jasné 

vymezení pravidel výstavby. Může rozšířit oblast určenou k zastavění mimo aktuálně 

zastavěné oblasti nebo vytvořit zcela nové sektory určené k zastavění, které nemusí nezbytně 

navazovat na urbanizovanou oblast. Může také vyhradit sektor pro vznik průmyslové či 

řemeslné činnosti. Na rozdíl od územního plánu nemůže detailně regulovat podmínky 

budování na pozemcích (typy povolených staveb, hustotu výstavby, vzhled staveb, parkovišť, 

zeleně, apod.). Dále nemůže obsahovat rozvojové zaměření. Komunální karty jsou více méně 

na úrovni našich regulačních plánů. [31] 

2.10 PARCELA 

Parcela (Parcelle cadastrale) je katastrální půdní jednotkou. Je definována jako část 

pozemku nebo soubor pozemků, které tvoří jeden celek, patří stejnému vlastníkovi a nachází 

se ve stejné obci a lokalitě. Parcely jsou značeny číslem přiděleným katastrálním územím. 

Dělí se na zastavěné a nezastavěné. [15] 
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2.11 KATASTRÁLNÍ PLOCHA 

Katastrální plocha (Surface cadastrale) je plocha pozemku či skupiny pozemků, tak 

jak je uvedena v katastrálních dokumentech. Katastrální dokumenty jsou především fiskální 

povahy, jelikož umožňují stanovit základ daně z nemovitosti.  

Katastrální plocha může být odvozena z vyměření pozemku (měření provádí geodet), 

z grafického určení z katastrální mapy nebo z hotových měření pozemku pro tvorbu 

digitálních map. [1] 

2.12 KATASTR NEMOVITOSTÍ A KATASTRÁLNÍ MAPA 

2.12.1 Katastr nemovitostí 

Pojmu katastr (Cadastre) se užívá pro označení souboru dokumentů týkajících se 

určování vlastnictví pozemků, zastavěných či nezastavěných, a jejich ceny, která je základem 

pro výpočet daně z nemovitosti. [24] 

Katastr je služba spravovaná státem. Konkrétně spadá správa katastru nemovitostí 

pod ministerstvo ekonomie a financí. [16] 

2.12.2 Katastrální mapa 

Katastrální mapa (Plan cadastral) není nic jiného než kartografie obce, jejíž součástí 

jsou podrobnosti o rozdělení na jednotlivé parcely a na druhy pozemků. Katastrální mapa je 

dostupná zdarma na internetu, konkrétně na geoportálu (www.geoportail.gouv.fr), a výňatky 

z ní mohou být bez poplatku vytištěny. [24] K nahlédnutí je katastr zdarma také 

na http://www.cadastre.gouv.fr. Mapu lze také objednat a poslat v listinné či digitální formě 

kterémukoli žadateli, přičemž cena se stanovuje podle počtu žádaných listů. [16] Internetové 

stránky www.geoportail.gouv.fr jsou velice podobné českým internetovým stránkám 

http://www.ikatastr.cz. Je možné si zde vyhledat libovolnou lokalitu, ať už se jedná 

o departement, obec či konkrétní ulici. [20] Na obr. č. 2 můžeme vidět výňatek z katastrální 

mapy z francouzského geoportálu. Obrázek č. 3 nám ukazuje též výřez z katastrální mapy, ale 

z francouzských stránek katastru nemovitostí. V obou případech se jedná o obec Génay ležící 

v departementu Rhône.  

Co se týče správního členění Francie, nejmenší administrativní jednotkou je obec. 

Několik obcí tvoří tzv. kanton. U větších měst, jako je např. Lyon, to však může být naopak 

a město je tvořeno několika kantony. Seskupení několika kantonů tvoří okres, několik okresů 

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.ikatastr.cz/
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tvoří tzv. departement. Více departementů tvoří region. V roce 2015 bylo součástí 

metropolitní Francie 22 regionů, včetně Korsiky. Dalších 5 regionů (a současně 

i departementů) leželo za mořem. K 1. lednu 2016 čítala Francie 18 regionů rozdělených 

do 101 departementů. V současné době se pracuje na redukci počtu regionů na 13. [17] 

 

 

Obr. č. 2 – Ukázka z geoportálu – Obec Génay, departement Rhône 

(Zdroj: https://www.geoportail.gouv.fr/carte) 

 

 

Obr. č. 3 – Ukázka z katastru nemovitostí – Obec Génay, departement Rhône 

(Zdroj: http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/imprimerExtraitCadastralNonNormalise.do?CSRF_

TOKEN=KJIG-48RB-5TV1-VQVP-EDM1-UVIZ-9HK2-OK6G) 

 

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/imprimerExtraitCadastralNonNormalise.do?CSRF_TOKEN=KJIG-48RB-5TV1-VQVP-EDM1-UVIZ-9HK2-OK6G
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/imprimerExtraitCadastralNonNormalise.do?CSRF_TOKEN=KJIG-48RB-5TV1-VQVP-EDM1-UVIZ-9HK2-OK6G
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3 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ 

Ve Francii neexistuje přímo zákon o oceňování nemovitostí či pozemků a v žádném 

zákoně tedy nenajdeme výčet a popis oceňovacích metod. Existují však zákony, které se této 

problematiky dotýkají. S oceňováním úzce souvisí všeobecný daňový zákoník, který obsahuje 

pravidla pro odhad nájemní hodnoty zdanitelného majetku. Zákon o územním plánování, 

zákon o výstavbě a bydlení a občanský zákoník zase definují pojmy, které je nutné znát při 

používání oceňovacích metod. 

Oceňování nemovitostí spadá ve Francii pod ministerstvo ekonomie a financí, které 

vydalo i několik informačních listů (brožur) o oceňovacích metodách. Tyto listy však nejsou 

úplné ani povinné. Obsahují pouze stručný popis nejběžnějších metod ocenění, které jsou 

ve Francii používány. 

3.1 VŠEOBECNÝ DAŇOVÝ ZÁKONÍK 

Francouzský všeobecný daňový zákoník (Code général des impôts) je každý rok 

aktualizován.  Pro účely oceňování pozemků je důležitý převážně článek 257, ve kterém je 

definován stavební pozemek. Dále je v zákoně uvedeno, co všechno tvoří výnos daného 

pozemku, které příjmy jsou zdanitelné. U zemědělských pozemků zákon definuje užitek 

ze zemědělské činnosti. Dále pojednává o zápisu pozemků do katastru nemovitostí, jejich 

evidenci a o registračních poplatcích a poplatcích za evidenci pozemku.  

Jak již bylo uvedeno výše, zákon obsahuje pravidla pro odhad nájemní hodnoty 

zdanitelného majetku, který dělí na majetek „postavený“ (stavby) a „nepostavený“ (pozemky; 

vytěžené či vypěstované vlastnictví – dřevo, zemědělské plodiny). [5] 

3.2 ZÁKON O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ 

Francouzský zákon o územním plánování (Code de l'urbanisme) byl naposled změněn 

28. září 2016 a přesto, že se netýká přímo oceňování, je v této problematice nepostradatelný. 

Skládá se z části zákonodárné, části regulující a příloh. V článku R151-18 a následujících jsou 

definovány typy ploch a území, článek L111-14 zase definuje podlahovou plochu, což je 

důležitý pojem při oceňování nemovitostí a pozemků. Zákon pojednává také o dokumentech 

územního plánování, jako je např. územní plán či komunální karta. Zabývá se předkupním 

právem, pozemkovými rezervami (např. pro developerské projekty), rozvojem pozemků, 

apod. Dále zákon vymezuje chráněné plochy a území. [6] 
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3.3 ZÁKON O VÝSTAVBĚ A BYDLENÍ 

Francouzský zákon o výstavbě a bydlení (Code de la construction et de l'habitation) 

by se dal přirovnat ke stavebnímu zákonu platnému v České republice. Skládá se 

ze zákonodárné části, regulující části a příloh. Zákon se dotýká spíše staveb než pozemků, ale 

s pozemky samozřejmě souvisí. Kromě základních obecných pravidel výstavby obsahuje také 

kapitolu Rekvizice pozemků a pododdíl Ustanovení vztahující se k nabytí pozemků. [7] 

3.4 OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

Francouzský občanský zákoník (Code civil) je důležitý v problematice oceňování 

nemovitostí především kvůli Knize druhé: Majetky a různé změny vlastnictví (Livre II: Des 

biens et des différentes modifications de la propriété). Je zde rozdělen majetek na věci 

nemovité, věci movité a majetky ve vztahu k těm, kteří jsou jejich držiteli. Je zde definováno 

vlastnictví a právo nabytí, ale také věcná břemena a pozemkové služebnosti či náležitosti, 

které je třeba zapsat do katastru nemovitostí. [8] 

3.5 DALŠÍ PŘEDPISY PRO OCENĚNÍ POZEMKŮ 

Do právní úpravy oceňování pozemků můžeme zařadit i informační list (brožuru) 

generální správy veřejných financí Hlavní metody oceňování, kde jsou popsány hlavní 

oceňovací metody. Konkrétně se jedná o metodu porovnávací, výnosovou a o oceňování 

na základě historické hodnoty. Jedná se však pouze o výčet metod všeobecně přijímaných 

soukromými i veřejnými odhadci a jejich použití je pouze doporučeno. Generální správa 

veřejných financí zdůrazňuje, že tato brožura nemá být přirovnávána k právním postupům. 

[11] 

Podobně sem můžeme zařadit i brožuru ministerstva životního prostředí, energie 

a moře s názvem Metody oceňování pozemků. Tato publikace byla vytvořena zmocněnci 

v jednání pozemkovém a nemovitostním (DAFI) za účasti centra pro studium sítí, dopravy, 

územního plánování a stavebnictví (Certu). Opět se jedná pouze o výčet a stručný popis 

metod, který není zavazující, ale pouze informativní. [12] 
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4 TYPY POZEMKŮ VE FRANCII 

Ve Francii se rozlišují pozemky holé (Terrains nus) a pozemky zastavěné (Terrains 

bâtis; Terrains construits). Holým pozemkem je buď stavební pozemek (Terrain à bâtir) 

nebo nestavební pozemek (Terrain non constructible), který i vzhledem ke svému názvu již 

disponuje stavební konstrukcí. Holý pozemek může být též zemědělský pozemek (Terrain 

agricole), zalesněný pozemek (Terrain boisé) nebo les (Forêt), na kterém se již nachází 

stavba nebo na kterém je možné po obdržení povolení vybudovat pevné betonové chatky, 

toalety, karavany, tenisové kurty, kůlny, sklady apod. Toto rozdělení není uvedeno v žádném 

zákoně, je však všeobecně přijímáno. 

5 ROZDĚLENÍ PLOCH A ÚZEMÍ DLE ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ 

Následující definice jsou převzaty z Code de l'urbanisme, francouzského zákona 

o územním plánování. Článek R151-17 tohoto zákona rozlišuje městské plochy, plochy 

určené k zastavění, zemědělské plochy a plochy přírodní a lesní.  

5.1 MĚSTSKÁ PLOCHA 

Podle článku R151-18 jsou městské plochy (Les zones urbaines) nazývány 

„Plochy U“. V městských plochách můžeme rozlišit již zastavěná území a území, kde 

stávající veřejné sektory nebo projekty mají dostatečnou kapacitu, aby sloužily k realizaci 

staveb. [6] 

Dle této definice tedy můžeme městské plochy dále třídit na skupiny. 

5.1.1 Území již zastavěná 

V těchto územích jsou již realizovány stavby a v zásadě jsou dostatečně vybaveny 

k tomu, aby zde mohly být schváleny stavby nové. 

Zařazení území do této kategorie nemusí nutně poskytovat právo na výstavbu. 

Povolení může být zamítnuto na základě nedostatečného vybudování sítí (dopravních 

i inženýrských). V takovém případě má navrhovatel právo se obrátit na společnost, která řeší 

zjevné chyby v nedostatečně vybavených sektorech městských ploch. 
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5.1.2 Území zatím nezastavěná  

Jedná se o území, která zatím nejsou zastavěná, ale jsou dostatečně vybavená k tomu, 

aby zde mohly být povoleny budoucí stavby. Stejně tak se jedná o území nedostatečně 

vybavená, ale pokračující v budování dostatečných podmínek pro povolení budoucích staveb. 

[14] 

5.2 PLOCHA URČENÁ K ZASTAVĚNÍ 

Podle článku R151-20 jsou plochy určené k zastavění (Les zones à urbaniser) 

nazývány „Plochy AU“. Do ploch určených k zastavění mohou být zařazena území, která jsou 

otevřena urbanizaci. 

Pokud mají veřejné silniční komunikace, rozvody vody a elektřiny, případně stávající 

kanalizace v bezprostřední blízkosti plochy AU dostatečnou kapacitu pro obsloužení budov 

v tomto území a pokud plánovací a rozvojová politika, případně nařízení, stanovila plánovací 

podmínky, stavby jsou zde povoleny buď při realizaci celkové zástavby oblasti, nebo 

postupně při realizaci interní stavby na ploše určené plánovací a rozvojovou politikou, 

případně nařízením.  

5.3 ZEMĚDĚLSKÁ PLOCHA 

Podle článku R151-22 jsou zemědělské plochy (Les zones agricoles) nazývány 

„Plochy A“. Do zemědělských ploch mohou být zařazeny plochy obce, vybavené či nikoli, 

které je třeba chránit vzhledem k agronomickému, biologickému a ekonomickému potenciálu 

zemědělské půdy. 

5.4 PLOCHA PŘÍRODNÍ A LESNÍ 

Podle článku R151-24 jsou plochy přírodní a lesní (Les zones naturelles et forestières) 

nazývány „Plochy N“. Do ploch přírodních a lesních mohou být zařazeny plochy obce, 

vybavené či nikoli, které je třeba chránit z důvodu: 

 Buď kvality polohy, životního prostředí a přírodních prostor, krajiny a jejích zájmů, 

zvláště z hlediska estetického, historického a ekologického. 

 Nebo existence lesní těžby. 

 Nebo povahy přírodních prostor. [6] 
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6 ZNALEC A ZNALECKÝ POSUDEK 

6.1 ZNALECKÝ POSUDEK 

Pokud se jedná pouze o jednoduchý odhad, může být proveden jakýmkoli odborníkem 

zabývajícím se nemovitostmi, který je v daném případě kompetentní. Pokud se však jedná 

o zpracování znaleckého posudku (Expertise), může jej provést pouze znalec (Expert) 

s potřebnou kvalifikací, která je rozepsána v následující kapitole. [1] Znalecký posudek může 

být zpracován pro jakoukoli nemovitou věc, ať už se jedná o byt, rodinný dům, bytový dům či 

komerční budovu, pozemek, průmyslový či komerční areál apod. 

Práce na znaleckém posudku má podobný průběh jako v České republice. Poté, co se 

znalec s klientem dohodne na zpracování posudku, je nutné sepsat smlouvu, jejímž obsahem 

bude rozsah znaleckého posudku, lhůta vypracování, formát výstupu. Po sepsání smlouvy 

následuje fáze sběru podkladů nezbytných k vypracování posudku a jejich plné využití 

při zpracovávání posudku. Jedná se především o základní charakteristické vlastnosti 

oceňovaného majetku, podrobnosti (popř. osvědčení) o zastavěných plochách a/nebo 

pozemkových parcelách, stav nájmů (jestli je budova využívaná či volná…). Je nutné zjistit 

všechny prvky, které mohou mít pozitivní či negativní dopad na hodnotu oceňovaného 

majetku. Znalec by měl také osobně provést místní šetření a podrobně se seznámit se stavem 

oceňované nemovitosti, jakožto i s jejím okolím. Součástí je i sběr doplňkových podkladů, 

kam řadíme správní (administrativní) šetření a průzkum trhu. Poslední fází je samotné 

zpracování znaleckého posudku, kde nechybí uvedení závěrů šetření.  

Ve Francii existují dva formáty z hlediska rozsahu znaleckého posudku: osvědčení či 

tzv. résumé znaleckého posudku a podrobná zpráva znaleckého posudku. Rozdíl mezi nimi 

má však slábnoucí tendenci. Evropské normy o oceňování majetku a Charte de l'expertise 

en évaluation immobilière (francouzská odborná publikace o oceňování nemovitostí vydaná 

pod záštitou IFEI, francouzského institutu oceňování nemovitostí) ukládají minimální obsah 

znaleckého posudku. Součástí každého znaleckého posudku tedy musí být zadání úkolu, 

označení, zeměpisná poloha, lokalita (zastavěné/nezastavěné území, plocha určená 

k zastavění apod.), právní vztahy, nájemní vztahy, popis nemovitosti, plochy (podlahová, 

obytná apod.), ohodnocení majetku a trhu, použité metody a použité zdroje a podklady. 

Posudek může být, s ohledem na zadaný úkol a typ nemovitosti, po úvaze znalce doplněn 

fotografiemi, mapami, nájemními hodnotami a dalšími dodatky.   
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Posudek musí být strukturovaný, logicky zpracovaný a srozumitelně formulovaný. Má 

být také členěn do kapitol a odstavců tak, aby bylo všem umožněno lehce se v posudku 

orientovat a pochopit uvažování, které znalce dovedlo k výsledné tržní hodnotě. Všechny 

informace obsažené ve znaleckém posudku musí být zdůvodněné a odůvodnitelné 

(obhajitelné). [32] 

6.2 ZNALEC 

Znalec (Expert) v oceňování nemovitostí je specialista v oboru oceňování různých 

práv, které náleží nemovitostem. 

Aby se někdo mohl stát znalcem, musí: 

 Buď získat potřebné znalosti pomocí specifického vysokoškolského vzdělání 

potvrzeného diplomem (jedná se o odborné vzdělávání specializovaných studií 

zakončené diplomem).  

 Nebo být držitelem vysokoškolského diplomu (na úrovni našeho magisterského 

studia) a získat doplňkové specifické vzdělání. 

 Nebo mít minimálně sedmileté odborné zkušenosti v oboru oceňování nemovitostí, 

z nichž je nutné alespoň čtyři roky působit ve znalectví v oboru oceňování 

nemovitostí. 

Mimoto musí znalec trvale obnovovat své znalosti nezbytné pro zpracování 

znaleckého posudku, a to v technické, ekonomické, právní, účetní a daňové oblasti. To je 

nutné z důvodu zachování kompetence a garance kvality práce, ke které se zavázal vůči 

klientům. 

V praxi může být znalcem fyzická nebo právnická osoba. Pokud je znalcem právnická 

osoba, odborné vedení musí být zajištěno jednou nebo více fyzickými osobami. Znalec se 

rovněž zavazuje respektovat hlavní etická pravidla.  

6.2.1 Profesní etika znalce 

Jak již bylo uvedeno, musí znalec dodržovat základní pravidla etiky. To zahrnuje 

především jeho úkoly, vztah s klienty, vztah s kolegy, odpovědnost vůči třetím stranám 

a reklamu. 

 Úkoly znalce – znalec může úkol odmítnout, ale pokud jej přijme, má povinnost jej 

zcela splnit. Během plnění úkolu musí svou činnost vykonávat čestně, důstojně 

a správně; své povinnosti vykonávat nestranně; vyvarovat se jakémukoli tlaku či vlivu; 
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rozhodnout s čistým svědomím a v dobré víře; zachovat profesní tajemství; předložit 

výsledky své práce v dohodnutém čase. 

 Vztah s klienty – předpokládá se, že znalec nemá žádný osobní zájem a žádný 

příbuzenský vztah schopný ovlivnit výsledek jeho ocenění. V opačném případě znalec 

nemůže posudek vypracovat. Mimoto musí znalec použít všechny prostředky šetření 

nezbytné pro splnění zadaného úkolu; být schopen prokázat své závěry; sepsat jasnou 

a přehlednou zprávu. 

 Vztah s kolegy – znalec musí se svými kolegy udržovat zdvořilé vztahy. Je možné, 

aby s nimi znalec sdílel nedůvěrné informace prospěšné pro jejich práci, avšak bez 

poškození vlastního klienta. 

 Odpovědnost vůči třetím stranám – klient může používat zprávu znalce, jak se mu 

zlíbí, avšak za předpokladu, že bude respektovat celistvost a dohodnutou účelnost. 

Vůči svým klientům a třetím stranám profesní odpovědnost znalce odpovídá 

povinnosti vynaložení prostředků a ne výsledku. 

 Reklama – pokud není použití reklamy výslovně zakázáno, musí být tato reklama 

provozována střídmě a v souladu se zákonem. [1]   

7 POUŽÍVANÉ OCEŇOVACÍ METODY 

Nejčastěji používané metody ocenění, které mají široké pole působnosti u většiny typů 

nemovitostí a jsou formulovány generální správou veřejných financí, jsou porovnávací 

metoda, výnosová metoda a metoda oceňování na základě historické hodnoty. Výnosová 

metoda a metoda oceňování na základě historické hodnoty jsou méně spolehlivé než metoda 

porovnávací a používají se pouze v případě, když není k dispozici dostatečný počet 

porovnávacích kritérií nebo pokud tato kritéria nejsou dostatečně průkazná. Porovnávací 

metoda je tedy z výše uvedených metod nejběžněji používaná. [11] 

Kromě těchto tří hlavních metod existují i jiné metody. Jedná se např. o metody, které 

jsou ve francouzštině nazvané bilan promoteur a bilan aménageur, a které je možné použít 

k ocenění stavebních pozemků. Zatímco první z těchto dvou metod je používána pro pozemky 

určené pro jednoduché stavby či rekonstrukce bez složitého plánování, druhá metoda se 

používá pro pozemky určené k developerským projektům. [12] 
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7.1 POROVNÁVACÍ METODA 

Porovnávací metoda (La méthode d'évaluation par comparaison) funguje 

na podobném principu jako v České republice. Pokud chceme určit, za jakou cenu může být 

nemovitost prodána na trhu, je tato metoda bez pochyby nejvhodnější, protože vychází 

ze skutečných údajů trhu s nemovitostmi. Metoda spočívá v určení tržní hodnoty nemovitosti 

pomocí srovnávacích podmínek, které vychází z uskutečněných prodejů stejných nebo 

alespoň podobných nemovitostí. Jedná se o nejběžnější způsob oceňování používaný 

správními orgány, soukromými odhadci i soudy, které se zabývají problémy souvisejícími 

s nemovitostmi. 

Porovnávací metoda se skládá ze tří odlišných fází:  

 Průzkum trhu – hledání uskutečněných prodejů nemovitostí stejného typu. 

 Výběr mezních kritérií posudku. 

 Analýza vykazovaných cen. 

7.1.1 Průzkum trhu 

Při průzkumu trhu je nutné se řídit kritérii, která jsou založena na povaze majetku 

a tržní činnosti. Patří sem zejména: 

 Identifikace kategorie majetku (nemovitosti), na které bude založena studie. 

 Vymezení geografické oblasti. 

 Rozsah časového období, ve kterém bude probíhat šetření odhadce. 

Je evidentní, že výše uvedená kritéria budou mít větší rozsah u méně běžných 

nemovitostí a na stagnujícím trhu. Pro vzácnější typy nemovitostí bude tedy průzkum rozšířen 

na celé území státu a na období 2 až 3 let za podmínky, že budou porovnávány nemovitosti 

mající stejná specifika (např. luxusní hotely). Pokud by byl v tomto případě průzkum 

proveden pouze v omezené geografické oblasti (např. obci), nemusely by porovnávané 

nemovitosti splňovat všechny vymezené charakteristiky daného typu nemovitosti a odhad 

ceny by mohl být zpochybněn. 

Vymezení porovnávacích podmínek může být vyjádřeno dvěma na sebe kolmými 

osami, které představují geografický a časový rozsah průzkumu. Tato kritéria se mohou 

výrazně lišit v závislosti na aktivitě trhu a stupni rarity majetku.  
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Pokud se jedná o aktivní trh a běžný typ nemovitosti, bereme v úvahu časové období 

4 až 5 měsíců a omezíme se na obec, případně její blízké okolí. Geografická oblast je 

vyjádřena vodorovnou osou a časové období svislou osou.  

 

 

Obr. č. 4 – Schéma porovnávací oblasti pro aktivní trh a běžný typ nemovitosti  

(Zdroj: odvozeno Les principales méthodes d 'évaluation) 

 

Schéma pro stagnující trh a běžný typ nemovitosti vypadá podobně, avšak časové 

období může být až jeden rok a geografická oblast zahrnuje kanton a blízké okolí.  
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Schéma pro stagnující trh a raritní typ nemovitosti by zahrnovalo území celého státu 

a časové období několik let. 

7.1.2 Výběr mezních kritérií posudku 

Může dojít k případu, že dvě nemovitosti budou sice stejného typu, ale budou 

neporovnatelné (např. nová moderně zařízená vila a starý nekomfortní domek). Pro porovnání 

by se tedy měly vybírat nemovitosti a pozemky významově nejpodobnější, to znamená ty, 

které mají s oceňovanou nemovitostí co nejvíc společných prvků. To zahrnuje fyzické 

a právní znaky a ekonomické prostředí. Určení charakteristiky majetku a vymezení typu 

majetku jako takového je tedy nezbytné. 

7.1.3 Analýza vykazovaných cen 

Po porovnání nemovitostí mezi sebou by mělo dojít k provedení analýzy 

vykazovaných cen, aby bylo možné s co největší možnou jistotou určit hledanou tržní 

hodnotu. Pro určení tržní hodnoty můžeme použít přímé nebo nepřímé porovnání. 

Přímé porovnání 

Spočívá v přímém odečtení hodnoty majetku pomocí vykazované ceny. Metoda je 

použitelná, pokud mezi oceňovaným majetkem a porovnávanými prvky existuje dostatečná 

podobnost nebo pokud má celková cena speciální ekonomický význam, např. hodnota 

stavebních pozemků nacházející se ve stejné či podobné parcelaci.  

Nepřímé porovnání 

Nepřímé porovnání se prování pomocí jednotkových cen. Je možné jej použít 

ve většině případů. Metoda spočívá ve výběru měrné jednotky, obvykle plochy přizpůsobené 

danému typu nemovitosti, a v redukci cen vyjádřených pomocí jednotkových hodnot, na které 

je analýza zaměřena. 

Nejčastěji používané jednotky dle typu majetku: 

 Pozemky: 

– Stavební pozemky – metr čtverečný; ar (pouze v některých regionech); 

pozemkový podíl na zastavitelný m
2
. 

– Zemědělské pozemky – hektar, ar, m
2
 pro některé speciální plodiny pěstované 

v malé míře. 
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 Budovy:  

– Rodinné domy – metr čtverečný vážené rozvinuté plochy s vyloučením 

stavebních prvků, případně metr čtverečný integrovaného pozemku; metr 

čtverečný užitné nebo obytné plochy (málo používané). 

– Byty – metr čtverečný užitné nebo obytné plochy (je třeba věnovat zvláštní 

pozornost počtu parkovacích míst a sklepních kóji prodávaných společně 

s byty). 

– Bytové domy – metr čtverečný vážené rozvinuté plochy s vyloučením 

stavebních prvků a metr čtverečný integrovaného pozemku. 

7.1.4 Celkové zhodnocení metody 

Pro určení dominantní hodnoty daného typu nemovitosti je nutné se pohybovat 

na dostatečně aktivním trhu. Použití této metody je i přesto někdy obtížné. Obtížnost spočívá 

v určení stupně shody (podobnosti) porovnávaných nemovitostí. Hlavním úskalím 

porovnávací metody je, že vede k nepřirozenému srovnání, které je založeno na zkreslení 

zadaných podmínek, zvláště když je trh s nemovitostmi méně hojný a prodeje stejného 

významu jsou vzácné. Risk je v rozšíření porovnání na majetek, který má více odlišností než 

podobných prvků, na příliš geograficky vzdálený majetek, tedy vypůjčený z jiných lokálních 

trhů nebo na majetek, který byl prodán v příliš vzdáleném časovém období. V takovém 

případě je nutné provést určité úpravy a přizpůsobit se situaci. [11] 

7.2 VÝNOSOVÁ METODA 

Výnosová metoda (La méthode d'évaluation par le revenu) spočívá v určení tržní 

hodnoty majetku pomocí příjmu (výnosu), který svému majiteli zajišťuje vhodně zvolená 

míra kapitalizace. Vychází buď z příjmu zjištěného či trvalého nebo z příjmu teoretického či 

potenciálního, na který je poté aplikována míra návratnosti, tedy jeho zužitkování 

(kapitalizace). Výnosová metoda může být někdy nazývána také metodou „pomocí 

kapitalizace výnosů“ (par capitalisation du revenu) nebo „pomocí výnosnosti či efektivnosti“ 

(par le rendement). [1] 

Použití této metody vyžaduje: 

 Znalost příjmů (výnosů) oceňované nemovitosti. 

 Hledání míry aktivace vhodné pro daný typ nemovitosti (též míra či sazba 

kapitalizace). 
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Nejvíce problému způsobuje právě určení kapitalizační sazby, neboť vyžaduje v první 

řadě prozkoumání trhu, který umožní určit hodnotu porovnatelných pronajímaných 

nemovitostí. Za druhé je nutné určit příjem každé srovnávané nemovitosti. Rozdílné sazby 

získané výpočtem procenta příjmů vzhledem k tržním hodnotám majetků, na které se vztahují, 

navíc mohou být širokého rozsahu, ve kterém bude náročné provést vhodný výběr. Podle 

finančního základu uvažovaných příjmů a s nimi související míry návratnosti se může postup 

metody vždy malinko lišit. Ve Francii je finanční základ obvykle tvořen buď ročním 

nájemným po odečtení daní a nákladů na pronájem nebo roční tržní nájemní hodnotou 

po odečtení daní a nákladů na pronájem. 

Je zřejmé, že tato metoda se používá pouze k ocenění pronajímaných nemovitostí. 

Není možné ji použít pro ocenění majetku za účelem prodeje, pokud tento majetek 

nevykazuje žádný výnos.  

7.3 OCEŇOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ HISTORICKÉ HODNOTY 

Metoda oceňování na základě historické hodnoty (La méthode d'après la valeur 

antérieure), nazývaná též metodou ocenění na základě původu majetku (Évaluation par 

les origines de propriétés), spočívá v určení současné tržní hodnoty pomocí vyjádřené ceny 

nebo přiděleného ohodnocení tohoto majetku při příležitosti převodu nebo při předchozím 

právním aktu. Tato cena či ohodnocení jsou upraveny vyrovnávacím koeficientem, který 

vyjadřuje změnu (vývoj) hodnoty nemovitosti od doby převodu nebo právního aktu, na nějž 

se odvoláváme. 

Pokud má být tato metoda efektivně využita, je třeba splnění následujících podmínek: 

 V první řadě je nezbytné, abychom byli schopní v různých obdobích, na která 

odkazujeme, nalézt dostatečný počet porovnávacích kritérií vhodných k určení vývoje 

cen a následně k určení platného vyrovnávacího koeficientu. 

Tato metoda vyžaduje aktivní realitní trh, ale na rozdíl od porovnávací metody nemusí 

mít oceňovaná nemovitost s porovnávanými nemovitostmi tolik společných vlastností. 

Postačí vzít v úvahu širší kategorii nemovitostí, např. rodinné domy nebo stavební 

pozemky. 

 Kromě toho je také nutné, aby oceňovaná nemovitost a porovnávací kritéria 

od původního prodeje neutrpěla značné přeměny ohledně fyzických, právních 

a ekonomických vlastností. Např. nemovitosti, u kterých je rozdílná nájemní situace, 

zastavitelnost či spojení MHD, by měly být systematicky odstraněny.  
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Z důvodu absence spolehlivého měřítka odrážejícího vývoj místních trhů s pozemky, 

je tato metoda momentálně soukromými experty i soudními orgány málo používaná. 

Aby se předešlo rizikům spojeným s touto metodou, nesmíme zapomenout vzít 

v případě potřeby v úvahu: 

 Změny provedené od posledního prodeje, které ovlivňují trvalost nebo užívání 

majetku, a které by mohly mít významný vliv na hodnotu tohoto majetku. 

 Eventuální nedostatečný počet deklarovaných cen v daném období ve srovnání 

s realitním trhem daného období. [11] 

7.4 LE BILAN PROMOTEUR 

Odhadovaná bilance výstavby neboli bilan promoteur je metoda odhadu hodnoty 

stavebního pozemku na základě předpokladu zastavitelnosti daného pozemku a tržní hodnoty 

plánovaných nemovitostí. Promoteur je ve francouzštině někdo, kdo financuje a také řídí 

celou stavbu. Tato metoda je vhodná především k ocenění pozemků, které jsou určeny 

pro krátkodobou výstavbu či rekonstrukci a nevyžadují složité plánování. 

7.4.1 Obecné zásady 

Le bilan promoteur je metoda založená na obráceném či odčítacím přístupu: rozdíl 

mezi očekávanými příjmy z činnosti (prodej zastavěné/zastavitelné plochy) a odhadovanými 

náklady (náklady na výstavbu, výdaje a platy, daně…) určuje tzv. přípustný rozpočet 

pro pozemek či půdu po odečtení marže. Každý parametr (náklady na výstavbu, pozemková 

daň, platy, marže) je pracovní hypotézou určenou vedoucími projektu.  

Hodnota pozemku obvykle tvoří poslední proměnnou odhadovaného rozpočtu, je 

považována za tzv. vyrovnávací proměnnou. Nicméně tato odčítací metoda může být použita 

i k utvrzení předem určené hodnoty pozemku a vypracování dalších hypotéz rozpočtu, které 

takto budou definovat omezení budoucího projektu (zejména objem stavby a jeho rozsah). 

7.4.2 Hlavní parametry 

Klíčové proměnné, které mají vliv na cenu pozemku, jsou následující: 

 Zastavitelná podlahová plocha: zastavitelná plocha je odhadována na základě 

architektonických nákresů. 
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 Užitná (či obytná) plocha: obytná plocha domu či bytu a užitná plocha kanceláří 

a obchodů je obvykle odhadována aplikováním sazby (úroku) výnosnosti projektu 

na odhadovanou či předpokládanou podlahovou plochu. 

 Prodejní cena (nebo také výstupní cena): cena za metr čtverečný užitné plochy 

odhadovaná na základě průzkumu trhu a korigovaná na základě očekávaného 

cenového vývoje až k datu uvedení projektu na trh. Poměr různých účelů projektu 

(bydlení, obchody…) a jejich příslušné hodnoty mohou významně ovlivnit rozvahu. 

 Náklady na práci a výstavbu: cena za metr čtverečný podlahové plochy odhadovaná 

na základě nedávných referencí podobných operací a korigovaná na základě 

odhadovaného vývoje cen až ke dni zahájení prací. 

Ostatní parametry jsou obvykle započteny v nákladech na výstavbu, nákladové ceně 

nebo obratu peněz (poplatky, daně, pojištění, náklady na marketing, finanční náklady, atd.).  

 

 

Obr. č. 5 – Typický příklad „bilan promoteur“ 

(Zdroj: odvozeno z Méthodes d'évaluation des terrains, původní zpracování ADEF 2011) 
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7.4.3 Výhody a omezení metody 

Tato metoda představuje výhodu v přiblížení hodnoty majetku blízkou úvahou 

účastníků trhu. Nicméně, předpokládaná platná bilance jdoucí opačným směrem než projekt, 

je založena hlavně na hypotézách (plochy, požadovaná prodejní cena, náklady na výstavbu). 

Tato metoda tedy může vést k rozdílným finančním odhadům hodnoty pozemku v závislosti 

na předpokladech. 

Cena pozemku vyplývající z bilan promoteur se může prolínat také se znalostí cen 

místního trhu a s náklady na pozemek dle typu produktu.  

7.5 LE BILAN AMÉNAGEUR 

Tato metoda, nazývaná rozvojovou bilancí neboli bilan aménageur, je přizpůsobena 

finančnímu zhodnocení pozemků určených pro developerské projekty. Umožňuje pochopit 

podmínky, za kterých může být developerská činnost finančně vyvážená. 

7.5.1 Obecné zásady 

Je-li tato metoda použita pro odhad kupní ceny pozemku přijatelného pro projekt, její 

postup je podobný metodě bilan promoteur. Odpočítávaní se provádí odečítáním mezi 

očekávanými příjmy z prodeje pozemků s inženýrskými sítěmi a odhadovanými náklady 

na rozvoj. Výnosy související s poplatky z prodeje pozemků mohou být odhadnuty 

pro každou parcelu zvlášť pomocí bilan promoteur. 

Příjmy musí vyvažovat činnost. Závisí na tržní ceně a plánu definovaném společností. 

Berou v úvahu podporu společnosti. 

7.5.2 Hlavní parametry 

Hlavní proměnné rozpočtu jsou následující: 

 Zastavitelná podlahová plocha: jedná se o schválenou zastavitelnou plochu dle typu 

(bydlení, komerce…). Tato proměnná je určena na základě nákresů developerského 

projektu. 

 Budoucí cena pozemků: cena za m
2
 podlahové plochy dle typu. Odhadovaná prodejní 

cena pozemků v závislosti na budoucích tržních hodnotách. 

 Předpokládané náklady na developerské práce odhadované na základě nedávných 

referencí podobných a aktualizovaných operací. Také přípravné práce, jako je 

demolice, vyčištění, atd., mohou výrazně ovlivnit rozpočet. 



34 

 Předpokládané náklady na veřejné příslušenství (stavby a zařízení potřebná 

pro veřejné služby či kolektivní zájem). 

 Předpokládaná výše finančních nákladů, odhadovaná na základě předpokládaného 

fázování nabývání pozemků, developerských prací a prodeje pozemků s inženýrskými 

sítěmi. 

 Předpokládaná výše podílu na příslušenství. 

Odhadovaná hodnota pozemků určených k developerským projektům bude výsledkem 

rozvahy zahrnující všechny výše uvedené proměnné. 

 

 

Obr. č. 6 – Typický příklad „bilan aménageur“ 

(Zdroj: odvozeno z Méthodes d'évaluation des terrains, původní zpracování ADEF 2011)  

 

7.5.3 Výhody a nevýhody metody 

Stejně jako bilan promoteur může tato metoda vést k různým finančním odhadům 

hodnoty pozemku v závislosti na předpokladech. Platnost předpokladů je tím obtížnější, čím 

delší je doba plánování. Odhad budoucích tržních hodnot tedy zůstává nejistou činností. 

Bilan aménageur bude průkazná pouze tehdy, pokud byla zpracovávána v době trvání 

projektu, který se zabývá fázováním nabývání pozemků, developerských prací a prodejů 
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pozemků s inženýrskými sítěmi, a který přizpůsobuje předpoklad hodnoty každé projektové 

fázi či období. 

Konečně, v převodní smlouvě je uvedeno, že strany mohou upravit ceny uvedením 

konkrétních ustanovení o převodu. [12] 

8 SITUACE NA FRANCOUZSKÉM TRHU S POZEMKY 

Situace francouzského trhu s pozemky je v každém regionu odlišná. Některé regiony 

jsou výrazně atraktivnější než jiné, některé jsou více obydlené než jiné a mají rozdílnou 

hustotu zalidnění. Všechny uvedené faktory se samozřejmě odráží v cenách pozemků. 

Francouzský trh s pozemky je ovšem nutné hodnotit i podle typů pozemků, které se zde 

nachází. Některé regiony jsou žádané převážně pro bydlení a je zde vysoká poptávka 

po stavebních pozemcích, což samozřejmě žene ceny stavebních pozemků nahoru. V jiných 

regionech je naopak velká poptávka zase po zemědělských pozemcích. Specifickou úlohu 

mají ve Francii vinice. 

Následující kapitoly se zabývají stavebními pozemky určenými k rezidenční zástavbě, 

zemědělskými pozemky, vinicemi a lesy a lesními pozemky. Kapitoly jsou zaměřené na vývoj 

cen pozemků během určitého časového období a na srovnání cen v jednotlivých regionech. 

8.1 STAVEBNÍ POZEMKY URČENÉ K REZIDENČNÍ ZÁSTAVBĚ 

Ve Francii je samozřejmě největší zájem o pozemky určené k rezidenční zástavbě, 

protože hlavní prioritou občanů je bydlení. Ministerstvo životního prostředí, energií a moře 

vede podrobné statistiky o stavebních pozemcích dle jednotlivých regionů. Tyto údaje jsou 

volně k dispozici. Vede záznamy o průměrné ceně, ploše i počtu prodaných pozemků 

v každém regionu za daný rok. Momentálně jsou k dispozici záznamy z let 2006 až 2015.  

Na obr. č. 7 můžeme vidět, že plochy stavebních pozemků se každým rokem zmenšují. 

Naopak, jak nám ukazuje graf na obr. č. 8, cena za m
2
 neustále roste. Pokud bereme v úvahu 

celou Francii, během deseti let klesla průměrná plocha stavebního pozemku skoro o 400 m
2
, 

jednotková cena stavebního pozemku se naopak zvýšila 1,7krát. [29] Obecně tedy můžeme 

říci, že čím je menší pozemek, tím vyšší je cena. Vysoké ceny pozemků se ovšem netýkají 

celé Francie. Největší problém je v nejžádanějších a nejosídlenějších oblastech, které se 

potýkají s nedostatkem pozemků k prodeji. Poptávka zde převyšuje nabídku, což majitelům 

umožňuje požadovat vyšší prodejní ceny. [21]  
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Obr. č. 7 – Vývoj průměrné velikosti ploch stavebních pozemků (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Obr. č. 8 – Vývoj průměrné jednotkové ceny stavebních pozemků (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V nejdražších regionech, ke kterým patří Île-de-France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 

Languedoc-Roussillon, Alsace, Rhône-Alpes a Réunion (součást zámořských regionů), jsou 

k dispozici stavební pozemky s mnohem menší plochou než v regionech s nižšími cenami. 

Průměrná cena za m
2 

dosáhla v letech 2006 až 2015 v  regionu Île-de-France téměř 200 €. 

Naopak v méně atraktivních regionech se průměrná cena za m
2
 pohybuje pod 50 €/m

2
, 

v regionu Limousin je průměr z let 2006 až 2015 dokonce pouhých 17 €/m
2
. Rozdíl mezi 

těmito dvěma regiony je tedy dost značný, nejdražší region Francie nabízí pozemky 10krát 



37 

dražší než region nejlevnější. Průměrná jednotková cena všech regionů ve sledovaném období 

je 63 €/m
2
. Pro přehled průměrných jednotkových cen ve sledovaném období pro jednotlivé 

regiony slouží obr. č. 9. 

 

 

Obr. č. 9 – Průměrná jednotková cena stavebních pozemků v jednotlivých regionech 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z výše uvedeného grafu můžeme vyčíst, že region Île-de-France s jednotkovou cenou 

téměř 200 €/m
2
 značně převyšuje ostatní regiony. Druhý nejdražší region, kterým je 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur, nabízí pozemky průměrně o 80 €/m
2
 levněji. Za vysokou 

jednotkovou cenu v Île-de-France může především vysoká atraktivita regionu. Hlavním 

městem je Paříž, která nabízí mnoho pracovních příležitostí. Tento faktor je jistě jedním 

z důvodů vysoké poptávky po stavebních pozemcích v daném regionu, protože lidé neradi 

absolvují dlouhou cestu do zaměstnání a za prací se často stěhují. Regiony Languedoc-

Roussillon a Provence-Alpes-Côte-d'Azur jsou zase atraktivní pro svou zeměpisnou polohu, 

protože leží v jižní Francii, kde je příjemné přímořské klima a prosperující turismus. Tyto 

faktory se přirozeně odráží v cenách stavebních pozemků. 

Jak již bylo uvedeno výše, nejdražší šestici doplňují ještě regiony Alsace, Rhône-Alpes 

a zámořské regiony. Nejlevnější čtveřici s průměrnou cenou nedosahující ani 40 €/m
2
, tvoří 

Basse-Normandie, Bourgogne, Auvergne a Limousin ležící převážně ve vnitrozemí. Pokud 

vezmeme v úvahu geografickou polohu jednotlivých regionů, nejdražší stavební pozemky se, 

kromě okolí Paříže, nachází na jihovýchodě. Následuje sever a severozápad společně 

s Korsikou. K levnějším oblastem naopak patří střed a jihozápad (viz obr. č. 10). 
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Obr. č. 10 – Mapa Francie – jednotkové ceny stavebních pozemků 

(Zdroj: upraveno z http://www.gaultmillau.fr/hotel/) 

 

 Graf na obr. č. 11 ukazuje průměrnou plochu stavebních pozemků prodaných v letech 2006 

až 2015. Pozemky s nejmenší průměrnou plochou byly prodány v regionu Île-de-France, tedy 

v regionu s nejvyššími jednotkovými cenami. Naopak pozemky s nejvyšší plochou byly 

prodány v regionu Limousin, který byl ve sledovaném období vůbec nejlevnější.  

 

 

Obr. č. 11 – Průměrná plocha stavebních pozemků v jednotlivých regionech 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Zatímco v regionu Île-de-France se průměrná plocha pohybovala okolo 760 m
2
, v regionu 

Limousin průměrná plocha dosáhla skoro 1 880 m
2
, jedná se tedy téměř o 2,5násobek. Tento 

údaj opět potvrzuje nepřímou úměrnost mezi zvyšující se jednotkovou cenou a zmenšující se 

plochou stavebního pozemku. Toto pravidlo ovšem neplatí pro všechny regiony, např. 

Korsika nabízí pozemky s druhou největší plochou (průměr je větší než 1 600 m
2
), avšak 

cenové patří do dražší poloviny. [29] 

K růstu cen a zmenšování plochy dochází hlavně v nejžádanějších a nejobydlenějších 

regionech a to z toho důvodu, že v těchto regionech poptávka po stavebních pozemcích 

převyšuje nabídku. V souvislosti s nedostačující nabídkou stavebních pozemků dochází 

ke stále většímu růstu cen. S rostoucí cenou zase rok od roku klesá počet prodaných pozemků, 

protože potenciální kupující jsou stále méně ochotni tuto cenu zaplatit. V letech 2009 až 2011 

bylo zaznamenáno mírné snížení cen a zároveň mírný nárůst prodaných stavebních pozemků. 

Tato změna na trhu se stavebními pozemky byla jedním z dopadů ekonomické krize z roku 

2008. [21] Od roku 2012 si prodej stavebních pozemků opět drží svou klesající tendenci. 

Vývoj počtu prodaných stavebních pozemků za rok můžeme vidět na obr. č. 12. 

 

 

Obr. č. 12 – Vývoj počtu prodaných stavebních pozemků za rok (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Pokud vezmeme v úvahu průměrný počet prodaných pozemků za rok z pohledu 

jednotlivých regionů, téměř třetinu trhu představují regiony Pays de la Loire, Rhône-Alpes 

a Bretagne. Naopak nejméně pozemků se prodává na Korsice, v Alsace, v zámořských 

regionech a v Limousin. [29] 
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Obr. č. 13 – Průměrný počet prodaných stavebních pozemků dle regionů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

8.2 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNÍ POZEMKY 

Ministerstvo zemědělství, potravinářského průmyslu a lesů každý rok publikuje 

orientační tabulku cen zemědělských pozemků pro každý region. Jedná se o nezastavěné 

přírodní plochy, pronajaté či nikoli, a to včetně vinic. Tato tabulka může přirozeně tvořit 

základ výše transakcí mezi prodávajícím a kupujícím, ale je také nástrojem při určení hodnoty 

zemědělské půdy při stanovení výše daně z majetku.  

Orientační tabulka cen zemědělských pozemků bývá pravidelně zveřejňována 

v Journal Officiel (oficiální publikace, vydávána denně francouzskými státními službami 

umožňující šíření zákonů, vyhlášek apod.) obvykle v září následujícího roku a ukazuje 

průměrnou tržní hodnotu zemědělských pozemků. Nejaktuálnější orientační tabulka 
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průměrných cen prodaných zemědělských pozemků je tedy k roku 2015. Orientační tabulka 

pro rok 2016 bude zveřejněna v září 2017.  

Statistiky jsou vedeny zvlášť pro zemědělské pozemky a louky a zvlášť pro vinice, 

které ve Francii tvoří stěžejní část zemědělství. 

8.2.1 Zemědělské pozemky a louky 

Francouzské ministerstvo zemědělství, potravinářského průmyslu a lesů zpřístupňuje 

informace o cenách zemědělských pozemků a luk pro rok 1997 až 2015. Údaje jsou vedeny 

zvlášť pro zemědělské pozemky a louky, které jsou volné a jejich plocha je větší než 70 arů 

a zvlášť pro pronajaté zemědělské pozemky a louky. V obou případech má prodejní cena 

pozemků rostoucí tendenci. Cena volných pozemků a luk roste rychleji a také je v průběhu 

celého sledovaného vyšší než cena pronajatých pozemků a luk. 

 

 

Obr. č. 14 – Vývoj průměrné jednotkové ceny zemědělských pozemků a luk 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Zatímco v roce 1997 byla průměrná cena volných pozemků a luk zhruba o 500 €/ha 

vyšší než cena pronajatých pozemků a luk, v roce 2015 byla vyšší asi o 1 500 €/ha, rozdíl se 

tedy ztrojnásobil. Přesto, že průměrné jednotkové ceny pozemků a luk rostou ve Francii 

rovnoměrně, v některých regionech tento fakt neplatí. Např. v regionu Provence-Alpes-Côte-

d'Azur jednotková cena volných pozemků a luk v letech 1997 až 2005 prudce rostla, v letech 

2005 až 2012 střídavě klesala a stoupala a od roku 2012 si drží mírnou klesající tendenci. 

V regionu Nord-Pas-de-Calais jednotková cena zemědělských pozemků a luk sice neustále 
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roste, avšak zatímco do roku 2008 byl růst mírný, od roku 2009 začala cena stoupat mnohem 

rychleji. V roce 2015 byla průměrná jednotková cena tohoto regionu nejvyšší ze všech, 

dosáhla výše 13 360 €/ha. Následoval region Provence-Alpes-Côte-d'Azur, kde jednotková 

cena dosáhla výše 10 900 €/ha. Tento region je s průměrnou cenou 9 164 €/ha ve sledovaném 

období vůbec nejdražší. Region Nord-Pas-de-Calais jej těsně následuje, průměrná jednotková 

cena tohoto regionu z let 1997 až 2015 dosahuje 7 992 €/ha.  

Volné zemědělské pozemky a louky s průměrnou jednotkovou cenou nad 6 000 €/ha 

se nachází i v regionech Alsace, Haute-Normandie a Picardie. Nejlevnější regiony 

s jednotkovou cenou pod 3 000 €/ha jsou Franche-Comté, Bourgogne a Pays de la Loire. 

Průměrné jednotkové ceny volných zemědělských pozemků a luk pro období 1997 až 2015 

ukazuje graf na obr. 14. Kromě dvou výše uvedených regionů (Nord-Pas-de-Calais 

a Provence-Alpes-Côte-d'Azur) roste jednotková cena volných pozemků a luk víceméně 

rovnoměrně. V dražších regionech roste cena většinou strměji než v levnějších regionech, kde 

roste pouze mírně. 

 

 

Obr. č. 15 – Průměrná jednotková cena volných pozemků a luk v jednotlivých regionech 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Co se týče pronajatých zemědělských pozemků a luk, téměř ve všech regionech, 

ve kterých se takovéto pozemky nacházejí, jednotková cena roste rovnoměrně. Pouze 

v regionu Basse-Normandie začala cena v roce 2005 stoupat mnohem prudčeji. V roce 2015 

překročila jednotková cena pouze v tomto regionu hodnotu 7 000 euro/ha. Konkrétně se 

vyšplhala až na 7 720 €/ha. Následovaly regiony Champagne-Ardenne a Alsace, jejichž 

jednotková cena překročila 6 000 €/ha. Pokud vezmeme v úvahu průměrnou jednotkovou 



43 

cenu za období 1997 až 2015, je nejdražším v této kategorii region Alsace s průměrnou cenou 

5 525 €/ha. K dražším regionům patří i Haute-Normandie, Champagne-Ardenne a Île-de-

France. Nejlevnější pozemky najdeme v regionu Limousin nebo Franche-Comté, kde je 

průměrná cena pouze o něco málo vyšší než 2 000 €/ha. 

 

 

Obr. č. 16 – Průměrná jednotková cena pronajatých pozemků a luk v jednotlivých regionech 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

8.2.2 Vinice 

Ministerstvo zemědělství, potravinářského průmyslu a lesů věnuje zvláštní pozornost 

vývoji tržních cen vinic. Statistiky jsou vedeny zvlášť pro vinice s chráněným označením 

původu, zvlášť pro vinice bez tohoto označení a zvlášť pro vinice, které slouží k pěstování 

hroznů pro výrobu koňaku apod. [28] Chráněné označení původu (L'Appellation d'origine 

protégée = AOP) se týká výrobku, jehož hlavní výrobní kroky jsou vázány k určité zeměpisné 

oblasti, která dává výrobku jeho charakteristické vlastnosti. Toto označení chrání název 

produktu v rámci EU. Chráněné označení původu mají i vinice pro pěstování koňaku. Nesou 

označení VEDVAOP (Vignes à eaux de vie AOP – vinice pro „vodu života“ s označením 

AOP; „vodou života“ jsou myšleny destiláty či pálenky). [25] 

Na následujícím obrázku můžeme vidět vývoj průměrných jednotkových cen 

ve vinařských oblastech celé Francie. Nejvyšší růst cen byl zaznamenán u vinic s označením 

AOP, především pokud je započítána i oblast Champagne, která cenově výrazně převyšuje 

ostatní oblasti. Pokud z celostátního průměru tuto oblast vynecháme, jednotková cena sice 

stoupá, avšak pouze mírně. U vinic bez označení AOP je průměrná jednotková cena po celé 

http://www.le-prix-des-terres.fr/glossaire/vignes
http://www.le-prix-des-terres.fr/glossaire/aop


44 

sledované období (1991 až 2015) podobná. Zatímco v roce 1991 byla průměrná jednotková 

cena vinic s označením AOP zhruba 4krát vyšší než u vinic bez tohoto označení (3krát pokud 

vynecháme oblast Champagne), v roce 2015 tento rozdíl činil více než desetinásobek. Bez 

oblasti Champagne tvořil tento rozdíl ovšem pouze pětinásobek. U vinic s označením 

VEDVAOP jednotková cena od roku 1991 mírně klesala, stoupat začala v roce 1998. 

 

 

Obr. č. 17 – Vývoj průměrné jednotkové ceny vinic (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Obr. č. 18 – Průměrná jednotková cena vinic s označením AOP (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Že je vinařská oblast Champagne zaručeně nejdražší v celé Francii nám ukazuje graf 

na obr. č. 18. Průměrná cena vinic za období 1991 až 2015 s označením AOP v této oblasti 

dosahuje téměř 600 000 €/ha, v roce 2015 cena dosáhla přibližně 1 140 000 €/ha. Ke dražším 

oblastem patří také Alsace Est a Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, průměrná cena 
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za sledované období se zde však pohybuje pouze mezi 100 000 a 110 000 €/ha, je tedy zhruba 

6krát menší než v oblasti Champagne. V ostatních oblastech cena nedosahuje 60 000 €/ha. 

Vůbec nejlevnější vinice s označením AOP se nachází na Korsice, průměrná cena se zde 

pohybuje okolo 10 000 €/ha, je tedy 60krát menší než v Champagne. 

Pouze v pěti vinařských oblastech se nachází vinice jak s ochrannou známkou, tak bez 

ochranné známky. V těchto oblastech dosahuje za období 1991 až 2015 průměrná cena vinic 

s ochrannou známkou AOP 30 000 €/ha a méně. V oblastech Val de Loire-Centre a Vallée du 

Rhône-Provence cena vinic s označením AOP značně převyšuje cenu vinic bez tohoto 

označení. V ostatních oblastech není rozdíl mezi vinicemi s ochrannou známkou a bez ní tak 

vysoký. Na Korsice a v oblasti Languedoc-Roussillon je dokonce průměrná cena vinic bez 

ochranné známky vyšší než s ochrannou známkou. 

 

 

Obr. č. 19 – Průměrná jednotková cena vinic s označením vs. bez označení AOP 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Na jihozápadě Francie (oblast Sud-Ouest) se nachází i vinice VEDVAOP, které jsou 

určeny pro pěstování vinné révy, ze které se posléze vyrábí tzv. armagnac. Je to jediná oblast, 

kde se nachází vinice jak s označením AOP, tak bez označení AOP a ještě k tomu vinice 

s označením VEDVAOP. S vinicemi s označením VEDVAOP má na trhu zastoupení také 

oblast Charentes-Cognac, kde se pěstuje vinná réva pouze za účelem výroby koňaku. Pokud 

tyto dvě oblasti porovnáme, jsou vinice v oblasti Charentes-Cognac výrazně dražší, i když 

do roku 1999 měla průměrná cena spíše klesající tendenci. Ovšem od roku 2000 začala 

průměrná cena v této oblasti výrazně stoupat. Na jihozápadě Francie stoupá cena vinic 

VEDVAOP od roku 1999 pouze mírně. Rozdíl v průměrné ceně se tedy mezi těmito dvěma 
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oblastmi neustále prohlubuje. V roce 2015 činila průměrná jednotková cena v jihozápadní 

oblasti 12 000 €/ha, zatímco v oblasti Charentes-Cognac dosahovala až 42 805 €/ha. Je to 

způsobeno především vyšší poptávkou v této oblasti a majitelé si tedy mohou dovolit 

požadovat vyšší cenu. Důvodem vysoké poptávky je mimo jiné proslulost koňaku, který je 

ve světě mnohem známější než tzv. armagnac a slibuje vyšší zisk. Průměrná cena za období 

1991 až 2015 je v oblasti Charentes-Cognac zhruba 25 000 €/ha, zatímco na jihozápadě 

pouze 10 500 €/ha. 

 Pokud shrneme průměrné ceny všech typů vinic ve Francii, nejdražší vinařské oblasti 

leží převážně na severovýchodě Francie, kde se nacházejí pouze vinice s ochrannou známkou 

(AOP) a které zahrnují i vůbec nejdražší a nejproslulejší oblast Champagne. Do této kategorie 

patří i oblast Bordeaux-Aquitaine, která ovšem leží na západě. Na západě se nachází i oblast 

Charentes-Cognac, která disponuje pouze vinicemi s označením VEDVAOP určených pro 

výrobu koňaku. Na severozápadě, v centru a na jihu Francie se nacházejí spíše levnější 

vinařské oblasti, které disponují vinicemi jak s ochrannou známkou, tak bez ochranné 

známky. Na jihozápadě (Sud-Ouest) se nacházejí všechny typy vinic, přičemž nejvyšší je 

průměrná cena vinic AOP, poté VEDVAOP a nejlevnější jsou ty bez ochranné známky. [28] 

 

 

Obr. č. 20 – Mapa Francie – vinařské oblasti (Zdroj: odvozeno z http://www.cmc-

gfv.fr/wp content/uploads/2013/10/carte_region_vin.gif) 
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8.2.3 Lesy a zalesněné pozemky 

Ve Francii se objevuje také trh se zalesněnými pozemky, i když je přirozeně méně 

aktivní než trh s vinicemi a zemědělskými pozemky. Společnost pro územní rozvoj a osídlení 

venkova (Safer = Société d'aménagement foncier et d'établissement rural) rozlišuje tři dílčí 

trhy: trh se zcela zalesněnými oblastmi (A), trh s oblastmi zalesněnými minimálně z 80 % (B) 

a trh, kde zalesněná část tvoří méně než 80 % (C). Dále v textu bude rozlišován trh 

se zalesněnými pozemky (A + B) a trh se smíšenými pozemky (C), jejichž součástí jsou 

zalesněné a zemědělské plochy. Pokud se bude jednat o trh se všemi typy pozemků (A + B + 

C), budeme hovořit o trhu s lesy či lesními pozemky. 

 Stejně jako u stavebních a zemědělských pozemků se i cena lesů neustále zvyšuje. 

Od roku 1997 do roku 2010 průměrná jednotková cena rostla víceméně rovnoměrně. V letech 

2011 až 2014 se pohybovala kolem 3 900 €/ha. Po čtyřleté cenové stabilitě došlo v roce 2015 

ke zvýšení průměrné jednotkové ceny na 4 040 €/ha, přičemž maximální prodejní cena 

dosáhla 11 730 €/ha. Tato částka je zhruba 18krát vyšší než nejnižší dosažená prodejní cena 

v tomto roce. Růst cen může být způsoben jednak mírným poklesem úrokových sazeb 

a jednak růstem ceny dřeva, která v roce 2015 stoupla o 1,4 % v poměru k minulému roku. 

 

 

Obr. č. 21 – Vývoj průměrných jednotkových cen lesů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Lesy a lesní pozemky jsou ve Francii rozděleny do šesti oblastí, přičemž se každá 

pohybuje v jiné cenové kategorii. Nejdražší je oblast Nord-Bassin parisien, která leží 
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na severu. Průměrná jednotková cena se zde v roce 2015 pohybovala okolo 6 000 €/ha. 

Na západě (Ouest) má jednotková cena lesů vysokou rostoucí tendenci, od roku 2008 se 

zvýšila o 10 % a v roce 2015 dosáhla 5 230 €/ha. Na východě (Est) je naopak jednotková cena 

od roku 2011 poměrně stabilní a dosahuje zhruba 4 600 €/ha. Vůbec nejnižší prodejní ceny je 

možné dosáhnout v oblasti Massif Central a na jihozápadě (Sud-Ouest). V těchto dvou 

oblastech se cena zvyšuje pouze mírně a je podobná. V obou případech dosahovala v roce 

2015 kolem 2 500 €/ha, na jihozápadě byla o malinko vyšší než v oblasti Massif Central. Asi 

nejzajímavější vývoj jednotkové ceny lesů má oblast Alpes-Méditerranée-Pyrénées, kde cena 

do roku 2007 prudce stoupala, až dosáhla druhé nejvyšší ceny ze všech regionů. V letech 

2008 až 2014 ale cena klesla o více než pětinu. Poté ovšem začala opět růst, v roce 2015 

dosáhla průměrná jednotková cena 3 600 €/ha, což je o 9 % více než v roce 2014. V tomto 

regionu, především na pobřeží Středozemního moře, mohou být některé lesní pozemky nabyty 

i v očekávání změny využití, konkrétně ve stavební pozemky. Pokles ceny lesů v letech 2008 

až 2014 může být tedy vysvětlen oslabením městského trhu s nemovitostmi. 

 

 

Obr. č. 22 – Mapa Francie – lesní oblasti (Zdroj: odvozeno z L'Indicateur du marché des 

forêts 2016, původně Terres d’Europe-Scafr d’après IGN) 

 

Pokud se podíváme na polohu jednotlivých lesních oblastí na obr. č. 22, můžeme 

vidět, že je Francie rozdělena zhruba na dvě poloviny, severní s vyšší jednotkovou cenou 

a jižní s nižší jednotkovou cenou. Ve všech oblastech platí, že čím větší plocha pozemku, tím 

vyšší jednotková cena. Vztah mezi plochou a jednotkovou cenou je tedy opačný, než je tomu 

u stavebních pozemků.  
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Největší zastoupení na trhu mají lesy, jejichž plocha je menší než 10 ha, např. v roce 

2015 proběhlo na trhu 8 340 transakcí. Pro srovnání, lesů s plochou mezi 10 a 25 ha bylo 

prodáno pouze 870, lesů s plochou nad 100 ha pouze 90. Nutno však podotknout, že trh 

s lesními pozemky s takto velkou plochou není zdaleka tak aktivní.  

Segment lesních pozemků je na vzestupu prakticky ve všech třídách velikosti plochy 

(méně než 10 ha, 10 až 25 ha, 25 až 50 ha, 50 až 100 ha, více než 100 ha). Pozoruhodné jsou 

však dvě výjimky. Za prvé se snižuje hodnota lesů s plochou mezi 25 a 50 ha. Od roku 2013 

je jednotková cena těchto lesů nižší než u lesů s plochou pod 10 ha. Především však stojí 

za zmínku snížení počtu transakcí lesů s plochou nad 100 ha. Pokud porovnáme počet 

transakcí v letech 2014 a 2015, klesl počet o 10 %, což způsobilo pokles ceny a prodané 

plochy o jednu třetinu ve srovnání s rokem 2014. 

Následující graf nám ukazuje, že do konce roku 1990 je vývoj ceny lesů závislý 

na dvou faktorech. Těmi jsou cena dřeva a cena zemědělských pozemků a luk. Od roku 1990 

vliv ceny dřeva na cenu lesů poklesl. 

 

 

Obr. č. 23 – Vývoj ceny lesů, dřeva a zemědělských pozemků (Zdroj: odvozeno z L'Indicateur 

du marché des forêts 2016, původně ONF et Terres d'Europe-Scafr d'après Safer)  

 

Mezi lety 1997 a 1999 cena lesů rostla v návaznosti na trh se zemědělskými pozemky, 

který byl podpořen snížením úrokových sazeb. V roce 1999 došlo k četným bouřím, které 

způsobily kolaps cen dřeva. Díky uzavření trhu v roce 2000 však zhroucení cen dřeva 

v důsledku bouří nepřineslo kolaps cen lesa. V tomto roce vstoupila cena dřeva do období 
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značných výkyvů, které se pohybují v rozmezí 10 až 40 % pod svou úrovní před rokem 1999. 

Tato kolísavost cen dřeva se však neprojevuje na ceně lesů. Od roku 2000 je růst cen lesů 

spojen pouze s rostoucí cenou zemědělských pozemkům, zatímco průměrná cena dřeva 

zůstává relativně stabilní. 

Pokud se blíže podíváme na strukturu trhu, je rozdělen na trh se zalesněnými pozemky 

a trh se smíšenými pozemky, jak již bylo uvedeno na začátku kapitoly. Zalesněné pozemky 

jsou dražší než pozemky smíšené, jejich cena v roce 2015 dosáhla 721 €/ha, což znamená 

nárůst 4 % oproti roku loňskému. Zvýšil se také počet transakcí a to o 5 %, v roce 2015 jich 

na trhu proběhlo 9 770. Na druhé straně se však snižuje plocha zalesněných pozemků, v roce 

2015 došlo ke snížení o 6 % (na 77 600 ha). Na trhu se smíšenými pozemky probíhá méně 

transakcí, je k dispozici menší plocha a nižší je i cena, nicméně zde můžeme pozorovat vyšší 

progres. Počet transakcí se zvýšil o 10 %, v roce 2015 jich proběhlo 6 270, plocha vzrostla 

o 4 % (na 31 800 ha) a došlo ke zvýšení ceny o 9 %, v roce 2015 dosáhla průměrně 445 €/ha. 

Hodnoty se ovšem týkají pouze zalesněné části smíšených pozemků, zemědělská část je 

z tohoto přehledu vyjmuta. Ceny pozemků v obou případech zahrnují i případné stavby. 

Trh s lesními pozemky může být rozdělen také podle toho, zda je součástí pozemků 

stavba či nikoli. Trh s nezastavěnými lesními pozemky je aktivnější než trh s holými lesními 

pozemky. Pro srovnání, nezastavěných pozemků bylo v roce 2015 prodáno 12 420 (zvýšení 

o 4 % ve srovnání s 2014) a zastavěných pozemků pouze 3 620. Nárůst počtu transakcí je 

ovšem u trhu s nezastavěnými lesními pozemky vyšší a to 14 %, naproti tomu se ale snižuje 

množství plochy a to také o 14 % (na 29 300 ha). U nezastavěných lesů zůstává plocha 

konstantní (zhruba 80 000 ha). Přesto, že nezastavěných pozemků se prodává přibližně 3,5krát 

více, jsou přirozeně levnější. V roce 2015 dosáhla průměrná cena nezastavěných lesních 

pozemků 462 €/ha (o 4 % více než v roce 2014), zato průměrná cena zastavěných lesních 

pozemků dosáhla 703 €/ha a také zaznamenala větší zvýšení oproti minulému roku (80 %). 

[4] 
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9 OCENĚNÍ POZEMKU 

Jak je uvedeno v kapitole 7, patří k nejznámějším metodám ocenění metoda 

porovnávací, výnosová a metoda oceňování na základě historické hodnoty, přičemž je každou 

z nich možné použít k ocenění pozemku. Za nejspolehlivější je považováno ocenění pomocí 

porovnávací metody, a pokud je k dispozici dostatečný počet porovnávacích kritérií, bývá tato 

metoda upřednostňována. O použití metody oceňování na základě historické hodnoty se 

uvažuje až v případě, kdy není možné použít metodu porovnávací. Soukromými experty 

i soudními orgány je tato metoda velice málo používaná z důvodu absence spolehlivého 

měřítka, které by odráželo vývoj místních trhů s pozemky. K ocenění pozemků vykazujících 

určitý příjem či výnos (obvykle z nájemného) je možné využít i metodu výnosovou. [11] 

K ocenění stavebních pozemků lze použít také metodu bilan promoteur nebo v případě 

developerských projektů metodu bilan aménageur. Oceňování podle těchto dvou metod je 

však možné pouze v případě, že víme, jaká stavba bude na daném pozemku stát a máme 

k dispozici alespoň ideový návrh včetně plánované zastavěné plochy apod. [12]    

Kapitola se bude dále zabývat oceněním stavebního pozemku (Terrain à bâtir) 

porovnávací metodou, přičemž bude tato metoda podrobněji popsána a to včetně postupu. 

Dále bude následovat příklad ocenění zemědělského pozemku (Terrain agricole) pomocí 

výnosové metody. Součástí popisu výnosové metody bude i detailnější popis a přehled typů 

míry kapitalizace. 

9.1 OCENĚNÍ POZEMKU POROVNÁVACÍ METODOU 

Metoda spočívá v určení tržní hodnoty majetku pomocí srovnávacích podmínek. 

Samotnému ocenění předchází průzkum trhu s daným typem nemovitosti, v našem případě se 

jedná o trh se stavebními pozemky. Jelikož se jedná o běžný typ nemovitosti a poměrně 

aktivní trh, omezíme se na obec, ve které se oceňovaný pozemek nachází, a její blízké okolí. 

[11] Obec leží v regionu Bretagne, kde se za posledních 20 let prodalo zhruba 10 % 

stavebních pozemků z celé Francie. V roce 2015 zde bylo uskutečněno více než 5 500 prodejů 

s průměrnou cenou 78 €/m
2
. Průměrná plocha stavebních pozemků prodaných v roce 2015 

byla 713 m
2
. [29] Dle databáze internetových stránek http://www.terrain-construction.com je 

nyní průměrná tržní cena stavebních pozemků v obci, kde se nachází oceňovaný pozemek, 

a jejím okolí do vzdálenosti 10 km zhruba 194 €/m
2
. Údaj je však pouze orientační a vychází 

z inzerovaných nabídek stavebních pozemků. 

http://www.terrain-construction.com/
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9.1.1 Údaje a charakteristika oceňovaného pozemku 

Oceňovaný pozemek se nachází v obci Rennes na ulici Boulevard Oscar Leroux. [20] 

Rennes se nachází na severozápadě Francie a má přes 200 000 obyvatel. Město leží 

v departementu Ille-et-Vilaine v regionu Bretagne a je součástí okresu Rennes. [17] Stavební 

pozemek má parcelní číslo 541, nachází se v jižní části obce a je orientován na sever. Plocha 

pozemku je 308 m
2
, je možné ji pouze změřit, ve výpisu z katastru není uvedena. Na rozdíl 

od českého katastru nemovitostí není možné zdarma zjistit, kdo je vlastníkem pozemku. [16] 

Na obr. č. 24 se nachází výřez z katastrální mapy, v levé části je výřez z katastru a v pravé 

části z geoportálu.  

 

 

Obr. č. 24 – Výřez z katastrální mapy 

(Zdroj: http://cadastre.gouv.fr/scpc/imprimerExtraitCadastral.do?CSRF_TOKEN=OKA7-

117O-KPL1-18GV-EJ9W-BKLF-JMYR-3QB9 a https://www.geoportail.gouv.fr/carte) 

 

Dle územního plánu (PLU) obce Rennes je oceňovaný pozemek součástí již 

zastavěného území městské plochy neboli „Plochy U“ (viz. podkapitola 5.1). Toto území nese 

označení UE2a. Konkrétně se jedná o oblast určenou k rezidenční zástavbě. Jak již bylo 

uvedeno v podkapitole 5.1, jedná se o území s již realizovanými stavbami a dostatečnou 

vybaveností pro realizaci staveb nových. Oceňovaný pozemek je pozemkem stavebním. 

Výňatek z územního plánu obce Rennes viz obr. č. 25. 

 

 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-departement/carte-departement-Ille-et-Vilaine.html
http://cadastre.gouv.fr/scpc/imprimerExtraitCadastral.do?CSRF_TOKEN=OKA7-117O-KPL1-18GV-EJ9W-BKLF-JMYR-3QB9
http://cadastre.gouv.fr/scpc/imprimerExtraitCadastral.do?CSRF_TOKEN=OKA7-117O-KPL1-18GV-EJ9W-BKLF-JMYR-3QB9
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
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Obr. č. 25 – Výřez z PLU obce Rennes (Zdroj: http://metropole.rennes.fr/politiques-

publiques/transports-urbanisme-environnement/les-plans-locaux-d-urbanisme/consulter-le-

plan-local-d-urbanisme-de-rennes/) 

 

V ulici Boulevard Oscar Leroux, kde se pozemek nachází, jsou vybudovány jak 

dopravní tak i inženýrské sítě. Nejsou známy žádné problémy, které by mohli být důvodem 

k zamítnutí stavebního povolení. [26] 

9.1.2 Průzkum trhu  

Jak již bylo uvedeno v kapitole 7, průzkum trhu zahrnuje identifikaci kategorie 

majetku, vymezení geografické oblasti a rozsah časového období. V našem případě se jedná 

o trh se stavebními pozemky určenými k rezidenční zástavbě. Jelikož se jedná, jak již bylo 

zmíněno výše, o běžný typ nemovitosti a poměrně aktivní trh, omezíme se na obec, ve které 

se oceňovaný pozemek nachází, a její blízké okolí. [11] Geografická oblast průzkumu trhu se 

stavebními pozemky tedy bude pochopitelně zahrnovat především Rennes. V případě 

nedostatečného počtu stavebních pozemků v Rennes by mohl být průzkum trhu rozšířen 

na obce Saint-Grégoire (cca 5,0 km od Rennes), Saint-Jacques-de-la-Lande (cca 5,3 km 

od Rennes), Chantepie (cca 5,3 km od Rennes), Cesson-Sévigné (cca 5,7 km od Rennes) 

a Vezin-le-Coquet (cca 5,7 km od Rennes).  

Co se týče rozsahu časového období, k porovnání by měly být použity ceny prodejů 

uskutečněných 4 až 5 měsíců před datem ocenění, jedná se tedy o prodeje uskutečněné 

v listopadu roku 2016 až březnu 2017, jelikož ocenění se vztahuje k začátku dubna 2017. [11] 

Pro účely této diplomové práce je bohužel velice obtížné získat ceny reálných prodejů, proto 

budou pro ocenění stavebního pozemku porovnávací metodou použity ceny získané z inzerce. 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/35278_Saint-Gregoire.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/35281_Saint-Jacques-de-la-Lande.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/35055_Chantepie.html
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Tyto ceny budou o určité procento sníženy, protože se předpokládá, že výsledná prodejní cena 

bude nižší než cena uvedená v inzerci. 

9.1.3 Výběr mezních kritérií – porovnatelnost pozemků 

Porovnávací databázi by měly tvořit pozemky co nejvíce podobné pozemku 

oceňovanému. Jedná se tedy o pozemky, které mají s pozemkem oceňovaným co nejvíce 

společných prvků. Za prvé je nezbytné, aby se jednalo o stavební pozemky určené 

k rezidenční zástavbě. Oceňovaný pozemek je součástí řadové zástavby, proto by v ideálním 

případě měly tvořit součást řadové zástavby i pozemky porovnávané. Dále by měly mít 

srovnávané pozemky možnost napojení na stávající dopravní i inženýrské sítě. [2] 

Porovnatelnost stavebních pozemků bohužel nebude ideální, a to hlavně z důvodu 

jejich odlišné polohy. Cena pozemků v centru Rennes bude samozřejmě vyšší než cena 

pozemků na okraji popř. v blízkých obcích. Předpokládá se, že se jednotlivé pozemky budou 

lišit též ve velikosti ploch, což musí nutně vést ke ztížení porovnání. V případě odlišností 

porovnávaných pozemků s pozemkem oceňovaným je nutné provedení určitých korekcí 

a úprav, které poté mohou odhadce dovést k subjektivnímu ocenění. Ve Francii nejsou při 

oceňování pozemků porovnávací metodou běžně používané polohové ani jiné koeficienty, 

které by zohledňovaly rozdíly mezi nimi. Je pouze na znalci či odhadci, jak se s daným 

problémem vypořádá. I když je tedy ocenění dokonale vedeno, porovnávací způsob se ne 

vždy opírá o dostatečně pevné základy, které by odhadce zbavily veškerého váhání během 

této činnosti.  

9.1.4 Určení tržní hodnoty dle nepřímého porovnání 

Použití přímého porovnání by přicházelo v úvahu pouze tehdy, pokud by byla mezi 

porovnávanými stavebními pozemky a oceňovaným pozemkem dostatečná podobnost, která 

zahrnuje např. podobnou velikost ploch, stejnou polohu, stejnou vybavenost. Přímé porovnání 

by bylo možné použít také v případě speciálního ekonomického významu, jako je např. 

hodnota stavebních pozemků ležících ve stejné parcelaci. [2] 

Jelikož nelze použít přímé porovnání, bude tržní hodnota oceňovaného pozemku 

určena pomocí nepřímého porovnání. To znamená, že porovnání bude provedeno pomocí 

jednotkových cen. Před samotným oceněním je tedy samozřejmě nutné určit měrnou 

jednotku, která závisí na typu majetku. Pro stavební pozemky se nejčastěji používá m
2
, 

nepřímé porovnání bude tedy provedeno v €/m
2
. [11] 
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V obci Rennes bylo pro porovnání v inzerci nalezeno 7 stavebních pozemků, v obci 

Cesson-Sévigné 3 stavební pozemky a v obci Vezin-le-Coquet 1 stavební pozemek. 

V ostatních okolních obcích nejsou k prodeji nabízeny žádné pozemky. Všechny nabízené 

pozemky mají napojení na dopravní i inženýrské sítě a jsou součástí řadové zástavby. 

Problém spočívá v rozdílné ploše stavebních pozemků, přičemž nejmenší má plochu 141 m
2
 

a největší má plochu 700 m
2
. U porovnávaných pozemků víceméně platí pravidlo, že se 

zmenšující se plochou roste jednotková cena. Výjimku tvoří pozemek, který se nachází v obci 

Vezin-le-Coquet a přes svou malou plochu patří k těm nejlevnějším. Výrazně nižší ceny 

pozemků než v Rennes jsou i v obci Cesson-Sévigné, proto budou pro porovnání použity 

pouze pozemky ležící přímo v obci Rennes. Téměř všechny pozemky nacházející se v této 

obci leží v obytných čtvrtích a jejich vzdálenost od centra obce je přibližně stejná. Pouze 

jeden pozemek leží přímo v centru obce a je cca 3krát dražší, než by byl pozemek o stejné 

ploše ležící v obytné čtvrti, ale dál od centra obce. [20] Proto nebude pro nepřímé porovnání 

použit. 

Po pečlivé úvaze tedy bylo v databázi ponecháno pouze 6 pozemků, pomocí kterých 

bude určena tržní hodnota oceňovaného pozemku. Jak již bylo uvedeno, všechny tyto 

pozemky jsou stavební a jsou určeny k rezidenční zástavbě. Všechny mají stejnou 

vybavenost, která zahrnuje především napojení na dopravní a inženýrské sítě. Všechny 

pozemky se nachází v obytných čtvrtích, leží přibližně ve stejné vzdálenosti od centra a jsou 

součástí řadové zástavby. Problém tedy spočívá pouze v rozdílné ploše. Přehled 

porovnávaných pozemků viz tabulka 1. 

 

Tab. č. 1 – Porovnávané pozemky  

 

 

Jednotlivé pozemky mají sice rozdílnou plochu, ale v jednotkové ceně se objevuje jistá 

pravidelnost. Z tabulky je patrné, že se zmenšující se plochou stavebního pozemku roste cena 

Č. pozemku Adresa Plocha [m
2
]

Cena z 

inzerce [€]

Jednotková cena 

[€/m
2
]

Upravená cena 

[€/m
2
]

1 Rue de Lorient, Rennes 141 219 450 1 556 1 479

2 Rue de Nantes, Rennes 160 185 476 1 159 1 101

3 Rue Albert Thomas, Rennes 214 223 280 1 043 991

4 Allée du Landry, Rennes 266 199 000 748 711

5 Rue de la Motte Brûlon, Rennes 342 205 000 599 569

6 Cleunay-Arsenal-Redon, Rennes 700 240 000 343 326
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za m
2
. Pokud budeme vycházet z předpokladu, že tento trend bude dodržen i v případě 

zařazení oceňovaného pozemku, můžeme předpokládat, že se jeho jednotková cena bude 

pohybovat mezi 569 €/m
2
 a 711 €/m

2
 a to vzhledem k velikosti jeho plochy, která je 308 m

2
. 

Pokud vezmeme v úvahu poměr jednotkových cen libovolné dvojice pozemků 

a porovnáme jej s poměrem velikostí jejich ploch, zjistíme, že poměr velikosti ploch 

jednotlivých dvojic pozemků je průměrně 1,1krát větší než poměr jednotkových cen. Pokud 

budeme z této skutečnosti vycházet při porovnání oceňovaného pozemku s jednotlivými 

pozemky z tab. 1, dostaneme průměrnou jednotkovou cenu 665 €/m
2
. Tržní cena oceňovaného 

pozemku tedy vyjde přibližně 204 700 €. Výpočet jednotkové ceny je uveden v příloze č. 1. 

9.2 OCENĚNÍ POZEMKU VÝNOSOVOU METODOU 

Výnosová metoda, někdy též nazývaná metodou „pomocí kapitalizace výnosů“ nebo 

„pomocí výnosnosti či efektivnosti“, spočívá v určení tržní hodnoty majetku na základě 

příjmu či výnosu. Použití metody tedy vyžaduje znalost příjmu či výnosu, který je zajištěn 

vhodně zvolenou mírou kapitalizace. Jedná se o příjem zjištěný či trvalý nebo o příjem 

teoretický či potenciální. Kromě znalosti příjmu metoda vyžaduje hledání míry aktivace 

vhodné pro daný typ nemovitosti (v našem případě pro zemědělský pozemek, konkrétně 

vinici), v praxi se jedná o určení sazby kapitalizace. [1] 

9.2.1 Údaje a charakteristika oceňovaného pozemku 

Oceňovaný pozemek se nachází poblíž obce Morancé, která leží na jihovýchodě 

Francie a má něco přes 2 000 obyvatel. Obec leží v departementu Rhône v regionu Rhône-

Alpes a je součástí okresu Villefranche-sur-Saône. Jedná se o zemědělský pozemek, konkrétně 

vinici. Na pozemku je momentálně pěstována vinná réva s ochrannou známkou AOP 

(rozdělení vinic viz podkapitola 8.2.2 Vinice). Vinice je součástí vinařské oblasti Beaujolais. 

Plocha pozemku je 30 000 m
2
, tedy 3 ha. Nájem zjištěný z inzerce činí 0,1 €/m

2
/měsíc.  

9.2.2 Hlavní princip metody  

Hlavním principem výnosové metody je, že klade důraz na vztah mezi hodnotou 

majetku a příjmy, který je vyjádřen následujícím vzorcem: 

 

𝑇𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =  
𝑉ý𝑛𝑜𝑠

𝑀í𝑟𝑎 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑒
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Výnos obvykle znamená roční nájemné, které je sníženo o daň a náklady na pronájem. 

Tržní hodnota majetku je cena, za kterou může být nemovitost či vlastnické právo rozumně 

prodáno v případě uskutečnění prodeje v den ocenění a za předpokladu splnění určitých 

podmínek (viz kapitola 2.2). Míra kapitalizace je poměr mezi výnosem majetku a jeho tržní 

hodnotou, jak je patrné ze vzorce. [1] 

Jak již bylo zmíněno, k použití této metody je nutné znát roční příjem a míru 

kapitalizace. Zjistit výši ročního příjmu obvykle není obtížné. Určení vhodné kapitalizační 

sazby je však mnohem náročnější. Nejlepší způsob, jak při jejím určení postupovat, je 

podobný jako u porovnávací metody. To znamená, že vychází z průzkumu reálného trhu. 

Jedná se ovšem o nesnadný úkol, protože je důležité najít nemovitosti, které budou mít co 

nejvíce shodných vlastností, a budou tedy porovnatelné, a navíc je nutné znát jejich roční 

výnos. Pokud se odhadci podaří sehnat dostatečný počet porovnatelných nemovitostí, u každé 

z nich se určí podíl jejího ročního výnosu a tržní hodnoty. Z těchto údajů je poté možné zvolit 

vhodnou míru kapitalizace, obvykle se vychází z průměru jednotlivých výsledků. Obvykle je 

ovšem nemožné porovnatelné nemovitosti najít, respektive je nemožné zjistit jejich roční 

výnos i tržní hodnotu. V takovém případě je možné použít kapitalizační míru ve výší 3 %, 

která je obvykle používána při výpočtu hodnoty pozemku pro daňové účely. [22]  

9.2.3 Míra kapitalizace 

Jelikož existuje více způsobů ocenění výnosovou metodou, rozlišuje se i více typů 

sazeb a jejich terminologie je někdy obtížná. Termín „míra kapitalizace“ (Taux de 

capitalisation) se jeví jako nejvhodnější, je však třeba mít na paměti, že v jazyce realitních 

odborníků je nejčastěji používaný spíše termín „míra návratnosti“ (Taux de rendement). Setkat 

se můžeme i s termínem „diskontní sazba“ (Taux d'actualisation), tento termín se však 

používá spíše u metody pomocí diskontovaného cash flow, která se pro pozemky obvykle 

nepoužívá. Tyto různé termíny je třeba rozlišovat a je nutné si uvědomit, že mezi nimi 

existuje určitý rozdíl. Ve skutečnosti je nutné rozlišovat celkem čtyři koncepty: 

 Výnos na straně prodejce (dodavatele) nebo s ohledem na aktuální řízení 

managementu (míra kapitalizace). 

Míra kapitalizace, která je v procentech, vyjadřuje poměr mezi výnosem nemovitosti 

a její prodejní cenou bez nákladů a daní nebo její tržní hodnotou. Míra kapitalizace je 

buď hrubá, nebo čistá podle toho, zda počítáme s hrubým nebo čistým výnosem. 
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 Výnos na straně kupujícího nebo investora (míra návratnosti, též míra investic). 

Míra návratnosti, která je v procentech, vyjadřuje poměr mezi hrubým nebo čistým 

výnosem nemovitosti a kapitálem, který byl vložen kupujícím či investorem 

(pořizovací cena + poplatky a daň z nabytí nemovitosti). Míra návratnosti je buď 

hrubá, nebo čistá podle toho, zda počítáme s hrubým nebo čistým výnosem. 

 Rentabilita, která zahrnuje pojetí výnosů, ale také zhodnocení kapitálu. 

 Vnitřní výnos, který představuje celkovou návratnost investovaného kapitálu. 

Míry a sazby představují nástroje oceňování a jsou proměnlivé v čase. Neměly by tedy 

být zaměňovány za sazby vycházející z historických hodnot. Nejedná se o vytvořené sazby, 

ale o sazby odvozené sledováním operací na realitním trhu. Největší starostí tvůrců bylo 

dokončení a vyjasnění řady konceptů a názvů. Zvláště u sazeb používaných při oceňování 

nemovitostí jsou označení kratší. Bylo rozhodnuto nazývat mírou kapitalizace sazbu 

odkazující na přímý vztah s tržní hodnotou bez nákladů. Míra návratnosti je ta ze strany 

kupujícího, která bere v úvahu pořizovací náklady. Tyto náklady musí být od výpočtu 

kapitalizace odečteny, aby bylo dosaženo skutečné tržní hodnoty. 

Kromě čtyř konceptů uvedených výše, existuje ještě další rozlišení, které se týká 

základu sazby. Jedná se zejména o to, zda se uvažuje tržní nájemné nebo nájemné skutečně 

obdržené, které se od toho tržního může značně lišit. Podle toho uvažujeme teoretické nebo 

efektivní kvalifikátory. 

A – teoretická míra kapitalizace (T1) 

Tato taxa umožňuje výpočet tržní hodnoty nemovitosti nebo její části na základě její 

potenciální tržní nájemní hodnoty. 

 

𝑇𝑟ž𝑛í 𝑛á𝑗𝑒𝑚𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 ∗  
100

𝑇1
 =  𝑇𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑧 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů 

 

B – teoretická míra návratnosti (T2) 

Rovněž je nazývána teoretickou hrubou mírou investic. Výpočet funguje na stejném 

principu, ale taxa je rozdílná, neboť zohledňuje i náklady. Teoretická míra návratnosti má 

tedy zaplatit počáteční investice, které zahrnují cenu zaplacenou prodejci jako i daň z nabytí 

nemovitosti zaplacenou státu a ostatní pořizovací náklady. 
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𝑇𝑟ž𝑛í 𝑛á𝑗𝑒𝑚𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 ∗  
100

𝑇2
− 𝑑𝑎ň 𝑧 𝑛𝑎𝑏𝑦𝑡í 𝑛𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑎 𝑝𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 

=  𝑇𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑧 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů 

 

Je nutné zmínit, že tato taxa bývá nejvíce využívána u komerčních nemovitostí. Někdy 

je označována jako základní sazba nebo také tržní sazba.  

C – efektivní míra kapitalizace (T3) 

Tato taxa umožňuje výpočet tržní hodnoty pronajatých nemovitostí ze stávajících 

nájmů. Skutečně zaplacené nájemné se často značně liší od tržní nájemní hodnoty, která by 

mohla být ve stejném čase obdržena od nových potenciálních nájemců. 

 

𝑂𝑏𝑑𝑟ž𝑒𝑛é 𝑛á𝑗𝑒𝑚𝑛é ∗  
100

𝑇3
 = "Obdržená" 𝑡𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑧 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů 

 

D – efektivní míra návratnosti (T4) 

Rovněž je nazývána efektivní mírou investic. Slouží k výpočtu tržní hodnoty, zvýšené 

o pořizovací náklady a daň, ze skutečně obdrženého nájemného. Jinými slovy se jedná o míru 

návratnosti počátečních investic.  

Tato taxa se odvíjí od stejného principu jako teoretická míra návratnosti (T2), přičemž 

jediný rozdíl spočívá v základu pro výpočet. V případě T2 je základem tržní nájemní hodnota. 

Kdežto v případě T4 je základ tvořen skutečným nájemným.  

Pokud chceme z výpočtu získat tržní hodnotu bez nákladů, je nutné od výsledku 

odečíst výši daně z nabytí nemovitosti a výši pořizovacích nákladů. 

 

𝑂𝑏𝑑𝑟ž𝑒𝑛é 𝑛á𝑗𝑒𝑚𝑛é ∗  
100

𝑇4
− 𝑑𝑎ň 𝑧 𝑛𝑎𝑏𝑦𝑡í 𝑛𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑎 𝑝𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 

= "Obdržená" 𝑡𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑧 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů 
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E – míra návratnosti založená na čistém výnosu (T5) 

Rovněž je nazývaná čistou mírou investic. Umožňuje výpočet tržní hodnoty 

nemovitosti ze skutečných příjmů z pronájmu po odečtení nákladů spojených s nemovitostí 

a placených vlastníkem. Náklady je od výsledku nutné odečíst. 

 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝ří𝑗𝑒𝑚 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑛á𝑗𝑚𝑢 ∗  
100

𝑇5
− 𝑑𝑎ň 𝑧 𝑛𝑎𝑏𝑦𝑡í 𝑛𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑎 𝑝𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 

= "Obdržená" 𝑡𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑧 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů 

 

F – míra kapitalizace založená na čistém výnosu (T6) 

Čistá míra kapitalizace je poměr mezi čistým příjmem z pronájmu a tržní hodnotou 

nebo prodejní cenou bez daně a pořizovacích nákladů. 

 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝ří𝑗𝑒𝑚 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑛á𝑗𝑚𝑢 ∗  
100

𝑇6
 = "Obdržená" 𝑡𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑧 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů 

 

9.2.4 Určení tržní hodnoty 

Z předcházejících kapitol je patrné, že k určení tržní hodnoty potřebujeme v první řadě znát 

roční výnos z pronajímané nemovitosti. [11] V našem případě se bude jednat o teoretický 

výnos, protože výše nájemného (tedy příjmu) je zjištěná na základě inzerce. V inzerci je 

uvedena výše nájemného 0,1 €/m
2
/měsíc. Z výše ročního nájmu bude odečtena daň z příjmu 

a náklady na pronájem neboli měsíční výdaje. Náklady na pronájem obvykle zahrnují daň 

z nemovitosti, pojištění, odpisy (průměrné roční opotřebení), průměrné roční náklady 

na opravy a údržbu, náklady na správu nemovitosti a jiné náklady. Jelikož se jedná 

o zemědělský pozemek, konkrétně vinici, je osvobozen od daně z nemovitosti a vlastník není 

povinován platit pojištění. [19] Jelikož se jedná o holý pozemek bez stavby, nebudou zde 

vznikat náklady na opravy a údržbu, náklady na průměrné roční opotřebení ani náklady 

na správu nemovitostí. Od výše nájemného bude tedy v případě ocenění vinice odečtena 

pouze výše daně z příjmu. Sazba daně z příjmu se ve Francii stanoví dle výše ročního příjmu 

a také podle rodinné situace a počtu rodinných příslušníků. Zde budou použity základní taxy 

pro rok 2016 bez ohledu na rodinnou situaci. [33] 
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Tab. č. 2 – Výpočet výše nájemného včetně odečtení daně 

 

 

Výnos z pronájmu vinice činí po odečtení daní 30 850,28 €/rok. Pro určení tržní 

hodnoty majetku bude použita míra kapitalizace 3 %. [22] Výpočet tržní hodnoty bude tedy 

vypadat následovně. 

 

𝑇𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =  30 850,28 ∗
100

3
= 1 028 343 €  

 

Tržní hodnota pozemku dle výnosové metody činí 1 028 343 €, což je 343 781 €/ha. 

Průměrná cena vinic se v oblasti Beaujolais v roce 2015 pohybovala kolem 157 000 €/ha. 

Statistiky ministerstva zemědělství pro rok 2016 dosud nejsou známé, dá se však 

předpokládat, že cena bude vyšší než v roce 2015. Nižší hodnota by byla pravděpodobně 

obdržena v případě použití porovnávacího způsobu ocenění.  

Plocha pozemku

[m
2
] [€/m

2
/měsíc] [€/měsíc] [€/rok]

30 000 0,1 3 000 36 000

Méně než 9 710 € 0,00 €

9 710 € až 26 818 € 2 395,12 €

26 818 € až 71 898 € 2 754,60 €

5 149,72 €

30 850,28 €Nájemné po odečtení daně:

Σ

(9 710 - 0) * 0 = 9 710 * 0 =

(26 818 - 9 710) * 0,14 = 17 108 * 0,14 =

(36 000 - 26 818) * 0,30 = 9 182 * 0,30 =

Výpočet daně

0%

14%

30%

41%

45%

Méně než 9 710 €

9 710 € až 26 818 €

26 818 € až 71 898 €

71 898 € až 152 260 €

Více než 152 260 €

Daňové taxy pro rok 2016

Zdanitelný příjem Sazba daně

Nájemné
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10 SROVNÁNÍ METOD OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ 

VE FRANCII A V ČESKÉ REPUBLICE 

10.1 OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

Způsoby oceňování pozemků v České republice vychází ze zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění 

pozdějších předpisů. Pro začátek bude krátce uvedeno členění pozemků pro účely oceňování.  

Zákon o oceňování majetku rozlišuje:  

 Stavební pozemky, které se dále dělí na nezastavěné pozemky a zastavěné pozemky. 

 Zemědělské pozemky, kam patří orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 

a trvalý travní porost. 

 Lesní pozemky, kterými jsou buď lesní pozemky, nebo zalesněné nelesní pozemky. 

 Vodní plochy. 

 Jiné pozemky, které nespadají ani do jedné z výše uvedených kategorií.  

10.1.1 Oceňování stavebních pozemků 

Stavební pozemek se obvykle oceňuje podle cenové mapy, pokud ji má obec, kde se 

oceňovaný pozemek nachází, k dispozici. Tento způsob ocenění je velice jednoduchý, výměra 

pozemku se pouze vynásobí jednotkovou cenou, která je v cenové mapě uvedena pro danou 

lokalitu. [9] Může dojít k případu, že daná lokalita není v cenové mapě uvedena, pozemek se 

nachází na hranici dvou lokalit s rozdílnými cenami nebo je součástí obce, která nemá 

cenovou mapu vydanou. V takovém případě se stavební pozemek ocení dle oceňovací 

vyhlášky. [10] K dalším možným metodám ocenění patří metoda třídy polohy (Naegeliho 

metoda) či indexová porovnávací metoda. [3] 

10.1.2 Oceňování zemědělských pozemků, lesních pozemků, vodních ploch 

a jiných pozemků 

Zemědělský pozemek se zpravidla oceňuje výnosovou metodou, přičemž se vychází 

z výnosu zemědělské činnosti. [3] Základní cena pozemku se určí podle bonitovaných půdně 

ekologických jednotek (BPEJ), pokud je pozemek bonitován. Pokud pozemek nebyl 

bonitován, určí se cena průměrnou základní cenou v Kč/m
2
 zemědělských pozemků v daném 

katastrálním území. [10] 
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Lesní pozemek se zpravidla oceňuje výnosovým způsobem a porovnávacím způsobem 

podle plošně převládajících souborů lesních typů. [9] Pokud je na pozemku více porostních 

skupin s různými plošně převládajícími soubory lesních typů, ocení se tyto skupiny 

samostatně a cena pozemku je součtem těchto dílčích cen. [10] 

10.1.3 Oceňování pozemků ve vybraných případech 

Někdy je pro znalce či odhadce obtížné zvolit vhodnou metodu ocenění, zejména 

pokud se jedná o oceňování pozemků (či nemovitých věcí obecně) pro specifické účely. Při 

oceňování pozemku pro úvěrové řízení, pojišťovny, dědické řízení a daňové účely je důležité 

především datum, ke kterému je ocenění prováděno a které je zpravidla odlišné od data 

vypracování posudku. Dále je v těchto případech ocenění nutné zvážit, jaký typ hodnoty je 

pro daný účel ocenění nutné stanovit.  

Při oceňování pozemku pro účely úvěrového řízení stanovujeme směnnou hodnotu, 

která je vyjádřena cenou obvyklou k datu vypracování posudku. Závazný postup ocenění není 

dán a je tedy možné použít libovolný, obecně uznávaný postup pro stanovení směnné 

hodnoty. Některé bankovní ústavy ovšem mají zpracovány své vlastní metodiky. 

Pokud oceňujeme pro účely účetní evidence, rozhodující je datum vkládání majetku 

do společnosti částkou, která je stanovena v souladu se zákonem o oceňování majetku. Této 

problematice se věnuje též zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V tomto případě se většinou 

stanovuje reprodukční pořizovací cena, která je v zákoně o účetnictví definována jako cena, 

za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.  

Při oceňování pro pojišťovny oceňujeme k datu sepsání pojistné smlouvy. Obvykle se 

stanovuje reprodukční pořizovací hodnota.  

Pokud oceňujeme pro účely dědického řízení, vztahuje se ocenění k datu úmrtí 

zůstavitele. Stanovuje se cena obvyklá. 

Pokud oceňujeme pozemek pro daňové účely, je nutné postupovat podle zákona 

č. 151/1997 Sb. a oceňovací vyhlášky nebo podle vyhlášky č. 419/2013 Sb. Datum ocenění se 

stanovuje dle typu daně, u daně dědické se oceňuje ke dni úmrtí zůstavitele, u daně darovací 

k datu sepsání smlouvy a u daně z nabití nemovitých věcí ke dni nabytí nemovitosti. 

Dále je možné provádět ocenění věcných práv k nemovitostem, kam patří zejména 

právo stavby a věcná břemena. V tomto případě je nutné stanovit přiměřenou náhradu 

za omezení vlastníka. Obvykle se používá výnosový způsob ocenění. [3] 
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10.2 OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ VE FRANCII 

Rozdělení pozemků a metody jejich oceňování jsou popsány v předchozích kapitolách. 

Jedná se zejména o metodu porovnávací a výnosovou, které jsou nejpoužívanější. 

Pokud oceňujeme pro pojišťovny, vychází ocenění z odhadu škod, které mohou být 

způsobeny např. požárem nebo záplavami. Tyto odhady provádí odborníci v oblasti 

pojišťování, kteří stanoví pojistnou hodnotu. Pokud oceňujeme pro daňové účely či dědická 

řízení, vycházíme zpravidla z tržní hodnoty pozemku. [2] 

Stavební pozemky se pro daňové účely oceňují podle tržní hodnoty, musí však splnit 

kritéria zákona o územním plánování. Jedná se zejména o možnost získání stavebního 

povolení, vybavenost (napojení na inženýrské sítě) a životaschopnost.  

Pokud oceňujeme pro daňové účely pozemky zemědělské, ocenění je obvykle 

provedeno porovnávací metodou s možností využití statistik ministerstva zemědělství, kde 

jsou k dispozici průměrné jednotkové ceny v €/ha. Je možné použít také statistiky společnosti 

pro územní rozvoj a osídlení venkova (Safer). Pokud je pozemek pronajatý, je možné použít 

také výnosový způsob ocenění s mírou kapitalizace ve výši 3 %. 

Při ocenění lesů pro daňové účely opět používáme porovnávací způsob. K ocenění je 

opět možné využít statistiky společnosti pro územní rozvoj a osídlení venkova (Safer) nebo 

také údaje lesnické společnosti hotovostních vkladů. Ocenění je doplněno také použitím 

výnosového způsobu se sazbou 1 až 4 % v závislosti na lokalitě a typu stromů. [22]  

10.3 HLAVNÍ ROZDÍLY V OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ VE FRANCII 

A V ČESKÉ REPUBLICE 

Hlavní rozdíl v oceňování pozemků v těchto dvou zemích spočívá v tom, že v České 

republice je oceňování pozemků prováděno především podle oceňovací vyhlášky nebo, 

v případě stavebních pozemků, cenové mapy. Ve Francii je upřednostňován porovnávací 

způsob ocenění a to v podstatě pro všechny účely ocenění. Na rozdíl od ČR však ve Francii 

není při oceňování pozemků běžně používaná úprava ceny pomocí indexů či koeficientů. Při 

oceňování zemědělských a lesních pozemků je v obou zemích možnost využití výnosového 

způsobu ocenění, přičemž se vychází z výnosu hospodářské činnosti. 
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11 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zmapování způsobů a metod ocenění používaných 

ve Francii. Součástí této problematiky byl též popis situace na trhu s pozemky ve Francii 

a srovnání nabídky a poptávky po určeném druhu nemovitosti. 

Před samotným zpracováním práce bylo nutné získat přístup k francouzské legislativě 

a odborné literatuře vztahující se k zadané problematice úkolu. Vzhledem k tomu, že 

ve Francii není žádný zákon, který by shrnoval definice a podmínky oceňování, bylo při 

zpracování práce nutné vycházet z více zdrojů, kde jsou tyto informace uvedeny. Mezi 

stěžejní literaturu, se kterou musí být ve Francii obeznámen každý znalec či odhadce v oblasti 

oceňování nemovitostí, se řadí především Charte de l'expertise en évaluation immobilière, 

což je francouzská odborná publikace o oceňování nemovitostí vydaná pod záštitou IFEI 

(francouzského institutu oceňování nemovitostí).  

Z výše uvedeného odstavce vyplývá, že ve Francii, na rozdíl od České republiky, 

neexistuje žádný postup ocenění daný zákonem či vyhláškou. Jediným legislativním textem 

shrnujícím základní metody oceňování je brožura francouzské generální správy veřejných 

financí. V textu je však zdůrazněno, že tato brožura neslouží jako úřední postup k určení tržní 

hodnoty a jedná se pouze o výčet běžně uznávaných metod, které jsou používány soukromými 

i veřejnými odhadci a znalci a též daňovou správou a soudními orgány.  

Z prostudování všech dostupných zdrojů je zřejmé, že ze všech oceňovacích metod je 

nejčastěji používaná a také nejvíce uznávaná metoda porovnávací, která má podobný postup 

jako v České republice. Rozdíl spočívá pouze v absenci indexů a koeficientů, které ve Francii 

nejsou při oceňování pozemků běžně používané. Podobný průběh jako v České republice má 

též metoda výnosová, která často doplňuje metodu porovnávací. Její použití je ovšem možné 

pouze u pronajímaných nemovitostí. Trojici nejběžněji používaných oceňovacích metod 

doplňuje oceňování na základě historické hodnoty. Všechny výše uvedené metody spojuje 

jeden prvek, kterým je nutnost průzkumu trhu. Při použití porovnávací metody a oceňování 

na základě historické hodnoty je průzkum trhu nezbytný kvůli hledání porovnatelných 

nemovitostí a následné tvorbě databáze. Při použití výnosové metody je nutné prozkoumat trh 

za účelem stanovení vhodné míry kapitalizace. 

V případě ocenění pozemků porovnávací metodou je ve Francii obtížné získat 

dostatečný počet prvků do databáze, protože pozemky v zadané lokalitě se často značně liší 

velikostí plochy a jsou proto hůře porovnatelné. Jelikož si v takovém případě znalec či 
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odhadce stanovuje nejvhodnější postup sám, je obtížné také určení tržní hodnoty pozemku. 

Obtížnost nastává také při oceňování pozemků výnosovou metodou. Tato obtížnost spočívá 

především ve stanovení vhodné míry kapitalizace, k jejímuž určení je zapotřebí znát výše 

nájmů obdobných typů pozemků i výše jejich tržních cen. Získat obě tyto informace z inzercí 

je ve Francii nemožné.   

Průzkum situace na trhu s pozemky a vývoj trhu v minulých letech vychází především 

z dostupných informací a statistik příslušných ministerstev. V případě stavebních pozemků se 

jedná o ministerstvo životního prostředí, energií a moře (jeho součástí je hlavní komisariát pro 

udržitelný rozvoj) a v případě zemědělských pozemků o ministerstvo zemědělství, 

potravinářského průmyslu a lesů. Stavební pozemky jsou nejdražší kolem hlavního města 

Paříže, což není nic nepředvídatelného. Jinak je situace na trhu v jednotlivých regionech 

odlišná, v těch nejžádanějších jsou stavební pozemky přirozeně nabízeny za vyšší cenu 

a poptávka zde převyšuje nabídku. Zajímavý je trend stále se zvyšující jednotkové ceny 

stavebním pozemků současně se stále se zmenšující plochou nabízených pozemků v průběhu 

let. V nejdražších regionech jsou též nabízeny pozemky s mnohem menší plochou než 

v levnějších regionech. Rozdíl je v některých případech velmi značný. V případě 

zemědělských pozemků a luk a též v případě lesů a zalesněných pozemků byl v posledních 

letech rovněž zaznamenán mírný růst cen. Zajímavostí je, že ve Francii jsou velice pečlivě 

vedeny údaje o situaci na trhu s vinicemi. Jako v ostatních případech i jednotkové ceny vinic 

rok od roku stoupají. Francouzi vývoj trhu s vinicemi zřejmě pečlivě sledují a ministerstvo 

zemědělství, potravinářského průmyslu a lesů vede statistiky zvlášť nejen pro každou 

vinařskou oblast a podoblast, ale také zvlášť pro jednotlivé typy vinic. Důležitým faktorem 

také je, zda se na dané vinici pěstuje réva pro výrobu vín s ochrannou známkou či bez 

ochranné známky nebo zda jsou hrozny určeny pro výrobu koňaku. Není překvapivé, že 

nejvyšších cen dosahují vinice v oblasti Champagne. Zajímavé je však jak moc tato oblast 

cenově převyšuje ostatní oblasti a také to, že průměrná jednotková cena vinic ve Francii je 

každoročně zveřejněna zvlášť se zahrnutím oblasti Champagne a zvlášť bez jejího zahrnutí. 

Během zpracování této diplomové práce bylo též obtížné vhodné zvolení českého 

překladu některých odborných názvů tak, aby zůstal zachován původní význam.  
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PŘÍLOHA 1: VÝPOČET TRŽNÍ HODNOTY STAVEBNÍHO 

POZEMKU POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM 

Oceňovaný pozemek se nachází v obci Rennes na ulici Boulevard Oscar Leroux, obec 

leží na severozápadě Francie, v departementu Ille-et-Vilaine v regionu Bretagne a je součástí 

okresu Rennes. Stavební pozemek má parcelní číslo 541, nachází se v jižní části obce a je 

orientován na sever. Plocha pozemku je 308 m
2
. Dle územního plánu (PLU) obce Rennes je 

oceňovaný pozemek součástí již zastavěného území městské plochy neboli „Plochy U“, toto 

území nese označení UE2a a jedná se o oblast určenou k rezidenční zástavbě. V ulici 

Boulevard Oscar Leroux, kde se pozemek nachází, jsou vybudovány jak dopravní tak 

i inženýrské sítě. 

Databázi tvoří celkem 6 stavebních pozemků určených k rezidenční zástavbě, z nichž 

se všechny nachází v obci Rennes. Všechny pozemky mají stejnou vybavenost, která zahrnuje 

především napojení na dopravní a inženýrské sítě. Všechny se nachází v obytných čtvrtích, 

leží přibližně ve stejné vzdálenosti od centra a jsou součástí řadové zástavby. Problém tedy 

spočívá pouze v rozdílné ploše. Přehled porovnávaných pozemků viz tabulka 1 (uvedena je 

též v kapitole 9.1.4) 

 

Tab. č. 1 – Porovnávané pozemky  

 

 

Přes rozdílnou plochu jednotlivých stavebních pozemků se ve výši jednotkové ceny 

objevuje jistá pravidelnost. Z tabulky je patrné, že se zmenšující se plochou stavebního 

pozemku roste cena za m
2
. Pokud budeme vycházet z předpokladu, že tento trend bude 

dodržen i v případě zařazení oceňovaného pozemku, můžeme předpokládat, že se jeho 

jednotková cena bude pohybovat mezi 569 €/m
2
 a 711 €/m

2
 a to vzhledem k velikosti jeho 

plochy, která je 308 m
2
. 

Č. pozemku Adresa Plocha [m
2
]

Cena z 

inzerce [€]

Jednotková cena 

[€/m
2
]

Upravená cena 

[€/m
2
]

1 Rue de Lorient, Rennes 141 219 450 1 556 1 479

2 Rue de Nantes, Rennes 160 185 476 1 159 1 101

3 Rue Albert Thomas, Rennes 214 223 280 1 043 991

4 Allée du Landry, Rennes 266 199 000 748 711

5 Rue de la Motte Brûlon, Rennes 342 205 000 599 569

6 Cleunay-Arsenal-Redon, Rennes 700 240 000 343 326

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-departement/carte-departement-Ille-et-Vilaine.html
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V kapitole 9.1.4 je uvedena jednotková cena oceňovaného pozemku ve výši 665 €/m
2
. 

V následující tabulce je uveden výpočet, který mě dovedl k uvedenému výsledku. 

 

Tab. č. 3 – Určení tržní hodnoty stavebního pozemku dle nepřímého porovnání 

 

 

Protože v databázi nakonec, po vyloučení nevhodných prvků, zůstalo pouze 

6 porovnatelných pozemků, nebylo obtížné porovnat všechny pozemky mezi sebou a zjistit, 

zda je mezi jednotkovými cenami a velikostmi ploch určitý vztah. V tabulce je uvedeno 

porovnání jednotlivých dvojic pozemků z databáze, tzn. „každý s každým“, což při počtu 

Č. porovnávaných pozemků

1 : 2

1 : 3

1 : 4

1 : 5

1 : 6

2 : 3

2 : 4

2 : 5

2 : 6

3 : 4

3 : 5

3 : 6

4 : 5

4 : 6

5 : 6

Průměr

A

Oceň. Poz. vs. poz. č.

1

2

3

4

5

6

Průměr

645,08

601,65

704,37

D = C * jedn. cena

Cena oceňovaného pozemku je zhruba 204 700 €, jednotková cena je zhruba 665 €/m
2

664,58

Jednotková cena oceňovaného pozemku: 664,58 [€/m
2
]

Cena oceňovaného pozemku: 664,58 * 308 = 204 690,64 €

1,110390

2,272727

1,369464

1,101750

1,056548

1,157895

2,162525

Poměr ploch

2,184397

1,925000

1,439252

D = C / jedn. cenaB C = B / 1,050960

Poměr cen

2,078478

1,831659

Cena oceň. poz. [€/m
2
]

711,37

601,24

723,78

1,074884

1,030151

1,206030

1,170732

1,050960

1,203822

1,072915

1,105264

1,293968

0,891258

0,918130

3,043146

1,248084

2,182018

1,748294

1,394648

1,7406371,598131

3,271028

Poměr ploch / poměr cen

0,845186

1,017453

0,906812

0,934154

1,093643

1,111045

1,549517

1,933927

3,381073

1,285714

2,631579

2,046784

1,342606

1,491696

2,080391

2,596502

4,5394504,964539

1,337500

1,662500

2,137500

4,375000

1,242991

2,425532

Poměr ploch Poměr cen

1,134752

1,517730

1,886525
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6 pozemků tvoří celkem 15 dvojic. U jednotlivých dvojic pozemků je uveden poměr jejich 

ploch a poměr jejich jednotkových cen. Větší hodnota je vždy dělena menší. Poté byly dány 

do poměru tyto 2 výsledky a, jak je patrné z tab. č. 3, jejich poměr se vždy pohyboval kolem 

hodnoty 1, průměrně asi 1,05. 

Následně byl do poměru s porovnávanými pozemky dán pozemek oceňovaný, tzn. byl 

určen poměr mezi plochou oceňovaného pozemku a jednotlivými plochami pozemků 

z databáze. Jelikož je z předchozích výpočtů patrné, že poměr ploch jednotlivých dvojic 

pozemků je přibližně 1,05krát větší než poměr jejich jednotkových cen, bylo možné 

odhadnout, v jakém poměru bude cena oceňovaného pozemku s pozemky porovnávanými. 

Tímto poměrem byla vždy vynásobena či vydělena jednotková cena porovnávaného pozemku. 

Násobení či dělení bylo určeno podle toho, zda byla jednotková cena dle předpokladu nižší či 

vyšší než hledaná jednotková cena. Z dosažených výsledků byla poté vypočtena průměrná 

jednotková cena, která je přibližně 665 €/m
2
. Po vynásobení jednotkové ceny plochou 

pozemku (308 m
2
) byla obdržena tržní hodnota pozemku, jejíž výše je přibližně 204 700 €.  

Dosažená jednotková cena vyplývá také z grafu uvedeného níže. 

 

 

Obr. č. 26 – Grafické určení jednotkové ceny stavebního pozemku (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 


