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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou analýzy nejvyššího a nejlepšího 

vyuţití majetku. V zahraničí je tato metoda poměrně vyuţívaná a označována jako HABU. 

Metoda je aplikována na konkrétní případ sokolovny v obci Mosty u Jablunkova. První část 

práce je zaměřena na teoretickou část, kde jsou popsány základní pojmy a postup při řešení 

problematiky nejvyššího a nejlepšího vyuţití. Druhá část práce je zaměřena na praktickou 

aplikaci metody na konkrétní případ, kdy jsou na logicky pravděpodobných moţnostech 

vyuţití provedeny zkoušky legální přípustnosti, fyzické moţnosti, finančního opodstatnění a 

maximální výnosnosti. Výsledkem provedených zkoušek je nejvyšší a nejlepší vyuţití 

konkrétního případu. 

Abstract 

This diploma thesis deals with the issue of analyzing the highest and best use of 

property. Abroad, this method is quite used and referred to as Habu. The method is applied to 

a specific case of the Sokolovna in Mosty u Jablunkova. The first part focuses on the 

theoretical introduction, which describes the basic concepts and how to tackle the highest and 

best use. The second part of the thesis is focused on the practical application of the method to 

a particular case where the legal admissibility, physical, financial and maximum profitability 

tests are made on logically probable possibilities of use. The test results are the highest and 

best use of a particular case. 

Klíčová slova 

Analýza nejvyššího a nejlepšího vyuţití majetku, legální přípustnost, fyzická moţnost, 

finanční opodstatnění, maximální výnosnost, oceňování nemovitostí, sokolovna Mosty u 

Jablunkova 

Keywords 

Analysis of the Highest and Best Use, legally permissible,  physical possibility,  

financially feasible, maximum productivity. valuation of property, Sokolovna Mosty u 

Jablunkova 
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1  ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou analýzy nejvyššího a nejlepšího 

vyuţití majetku, v zahraničí označováno jako HABU. Metoda zkoumá různé varianty vyuţití 

a cílem je podrobit navrţené moţnosti analýze a zhodnotit, která varianta je nejvýhodnější a 

nejvýnosnější pro daný majetek. 

První část diplomové práce je zaměřena na teorii, kde se seznámíme se základními 

pojmy a s vysvětlením postupu při analýze nejvyššího a nejlepšího vyuţití. Druhá část práce 

je zaměřena na praktické pouţití analýzy nejvyššího a nejlepšího vyuţití na objektu 

Sokolovny v obci Mosty u Jablunkova, kde se pokusím navrhnout pro daný objekt nejlepší 

řešení. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

2.1.1 Nemovitá věc 

Dle nového občanského zákoníku je v § 498 odst. 1 definována jako: ,,Nemovité věci 

jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k 

nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá 

věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její 

podstaty, je i tato věc nemovitá.“
1
 

2.1.2 Pozemek 

Dle katastrálního zákona v § 2 je uvedeno, ţe se rozumí: ,,pozemkem část zemského 

povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního 

území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím 

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

hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití 

pozemků“2 

Pozemky pro účely oceňování se dále dělí v § 9 odst. 1 dle zákona o oceňování 

majetku na: 

a) stavební pozemky, 

b) zemědělské pozemky (v katastru nemovitostí evidované jako orná půda, 

chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost), 

c) lesní pozemky (evidované v katastru nemovitostní a zalesněné nelesní pozemky), 

d) vodní plochy (evidované v katastru nemovitostí), 

e) jiné pozemky (neuvedené v písmenech a) aţ d), 

 

                                                 
1
 § 498 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

2
 § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Další dělení pozemků dle § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku: 

a) nezastavěné pozemky, 

b) zastavěné pozemky, (10) 

2.1.3 Parcela 

V katastrálním zákoně je také uvedeno, ţe: ,,Parcelou je pozemek, který je 

geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.“
3
 

2.1.4 Stavba 

Podle § 2 odst. 3 stavebního zákona: ,,Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která 

vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické 

provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. 

Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu 

se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je 

stavba pro reklamu.“
4
 

Stavby se dále člení v zákoně o oceňování majetku v § 3 odst. 1 na:  

a) stavby pozemní, kterými jsou: 

 1. budovy – „jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek 

převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více 

ohraničenými užitkovými prostory,“
5
 

 2. jednotky  

 3. venkovní úpravy 

b) stavby inţenýrské a speciální pozemní, „kterými jsou stavby dopravní, vodní, pro 

rozvod energií a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy území, 

studny a další stavby speciálního charakteru“
6
 

                                                 
3
 § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů 

4
 § 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

5
 § 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve 

znění pozdějších předpisů  
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c) vodní nádrţe a rybníky 

d) jiné stavby 

členění jednotlivých druhů staveb stanoví vyhláška (10) 

2.1.5 Obestavěný prostor  

V podstatě se jedná o objem, který zaujímá stavba. Uvádí se v m
3
.  

Dle oceňovací vyhlášky 441/2013 Sb. zjistíme obestavěný prostor objektu jako součet 

obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení, přičemţ s obestavěným 

prostorem základů neuvaţujeme.  

            

OP = obestavěný prostor 

OS = obestavěný prostor spodní stavby 

OV = obestavěný prostor vrchní stavby 

OZ = obestavěný prostor zastřešení 

Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen vnějším pláštěm bez izolačních 

přizdívek. Zdi, větrací a osvětlovací prostory, které mají šířku větší neţ 0,15 m se uvaţují 

celým svým rozměrem. V dolní části je ohraničen spodním lícem podlahy nejniţšího 

podzemního podlaţí nebo prostoru, který není podlaţím. Pokud to není měřitelné nebo 

podlahová konstrukce chybí, připočte se 0,10 m. V horní části je obestavěný prostor spodní 

stavby vymezen spodním lícem podlahy 1. NP. 

Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen po stranách vnějšími plochami staveb. 

Ve spodní části je ohraničen spodním lícem podlahy 1. NP. Kdyţ je u nepodsklepených 

staveb nebo jejich částí podlaha prvního nadzemního podlaţí výše neţ přiléhající terén, 

připočte se i prostor obestavěný podezdívkou, ohraničený ve spodní části průměrnou rovinou 

terénu u nepodsklepené části. V horní části je ohraničen spodním lícem podlahy 1. NP. Pokud 

je podsklepená jen část stavby, připočte se 0,10 m ke konstrukci podlahy vţdy v 1. NP. 

Není-li tloušťka podlahy měřitelná nebo podlahová konstrukce neexistuje a nepřipočítává se 

na podlahovou konstrukci částečného podzemního podlaţí. V horní části, nad níţ je půda, je 

prostor ohraničen horním lícem podlahy půdy. Pokud je v horní části střecha plochá nebo 

                                                                                                                                                         
6
 § 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve 

znění pozdějších předpisů 
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sklonitá bez půdního prostoru, je prostor ohraničen vnějším lícem střešní krytiny, u teras 

horním lícem dlaţby.  

Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech šikmých a strmých, se vypočte 

bez ohledu na jejich tvar vynásobením zastavěné plochy půdy. U podkroví je to součet 

průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní 

nadezdívky. Převaţují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor 

zastřešení jako objem geometrického tělesa. 

Při výpočtu obestavěného prostoru se neodečítají otvory a výkleny v obvodových 

zdech, lodţie, vsunuté balkony, verandy a podobně. Dále se neodečítají nezastřešené 

průduchy a světlíky do 6 m
2
 půdorysné plochy. 

Dále se neuvaţují balkony a přístřešky, které vyčnívají průměrně nejvýše 0,50 m přes 

líc zdi, římsy, pilastry, polosloupy, vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m
2
 včetně, atiky, 

komíny, ventilace, přesahující poţární a štítové zdi. 

Do obestavěného prostoru se však připočítávají balkony a nezakryté pavlače 

vyčnívající přes líc zdi více neţ 0,50 m, a to objemem zjištěným vynásobením půdorysné 

plochy výškou 1 m. (11) 

Dle ČSN 73 4055 se při výpočtu obestavěného prostoru započítávají i základy. Jde o 

součet obestavěných prostorů stavebně odlišných částí.  

               

OP = obestavěný prostor 

OZ = obestavěný prostor základů 

OS = obestavěný prostor spodní části objektu 

OV = obestavěný prostor vrchní části objektu 

Ot = obestavěný prostor zastřešení 

Obestavěný prostor základů je objem, který je dán jejich skutečnou kubaturou. 

U starších staveb, kde nebývá moţnost zjistit kubaturu základů, se rozsah a objem vypočítá 

s ohledem na dimenzování konstrukcí a s přihlédnutím k platným předpisům v době výstavby. 

(1, str. 28) 
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2.1.6 Zastavěná plocha 

Dle oceňovací vyhlášky „Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená 

ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních 

podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.“
7
 

2.1.7 Podlahová plocha 

V oceňovací vyhlášce je uvedeno, ţe: „Podlahovou plochou se rozumí plochy 

půdorysného řezu místností a prostorů stavebně upravených k účelovému využití ve stavbě, 

vedeného v úrovni horního líce podlahy podlaží, ve kterém se nacházejí. Jednotlivé plochy 

jsou vymezeny vnitřním lícem svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav (např. 

omítky).“
8
 

2.1.8 Územní plán 

Jde o dokumentaci, ve které je vymezeno uspořádání obce. Upravuje výstavbu a 

rozvoj obce a snaţí se nalézt rovnováhu mezi hospodářstvím a ţivotním prostředím. 

2.1.9 Nájemné 

Nájemné je peněţní částka, kterou pronajímateli hradí nájemce za přenechání práva 

uţívat nemovitost. Je v něm obsaţena hodnota nemovitosti, údrţba a všechny náklady, které 

souvisí s vlastnictvím a jejím provozem. 

Vlastník objektu z nájemného hradí údrţbu nemovitosti a další náklady, které s jejím 

provozem souvisí, například pojištění, daň z nemovitosti a podobně. V nájemném by měl být 

obsaţen i přiměřený zisk. (1, str. 265) 

  

                                                 
7
 Příloha č. 1, podbod 2. odst. 1, vyhlášky 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

8
 Příloha č. 1, podbod 4. odst. 1, vyhlášky 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 
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2.2 ZPŮSOBY OCENĚNÍ 

2.2.1 Ocenění nákladovým způsobem 

Vychází z nákladů, které by bylo nutné vynaloţit na pořízení nemovitosti podle jejího 

stavu ke dni ocenění. (10) 

V oceňovací vyhlášce je pak uvedeno zjištění ceny: „cena stavby nákladovým 

způsobem se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek, určeného způsobem uvedeným v 

příloze č. 1 k této vyhlášce, základní cenou upravenou podle příslušného ustanovení této 

vyhlášky v závislosti na účelu užití stavby“
9
. 

Metody nákladového ocenění: 

 Oceňování podle cenového předpisu 

 Ocenění pomocí poloţkového rozpočtu 

2.2.2 Ocenění výnosovým způsobem 

Výnosová hodnota představuje ekonomický a podnikatelský pohled na věc, která má 

přinášet výnos, v našem případě nemovitost. Je dána velikostí kapitálu, který by při uloţení na 

danou úrokovou míru v budoucnu umoţnil vyplatit takové částky, které by byly rovny 

výnosům, jeţ by přinášela nemovitost. 

„Výnosová metoda je součtem diskontovaných (odúročených) předpokládaných 

čistých výnosů z jejího pronájmu.
10

 

Výpočet se provádí součtem všech předpokládaných výnosů z pronájmu nemovitosti. 

Výnosy jsou odúročeny (diskontovány) na současnou hodnotu, protoţe se uskuteční aţ 

v budoucnosti. (1, str. 267) 

  

                                                 
9
 § 10, odst. 1 vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění 

vyhlášky č. 199/2014 

10
 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. VIII., přepracované. vyd. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2009, 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 267 
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2.2.2.1 Ocenění výnosů věčnou rentou 

Nejběţnější způsob výnosového ocenění za předpokladu, ţe nemovitou věc chceme 

mít dlouho a očekávané výnosy lze očekávat jen minimálně proměnné. 

   
 

 
     

CV= výnosová hodnota 

Z = zisk 

u = úroková míra (též úroková sazba, míra kapitalizace) (1, str. 288) 

2.2.3 Kombinace nákladové a výnosové metody 

Tento způsob ocenění je popsán ve vyhlášce o oceňování majetku. 

 „Kombinací nákladového a výnosového způsobu se oceňuje stavba, jejíž cena se určí 

nákladovým způsobem podle § 12, pokud k datu ocenění  

a) je celá stavba pronajatá,  

b) je částečně pronajatá, jde-li o stavbu, nebo její převažující část, typu F, H, J, K, R,  

S, Z podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, nebo typu C, I, J podle přílohy č. 9 k této  

vyhlášce,  

c) není stavba pronajatá, ale jde o stavbu typu F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy   

č. 8 k této vyhlášce, nebo typu C, I, J podle přílohy č. 9 k této vyhlášce a její stavebně  

technický stav pronajmutí umožňuje.“
11

 

2.2.4 Porovnávací (komparativní) metoda  

Vychází z porovnání předmětu nemovitosti se stejným nebo obdobným předmětem a 

cenou, která byla sjednaná při jeho prodeji. Cena nemovitosti je závislá na své poloze, 

velikosti, vybavení, velikosti pozemku, stáří a dalších faktorech. To vše musíme zohlednit při 

porovnání. (1, str. 327)  

Tato metoda se dělí na metodu přímou a nepřímou. Při přímé metodě se porovnává 

oceňovaná nemovitost přímo se srovnávacími nemovitostmi. Při nepřímé metodě se 

                                                 
11

   § 31, vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění 

vyhlášky č. 199/2014. 
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nemovitost porovnávaná se standardním objektem, který má přesně definované vlastnosti a 

cenu odvozenou ze zpracované databáze. (1, str. 328) 
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2.3 ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŢITÍ 

Zjednodušeně se dá popsat jako ekonomická studie a finanční analýza konkrétního 

majetku na určitém místě a v určitém čase. V zahraničí je tato metoda „highest and the best 

use“, zkráceně HABU, doporučována a v některých zemích je vyţadována pro oceňování 

nemovitostí. 

Analýza nejvyššího a nejlepšího vyuţití je: „Rozumně pravděpodobné a legální užití 

nezhodnocené parcely nebo zhodnoceného majetku, které je fyzicky možné, právně povolené, 

vhodně podpořitelné, finančně opodstatnitelné a které docílí její/jeho nejvyšší hodnotu.“
12

 

Tato analýza by měla být základem jakéhokoli odhadu hodnoty majetku, obzvlášť 

nemovitého. Nemovitý majetek má svou hodnotu, která je dána jeho vyuţitím. Analýza 

nejvyššího a nejlepšího vyuţití slouţí k výběru mezi srovnatelnými daty v nákladovém a 

srovnávacím, ale i ve výnosovém přístupu. U této analýzy by nemělo jít o subjektivní analýzu 

vlastníka nebo oceňovatele nemovitosti, ať jde o nezastavěný (nezhodnocený) nebo o 

zhodnocený pozemek. (2, str. 203) 

2.3.1 Podmínky ke splnění 

Abychom mohli provést analýzu nejvyššího a nejlepšího vyuţití nemovité věci 

musíme splnit základní podmínky, které musí navrhované vyuţití splňovat. 

 Legální přípustnost 

 Fyzická moţnost 

 Finanční opodstatnění 

 Maximální výnosnost 

V první řadě je třeba prozkoumat první dva poţadavky a to legální přípustnost a 

fyzickou moţnost. Vyjdou-li oba poţadavky jako moţné a proveditelné, zaměříme se na 

finanční opodstatnění navrhovaných variant. 

 Odhadci nemovitého majetku obvykle přistupují k analýze nejvyššího a nejlepšího 

vyuţití nemovitosti vylučovací metodou, kdy navrhnou co nejširší moţné varianty budoucího 

vyuţití. Většinou začínají s podmínkou legální přípustnosti, protoţe ta často vyloučí některé 

navrhované varianty, které by mohly vyţadovat nákladné inţenýrské studie. (2, str.204) 

                                                 
12

  Appraisal Institute The Appraisal of Real Estate, 12th ed. Chicago: Appraisal Institute, 2001. Ibid., 305. 
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2.3.2 Poţadavek legální přípustnosti 

Ve všech případech analýzy musí oceňovatel určit, která vyuţití jsou legálně 

přípustná. Jde o to určit, zda jsou navrhované moţnosti přípustné z hlediska územního plánu, 

stavebních předpisů, vyhlášek a nařízení, ekologických předpisů, a podobně. Důleţité je i to, 

aby oceňovatel zváţil i moţnosti, kdy by mohl být územní plán a další předpisy změněny pro 

docílení nejvyššího a nejlepšího vyuţití daného pozemku.  

Omezení smluvní, soukromá a dlouhodobé nájmy zatěţují pozemek a jsou součástí 

podmínek, za kterých jsou získávány majetky. Toto můţe znemoţnit jisté vyuţití, nebo 

určovat podmínky, které omezují nebo ovlivňují předpokládaný stavební záměr. Jsou-li tato 

omezení v rozporu s územními směrnicemi, vyhláškami, stavebními předpisy apod., pak 

převládají ta, která nejvíce omezují vyuţití pozemku. Dlouhodobé nájemní smlouvy také 

mohou ovlivnit nejvyšší a nejlepší vyuţití majetku po dobu, která ještě zbývá do jejich 

vypršení. Neexistují-li soukromá omezení, jsou směrodatné ty, které jsou ustanovené 

zákonem. 

Nejvyšší a nejlepší vyuţití mohou také ovlivnit stavební předpisy. Ty mohou 

neobvyklým způsobem ovlivnit stavební náklady. Jako příklad můţeme uvést poţadavek 

nadměrně dimenzovaných parkovacích prostor daný místní vyhláškou. Ten můţe mít dopad 

na velikost projektovaného nákupního střediska. Předpisy a směrnice, které nejsou takto 

omezující vedou většinou k menším stavebním nákladům, coţ více přitahuje stavební 

zřizovatele. (2, str.206) 

2.3.3 Poţadavek fyzické moţnosti 

Tento poţadavek se zaměřuje na fyzické vlastnosti pozemku. Vyuţití pozemku 

ovlivňuje jeho velikost, tvar, topografie a přístup, moţnost záplav nebo sesuvů půdy. 

Pozemky s nepravidelným tvarem je většinou obtíţnější zhodnotit, z čehoţ plynou vyšší 

náklady, a i pak můţe být vyuţitelnost niţší neţ u pozemku stejné velikosti, ale s pravidelným 

tvarem. Z toho tedy můţeme soudit, ţe nepravidelný nebo sloţitější tvar pozemku můţe vést 

ke komplikacím při stavbě, z čehoţ můţou vyplývat i vyšší náklady. 

Vyuţitelnost i hodnotu pozemku zvyšuje moţnost snadného přístupu k němu. Dalšími 

důleţitými prvky jsou veřejné sítě a jejich kapacita. Příkladem můţe být nevyhovující 

kapacita kanalizace nebo čističky odpadních vod v blízkosti pozemku. Tato skutečnost můţe 

vést aţ k velmi omezenému vyuţití pozemku.  
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Půdní podmínky pozemku jsou pro fyzickou moţnost také velmi důleţité. Pokud má 

pozemek terén, který vede k horším základovým poměrům, bude stavba komplikovanější, 

z čehoţ vyplývají i vyšší náklady na její pořízení, coţ můţe být ekonomicky neopodstatněné. 

Toto omezení můţe navrhovanou variantu vyloučit, i kdyţ by v jiném posouzení mohla vyjít 

jako ta nejlepší. (2, str.206, 207) 

2.3.4 Poţadavek finanční opodstatněnosti 

Zkoušku finanční opodstatněnosti provádíme pouze na varianty, které prošly dvěmi 

předchozími. Pokud má navrhované vyuţití hodnotu vyšší nebo shodnou s náklady a zároveň 

splňuje zkoušku legální přípustnosti a fyzické moţnosti, je finančně opodstatněné. 

Pokud navrţené varianty budou vytvářet příjmový tok, analýza finanční 

opodstatněnosti se zaměřuje na ty varianty, které pravděpodobně vytvoří příjem shodný nebo 

vyšší, neţ je částka potřebná na uspokojení provozních výdajů a závazků, a které umoţní 

návrat investice. U této zkoušky se odhadne výše budoucích hrubých příjmů, které jsou od 

jednotlivých variant očekávány. Od hrubých příjmů odečteme ztráty z nepronajmutí 

nájemních prostor, provozní výdaje a neuskutečněné platby nájemného. Výsledkem bude 

pravděpodobný čistý příjem pro kaţdou variantu. Díky tomu můţe být pro kaţdou variantu 

vypočtena návratnost investice. Je-li čistý příjem dostatečně vysoký na to, aby uspokojil trţní 

míru návratnosti investice, je navrhovaná varianta finančně opodstatněná. 

Jsou-li výnosy niţší neţ náklady nebo je dokonce převyšují jen o nepatrnou částku, 

navrhované vyuţití nemusí být finančně opodstatněné. (2, str. 207) 

„Úspěšné použití zkoušky finanční opodstatněnosti pozemku jako nezhodnoceného se 

opírá o vyhodnocení podstatných a věrohodných tržních dat a důkazů, jež byly v dané tržní 

oblasti a na daném konkurenčním trhu předmětného majetku shromážděny a jejichž analýza 

byla následně provedena. Riziko je důležitým hlediskem a musí být zváženo spolu s ostatními 

opodstatňujícími faktory. Jakákoliv vnější zastaralost, vztažná k specifickému využití, musí být 

ve zkoušce finanční opodstatněnosti zahrnuta.“
13

 

                                                 
13

 MELEN, V.Z.: Analýza nejvyššího a nejlepšího vyuţití majetku. In: Soudní inţenýrství, č. 4/2006, ISBN 

1211-443X., str. 203-208 
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2.3.5 Poţadavek maximální výnosnosti 

Tato zkouška se provádí na varianty, které prošly předchozími třemi zkouškami. 

V průběhu vylučovacího procesu pomáhá dodatečná analýza trţních sil nabídky a poptávky.  

Tato zkouška se zaměřuje nejen na vytvořenou hodnotu, ale i na náklady, které byly 

s ní spojené, například náklady na demolici, sanaci ekologické zátěţe, náklady na docílení 

změn územního plánu, apod. Po ní vybereme tu z finančně opodstatněných variant, která má 

nejvyšší zbytkovou hodnotu pozemku v souladu s rizikem a návratností investice.  

„Možné nejvyšší a nejlepší využití pozemku je obvykle využití přetrvávající po delší 

časovou periodu, od kterého je očekáváno, že potrvá po dobu normální životnosti daných 

zhodnocení. Normální očekávaná životnost záleží na druhu zhodnocení, kvalitě konstrukčních 

prací a jiných faktorů. Přítok výhod (příjem a ostatní výhody), která zhodnocení vytváří, je 

obvykle následkem velmi specifického programu územního využití.“
14

 (2, str. 207) 

2.3.6 Závěr analýzy nejvyššího a nejlepšího vyuţití 

Na konci analýzy je nutné shrnout veškeré informace a úvahy, které vedly k jejímu 

závěru, včetně zdůvodnění. Závěr by měl být logický, přehledný a úplný popis, sestavený ze 

zkoušek legální přípustnosti, fyzické moţnosti, finanční opodstatněnosti a maximální 

výnosnosti daného majetku, a vyšel jako nejvyšší a nejlepší vyuţití. 

2.3.7 Pouţití analýzy u nás a v zahraničí 

Metoda nejvyššího a nejlepšího vyuţití, „highest and best use“, tzv. HABU, se 

vyuţívá v řadě zemí světa a Evropy. V oceňovacích standarech IVS (International Valuation 

Standards) a EVS  (European Valuation Standards) je metoda HABU definována jako vyuţití 

oceňovaného majetku, které je nejpravděpodobnější, právně odůvodněné, fyzicky moţné, 

finančně proveditelné a které přinese jeho nejvyšší moţnou hodnotu. (6, str. 22) 

V některých zemích je tato metoda doporučována při oceňování majetku, jinde je 

přímo vyţadovaná. Ve Velké Británii je tato metoda klíčovou součástí při ocenění 

nemovitostí, protoţe se zde nezaměřují pouze na její aktuální stav, ale i na moţné budoucí 

investice.  

                                                 
14

 MELEN, V.Z.: Analýza nejvyššího a nejlepšího vyuţití majetku. In: Soudní inţenýrství, č. 4/2006, ISBN 

1211-443X., str. 203-208 
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V České Republice tato metoda není určena ţádným právním předpisem. Jde o 

poměrně pracnou metodu, a proto je často při oceňování přehlíţena. Svoje vyuţití však má 

například při developerských projektech, protoţe ukazuje, které faktory mohou projekt 

ovlivnit a které je třeba v něm zohlednit.  
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3  PRAKTICKÁ ČÁST 

V této práci se zaměřuji na budovu Sokolovny v obci Mosty u Jablunkova. Budova 

byla postavená v šedesátých letech 20. století s dobudovanou přístavbou v roce 1985. 

V dnešní době budova ve stávajícím stavu jiţ příliš nevyhovuje a některé části jsou dokonce 

v havarijním stavu, proto navrhnu její nejvyšší a nejlepší vyuţití. 

Obrázek č. 1 – Sokolovna, hlavní vstup 

3.1 INFORMACE O OBCI 

3.1.1 Geografie 

Obec Mosty u Jablunkova se nachází v nejvýchodnější části České Republiky, 

v Moravskoslezském kraji, na trojmezí tří států – Česka, Polska a Slovenska. Na západ od 

obce se zvedají Moravskoslezské Beskydy a na východ Jablunkovské mezihoří. Rozloha obce 

dosahuje 34 km
2
, celková délka je 8 km a ţije zde přibliţně 4 000 obyvatel.  

Obec lze rozdělit do tří částí – Dolní Mosty, které sousedí s obcí Jablunkov, Mosty 

centrum a Mosty Šance, které leţí u státní hranice a sousedí se Slovenskem. 
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V obci je turistická sezóna po celý rok. V letních měsících je moţná turistika a 

cykloturistika, v zimních měsících se do obce sjíţdějí lyţaři, neboť se v obci nachází 

lyţařský areál s několika sjezdovkami. (21) 

Obrázek č. 2 – Poloha obce
15

 

3.1.2 Historie 

První zmínka o obci je datována z roku 1573 a její název zřejmě pochází od malých 

mostů a můstků spojujících břehy potoků a potůčků. Tehdejší obyvatelstvo se ţivilo 

především pastevectvím koz a ovcí a horským zemědělstvím. Ve feudálním období spadala 

obec Mosty u Jablunkova pod Těšínské kníţectví. Obec vznikla v nejvyšším bodě průsmyku 

mezi horami Gírovou a Polomem na tehdejší důleţité obchodní spojnici, Měděné stezce, která 

spojovala Slezsko s Uhrami. Ve středověku byly nad Jablunkovským průsmykem 

vybudovány Šance, hradby a opevnění, které slouţily proti nájezdům Tatarů a později proti 

Turkům.  

                                                 
15

  Mapy.cz: Mosty u Jablunkova [online]. [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 

https://mapy.cz/zakladni?x=18.5736403&y=49.6153343&z=10&l=0&source=muni&id=4542 

https://mapy.cz/zakladni?x=18.5736403&y=49.6153343&z=10&l=0&source=muni&id=4542
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Šance byly vybudovány v roce 1578 a v 17. století přestavěny na barokní opevnění 

o pravidelném půdorysu ve tvaru hvězdy. Dnes jsou z tohoto opevnění patrné uţ jen 

pozůstatky zarostlé stromy a křovinami. (15) 

 

Obrázek č. 3 – Pozůstatek opevnění Šance
16

 

Další historickou dominantou obce je klasicistní kostel, který byl postaven v roce 

1768. Původně měl být zasvěcen svatému Fabiánovi a Šebestiánovi nebo Svaté trojici, 

nakonec byl díky své poloze zasvěcen svaté Hedvice, která je patronkou Slezska. Na Šancích 

byla v roce 1889 postavena kaple svatého Petra a Pavla nedaleko tatarského hřbitova. (16) 

V roce 1870 byl v obci vybudován ţelezniční tunel, důleţitý prvek  

Košicko-bohumínské dráhy. Následně proběhlo zdvoukolejnění tratě Čadca – Jablunkov. 

V roce 1914 byla zahájena stavba druhého tunelu, která byla dokončena roku 1917. Za druhé 

světové války roku 1939 byla v tunelech odpálena náloţ v tzv. Jablunkovském incidentu, 

která způsobila zával a poškození tunelů. (17) 

V obci jsou také dochovány roubené chalupy z 19. století i se svými hospodářskými 

budovami. (15) 

  

                                                 
16

  Google. : Opevnění Šance [online]. [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 

https://i.ytimg.com/vi/tLbWFzacAj0/maxresdefault.jpg 

https://i.ytimg.com/vi/tLbWFzacAj0/maxresdefault.jpg
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3.2 POPIS OBJEKTU ANALÝZY 

Objekt se nachází v centrální části obce Mosty u Jablunkova nedaleko vlakového 

nádraţí. Stavba byla vybudována v šedesátých letech 20. století s dobudovanou přístavbou 

v roce 1985.  

 

Obrázek č. 4 – Lokalita analyzovaného objektu 
17

 

Objekt se nachází na pozemku p.č. st. 863 (Zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú.  

Mosty u Jablunkova, okres Frýdek Místek, obec Mosty u Jablunkova, o výměře 1594 m
2
. 

                                                 
17

  Mapy.cz: Lokalita analyzovaného objektu [online]. [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 

https://mapy.cz/zakladni?x=18.7526848&y=49.5243719&z=17&l=0&source=addr&id=10398739 

https://mapy.cz/zakladni?x=18.7526848&y=49.5243719&z=17&l=0&source=addr&id=10398739
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Obrázek č. 5 – Výřez z katastrální mapy s vyznačením objektu 
18

 

Obecný popis 

Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlaţní objekt, který je momentálně vyuţívaný 

pro sportovní účely, ale také jako kulturní středisko obce. V budově se nachází jedna bytová 

jednotka. Stáří stavby je 56 let. V roce 1985 byla dobudována přístavba a v roce 2014 

zmodernizována část sociálního zázemí, vyměněny některé kaslíkové okna za plastové a 

vyměněna nevyhovující střešní krytina nad administrativní částí objektu. 

V 1. NP se nachází zádveří, sociální zařízení pro ţeny a muţe, kadeřnictví, hrací 

plocha, pódium, klubovna, boční vstup, zázemí sportovců se šatnami a sociálním zařízením, 

kuchyň, garáţ a skladovací prostory.  

V 2. NP se nachází hlediště, posilovna se šatnou, zázemí pro sportovce se šatnami a 

sociálním zařízením, klubovna, kanceláře, skladovací prostory a výlez do půdních prostor. 

V 1. PP se nachází kotelna a skladovací prostory. 

  

                                                 
18

    Státní správa zeměměřictví a katastru: Nahlíţení do katastru nemovitostí [online]. [cit. 2016-04-14]. 

Dostupné z: 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=

2260938832&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka 

 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=2260938832&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=2260938832&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka
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Zastavěná plocha      1 002,81 m
2
 

Podlahová plocha     cca 1 950 m
2 

Obestavěný prostor objektu    8 763,1 m
3
 

Konstrukční řešení 

Základy stávajícího objektu jsou provedeny z prostého betonu, který je prokládaný 

kamenem.  

Svislé nosné konstrukce objektu jsou provedeny v převáţné části z cihly plné pálené, 

pouze v 1. PP je zdivo kamenné. Příčky objektu jsou cihelné. 

Vodorovné konstrukce nad 1. PP jsou ţelezobetonové trámové, nad 1. NP jsou 

ţelezobetonové. 

Střecha objektu je sedlová, valbová a pultová. Nosná konstrukce střechy je dřevěná, 

krytina je plechová hladká. 

Vnitřní omítky jsou vápenné, vápenocementové s keramickým obkladem, vnější 

omítky jsou břízolitové. 

Podlaha hrací plochy je z dřevěných parket na betonové mazanině. V ostatních částech 

je na podlaze keramická dlaţba nebo linoleum. 

Původní okna objektu jsou dřevěná dvojitá (kaslíková), část oken je vyměněna za 

plastová dvojskla, vstupní dveře do objektu jsou dřevěné dýhované. 

Schodiště v objektu jsou monolitická. 

Inženýrské sítě 

Objekt je připojen na veškeré sítě technické infrastruktury. Objekt je napojen na 

podzemní vedení vodovodního řadu, kanalizace a plynovodní vedení STL. Dále je objekt 

připojen na vedení elektrické sítě NN. 
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3.3 PRAVDĚPODOBNÉ VYUŢITÍ OBJEKTU 

Neţ se přistoupí ke zkouškám moţného vyuţití, je nutné si nejprve stanovit logicky 

moţné varianty pravděpodobného vyuţití, které následně podrobíme zkoumání. 

Moţné varianty jsem vybrala s ohledem na stávající vybavenost obce. 

Možné varianty: 

 Ponechání stávajícího stavu 

 Rekonstrukce budovy 

 Nová sportovní budova (se zázemím i pro kulturní akce na stávajícím 

pozemku) 

 Přeměna vyuţití  

o Víceúčelový dům (obchodní prostory, sluţby, kanceláře, aj.) 

o Bytový dům 

o Ubytovací zařízení 

 Dlouhodobý pronájem objektu 

 Prodej objektu  

 Částečná nebo úplná demolice 

 

3.4 ZKOUŠKA LEGÁLNÍ PŘÍPUSTNOSTI 

Dle katastru nemovitostí není pozemek ani stavba, která je jeho součástí, nijak 

smluvně vázány. 

Omezení plyne z umístění objektu v obci a stávajícího územního plánu. Územní plán 

má za cíl udrţet rozvoj výstavby ve vztahu k ţivotnímu prostředí, hospodářství a společenství 

lidí pro dané území. Můţe zahrnovat podmínky týkající se ochrany památek a území. 

Ve zkoušce legální přípustnosti podrobíme navrţené moţnosti vyuţití s moţnostmi, 

které stanovuje územní plán obce. 
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3.4.1 Územní plán obce Mosty u Jablunkova 

Obrázek č. 6 – Výřez z hlavního výkresu ÚP obce
19

 

Analyzovaný objekt se nachází v území označeném SC – to znamená, ţe jde o plochy 

smíšené obytné v centru obce. Je zde soustředěna občanská vybavenost obce – Městský úřad, 

kulturní dům, pošta, zařízení obchodu, sluţeb a veřejných stravovacích zařízení. Dané území 

je vymezeno ţelezniční tratí a hlavní silnicí. (19, str. 22) 

Hlavní využití 

 občanské vybavení obecního a lokálního významu 

 stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální sluţby, péči o rodinu, 

zdravotní sluţby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva 

 stavby a zařízení pro obchod, stravování, ubytování 

 veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel 

 zeleň na veřejných prostranstvích včetně mobiliáře a dětských hřišť 

 komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související 

s dopravní infrastrukturou 

                                                 
19

  Mosty u Jablunkova: Územní plán, hlavní výkres [online]. [cit. 2016-03-21]. Dostupné z: 

http://www.mostyujablunkova.cz/e_download.php?file=data/editor/102cs_4.pdf&original=Hlavni_vykres.pdf 

 

http://www.mostyujablunkova.cz/e_download.php?file=data/editor/102cs_4.pdf&original=Hlavni_vykres.pdf
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Přípustné využití  

 bytové domy, rodinné domy 

 stavby a zařízení pro provozování sluţeb a podnikatelské aktivity lokálního 

významu, jejichţ negativní účinky na ţivotní prostředí nepřekračují limity 

uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a lze jejich realizaci s 

ohledem na architekturu a organizaci zástavby lokality připustit 

 zařízení a stavby nezbytného technického vybavení. 

Nepřípustné využití 

 stavby pro rodinnou rekreaci 

 hřbitovy 

 zahrádkové osady 

 stavby pro výrobu zemědělskou, chov hospodářských zvířat, výrobu 

průmyslovou 

 sklady 

 autobazary 

 komerční zařízení velkoplošná typu supermarket, hypermarket 

 čerpací stanice pohonných hmot 

 uzavřená areálová zařízení jakéhokoliv typu 

 odstavování a garáţování nákladních vozidel a autobusů 

 ostatní stavby a zařízení nesouvisející s vyuţitím hlavním a přípustným  

(19, str. 34) 
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3.4.2 Analýza variant legální přípustnosti 

3.4.2.1 Rekonstrukce budovy 

Objektu se nemění jeho účel uţívání, pouze by se opravilo nebo zmodernizovalo jeho 

zařízení s ohledem na jeho konstrukční řešení. Vliv stavby na ţivotní prostředí v době uţívání 

není negativní, jde o stavbu pro sportovní a kulturní účely, bez vzniku neţádoucích vlivů na 

ţivotní prostředí.   

Z hlediska legální přípustnosti lze objekt rekonstruovat, protoţe jde o stávající budovu 

a nemění se účel vyuţití a to je v souladu s územním plánem obce Mosty u Jablunkova. 

3.4.2.2 Nová sportovní budova 

 Stávající budova by se zbourala a na jejím místě by se postavila nová sportovní 

budova, která odpovídá dnešním poţadavkům. Jelikoţ je momentálně stávající objekt 

vyuţíván i pro kulturní akce, tato nová budova by měla splňovat i podmínku pro kulturní 

zázemí obce. 

Dle podmínek v územním plánu lze na tomto místě postavit novou budovu, protoţe 

splňuje podmínku, kdy jde o zařízení pro kulturu a vzdělávání a výchovu. 

3.4.2.3 Přeměna vyuţití 

Stávající objekt by se jiţ nevyuţíval pro sportovní a kulturní účely, ale změnilo by se 

jeho vyuţití. S tím souvisí i oprava a přestavba na navrţené vyuţití. 

Víceúčelový dům – objekt přeměníme na kanceláře, obchodní prostory, ordinace 

lékařů apod. V těsné blízkosti se však nachází restaurační zařízení, obchody se smíšeným 

zboţím, sluţby i ordinace lékařů. Tato varianta sice splňuje legální moţnosti pro vyuţití, 

avšak pro dostatek občanské vybavenosti v nejbliţším okolí, bych tuto variantu zavrhla. 

Bytový dům –  objekt by bylo nutno přeměnit na bytové jednotky tak, aby splňovaly 

všechny poţadavky pro bydlení. Z hlediska vyuţití dle územního plánu se objekt nachází 

v území označeném SC – to znamená, ţe jde o plochy smíšené obytné v centru obce, a tam 

jsou bytové domy přípustné. 

Ubytovací zařízení – opět je nutná přestavba objektu. Z hlediska vyuţití dle územního 

plánu se objekt nachází v území označeném SC – to znamená, ţe jde o plochy smíšené obytné 

v centru obce, a tam jsou ubytovací zařízení v hlavním vyuţití a tedy moţné. 
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3.4.2.4 Dlouhodobý pronájem objektu 

Vlastník objektu jej nevyuţívá nebo jen sporadicky, a tak se rozhodne jej dlouhodobě 

pronajmout zájemci. V našem případě vlastník objekt vyuţívá pravidelně, občas jej pronajímá 

na jednorázové akce, kde provoz zajišťuje vlastník objektu. Tato moţnost je legálně 

přípustná.  

3.4.2.5 Prodej objektu 

O této variantě lze uvaţovat, pokud jiţ pro stávajícího majitele nemá tento objekt 

význam. Nicméně objekt je stále vyuţíván pro sportovní a kulturní účely TJ Sokol Mosty u 

Jablunkova, a proto bych tuto variantu zavrhla. 

3.4.2.6 Částečná nebo úplná demolice objektu 

Objekt je ve stavu, který odpovídá jeho stáří. Budova slouţí ke sportovním účelům a 

také jako kulturní zázemí, to znamená, ţe má své vyuţití. V případě demolice, i částečné, by 

zanikla moţnost tohoto vyuţití a bylo by nutné najít si pro tuto činnost jiný objekt. Tuto 

variantu zavrhuji z důvodu stálého vyuţívání majitelem TJ Sokol Mosty u Jablunkova. 

3.4.3 Výsledky zkoušky legální přípustnosti 

Po zkoušce legální přípustnosti vyšly všechny vybrané moţnosti vyuţití jako 

přípustné. Po zváţení vybraných variant, jsem se rozhodla nepokračovat ve třech variantách. 

Víceúčelový dům vyřazuji z důvodu dostatečné občanské vybavenosti v nejbliţším okolí. 

Dlouhodobý pronájem, prodej a demolici objektu vyřazuji z důvodu konečného řešení, které 

je dle mého názoru zbytečné, protoţe vlastník vyuţívá pro činnost volnočasových a 

sportovních aktivit. 
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Tabulka č. 1 – Výsledky zkoušky legální přípustnosti 

Vyuţití Odůvodnění Vyhodnocení 

Rekonstrukce Jde o přestavbu stávajícího objektu a to je přípustné Ano 

Nová sportovní 

budova 
Jde o stavbu kulturního vyuţití, vzdělávání a výchovu Ano 

Víceúčelový dům 

Jedná se o stavbu, která splňuje hlavní podmínky vyuţití, 

ale v okolí je dostatečná občanská vybavenost, a proto 

zavrhuji 

Ne 

Bytový dům Jedná se o stavbu pro bydlení a ta je přípustná Ano 

Ubytovací zařízení Jedná se o stavbu pro ubytování a ta je přípustná Ano 

Pronájem objektu 
Jde o přípustné vyuţití, kdy je objekt trvale pronajímán. 

Vlastník ale objekt neustále vyuţívá pro svou činnost.  
Ne 

Prodej objektu 

Moţná změna vlastníka a ta je přípustná. Jedná se však o 

řešení, kdy by si musel aktuální vlastník najít jiný objekt 

pro svou činnost, a proto zavrhuji 

Ne 

Demolice objektu 

Demolice objektu a to je přípustné. Toto řešení je však 

konečné a pro majitele nemá význam, protoţe objekt 

vyuţívá  pro svou činnost.  

Ne 

 

3.5 ZKOUŠKA FYZICKÉ MOŢNOSTI 

Vybrané varianty podrobíme analýze, zda vyhovují fyzické moţnosti.  

Pozemek je mírně svaţitý, téměř pravidelného obdélníkového tvaru. Objekt je napojen 

na veškeré inţenýrské sítě. Přístup k pozemku je po vedlejší asfaltové komunikaci. Parkování 

je moţno u budovy na asfaltové zpevněné ploše. Objekt se nachází v centru obce a má dobrou 

veřejnou dostupnost. 
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3.5.1 Analýza variant fyzické moţnosti 

3.5.1.1 Rekonstrukce budovy 

Vzhledem ke stáří objektu jsou v současné době některé části objektu v havarijním 

stavu. Střešní krytina je prorezlá, v některých místech do objektu zatéká. Krov je v místech 

zatékání z části prohnilý, z části pak vlivem stáří zpuchřelý. Strop je rovněţ z dřevěné 

konstrukce s nedostatečnou izolací. Podlaha sportovní plochy je vlivem spodních vod 

nekompatibilní a místy nadzvedlá. Hrozí tak nebezpečí zranění účastníků. Podlaha jeviště je z 

60% napadena hnilobou dřeva. Vytápění objektu a ohřev TUV je plynem, ventilace 

nefunkční, elektroinstalace nevyhovující. V roce 2014 byla na objektu provedena oprava 

havarijního stavu původních kaslíkových oken, oprava části sprch a WC. Bez této opravy 

nebyl totiţ moţný další provoz objektu.  

Celkově jiţ objekt Sokolovny nesplňuje poţadavky z hlediska hygieny, bezpečnosti a 

provozování sportovních akcí.  

Při této variantě se nebudou měnit hlavní nosné konstrukce, zachová se stávající 

dispozice a konstrukční řešení. Tato varianta je fyzicky moţná. 

3.5.1.2 Nová sportovní budova 

Stávající budova by se zbourala a místo ní by se postavila nová budova, která by 

splňovala veškeré poţadavky na sportovní vyuţití. Jelikoţ se momentálně stávající budova 

vyuţívá i ke kulturním účelům obce, musela by nová budova splňovat i tyto poţadavky. Pro 

nastínění moţnosti jak by mohla nová sportovní hala vypadat jsem navrhla jednoduchou 

studii nového objektu, kterou lze vidět v příloze č. 5. Navrhovaná sportovní hala má podobné 

hlavní rozměry a zastavěnou plochu jako stávající objekt. Přesněji 34,9 m x 27,9 m. a 

954,91 m
2
. Konstrukční výška sportovní haly je navrţena na 6 m. Střecha nad sportovní částí 

je sedlová, nad ostatními provozními místnostmi pultová. Dle vyhlášky 268/2009 Sb. by se 

jednalo o stavbu se shromaţďovacím prostorem. (12) Po splnění poţadavků je tato varianta 

fyzicky moţná. 

3.5.1.3 Přeměna vyuţití 

Bytový dům – Objektu se změní dispoziční řešení a vybudují se bytové jednotky. 

Jedná se o razantní změnu vyuţití a také technicky náročnější řešení vzhledem k tomu, ţe je 
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v objektu navrţena hrací plocha přes dvě podlaţí. Toto řešení však není nemoţné. Objekt by 

bylo nutné přestavět tak, aby splňoval poţadavky pro bytové jednotky. 

Vzhledem k zastavěné ploše objektu (cca 1000 m
2
), se dá uvaţovat o navrţení zhruba 

10 aţ 12 bytových jednotek na jedno podlaţí. Celkem tedy 24 bytových jednotek do 100 m
2 

v celém objektu. Dle tabulky 34, doporučených základních ukazatelů výhledového počtu 

odstavných a parkovacích stání normy ČSN 73 6110 – projektování místních komunikací, je 

určeno na jednu bytovou jednotku do 100 m
2 

jedno parkovací stání. Při přestavbě by tedy 

muselo vzniknout u objektu nebo ve skutečné docházkové vzdálenosti do 300 m alespoň 24 

parkovacích míst.  

Z důvodu nedostatečných moţností pro zřízení parkovacích stání tuto variantu 

zavrhuji. 

Ubytovací zařízení – Opět jde o razantní změnu vyuţití s nutnou přestavbou, aby 

objekt vyhovoval pro ubytovací zařízení. Předpoklad kapacity by mohl být 20 dvoulůţkových 

pokojů, 15 třílůţkových pokojů a 10 čtyřlůţkových pokojů. U této varianty je obdobná 

problematika s parkovacím stáním jako u bytového domu s tím rozdílem, ţe na 4 lůţka by 

náleţelo jedno parkovací stání. Z toho vyplývá, ţe by bylo nutno u objektu zřídit alespoň 32 

parkovacích míst. Tuto variantu jsem se rozhodla vyřadit z analýzy opět z důvodu 

nedostatečných moţností pro parkovací stání. 

3.5.2 Výsledky zkoušky fyzické moţnosti 

Po zkoušce fyzické moţnosti vyšly dvě varianty jako moţné, rekonstrukce a nová 

sportovní budova. Dvě varianty byly vyřazeny, a to bytový dům a ubytovací zařízení, 

z důvodu nedostatečných moţností pro minimální kapacitu parkovacích stání. 

Jelikoţ objekt vlastní TJ Sokol Mosty u Jablunkova, předpokládám, ţe bude chtít 

zachovat budovu primárně pro sportovní účely, případně pro pořádání kulturních akcí obce. 

Proto se zaměřím na vyuţití tohoto typu.  
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Tabulka č. 2 – Výsledky zkoušky fyzické možnosti 

Vyuţití Odůvodnění Vyhodnocení 

Rekonstrukce 
Nemění se hlavní konstrukční řešení, jen se vymění 

dosluhující vybavení   
Ano 

Nová sportovní 

budova  
Demolice stávajícího objektu a vybudování nové budovy Ano 

Bytový dům 
Změna uţívání na trvalé bydlení, nedostatečné parkovací 

moţnosti 
Ne 

Ubytovací zařízení 
Změna uţívání na ubytovací prostory, nedostatečné 

parkovací moţnosti  
Ne 

 

3.6 ZKOUŠKA FINANČNÍ OPODSTATNĚNOSTI 

Prostředky vloţené do zvolené varianty by se měly investorovi vrátit, v nejlepším 

případě i přinést zisk. Při řešení finančního opodstatnění musíme brát v úvahu i konkurenční 

prostředí trhu. Aby bylo moţné provést zkoušku finančního opodstatnění, je nutné si stanovit 

náklady a výnosy na výše určené varianty řešení.  

3.6.1 Pozemek 

Cena pozemku je stanovena pomocí §3 a §4 oceňovací vyhlášky 441/2013 Sb. Protoţe 

pozemek se nenachází ve výčtu vyjmenovaných obcí, je nutné stanovit si základní cenu 

úpravou základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných pomocí koeficientů. 

Dále je nutné stanovit indexy trhu, polohy a omezujících vlivů, které jsou nutné pro výpočet 

základní ceny upravené na m
2 

pozemku. Podrobný výpočet se nachází v příloze č. 6. Cena 

pozemku se určí jako součin základní ceny upravené a plochy pozemku.  
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Tabulka č. 3 – Cena pozemku 

Cena pozemku 

Základní cena 371,80 Kč 

Index cenového porovnání 0,692 

Základní cena upravená 257,25 Kč 

Plocha pozemku 1 594 m
2
 

Cena pozemku 410 056,29 Kč 

 

3.6.2 Stávající objekt 

Základní vlastnosti objektu: 

Zastavěná plocha      1 002,81 m
2
 

Obestavěný prostor objektu    8 763,1 m
3
 

Průměrná výška podlaţí    4,113 m 

 

Podle klasifikace stavebních děl zařadíme objekt jako budovu pro sport,  

CZ - CC = 1265. 

Dle § 12 vyhlášky 441/2013 Sb. se jedná o budovu, protoţe obestavěný prostor 

místností s vnitřním obestavěným prostorem větším neţ 400 m3 není větší neţ 2/3 

obestavěného prostoru celého objektu. 

Tabulka č. 4 – Porovnání OP stávající budovy 

Porovnání obestavěného prostoru stávající budovy 

Hrací plocha 2 328,98 m
3
 

Podium 634,74 m
3
 

Součet  2 963,72 m
3
 

2/3 obestavěného prostoru budovy 5 842,066 m
3
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 Cena stávajícího objektu byla vypočtena nákladovou metodou dle vyhlášky 441/2013 

Sb., o oceňování majetku podle § 12. Opotřebení stavby bylo stanoveno analytickou metodou. 

K původnímu objektu byla v 80. letech dobudována přístavba a také některé části prošly 

rekonstrukcí. Z toho vyplývá, ţe některé konstrukce nebo části objektu mají různé stáří a také 

i opotřebení. Opotřebení objektu, stanovené analytickou metodou, vyšlo 62,96%. Podrobnější 

výpočet s opotřebením konstrukcí se nachází v příloze č. 7. 

Základní cena upravená pro budovy a haly se dle vyhlášky určí jako součin 

koeficientů druhu konstrukce, průměrné zastavěné plochy podlaţí, průměrné výšky podlaţí, 

vybavení stavby, polohového koeficientu a koeficientu změny staveb. Způsob stanovení 

koeficientů určuje § 12 vyhlášky 441/2013 Sb. 

                                     

Základní cena upravená se vynásobí obestavěným prostorem stavby a vyjde výchozí 

cena stavby bez koeficientu pp. Od této ceny se odečte opotřebení stavby a vyjde cena ke dni 

odhadu bez koeficientu pp. Tuto cenu zohledníme koeficientem pp, který je součinem indexu 

ceny a polohy. 

Tabulka č. 5 – Cena stávajícího objektu nákladovou metodou 

Cena stávajícího objektu nákladovou metodou 

Opotřebení 62,96 % 

Cena bez koeficientu pp 15 926 764,75 Kč 

Cena objektu určená nákladovým způsobem 11 130 976,98 Kč 

 

Drtivou většinu příjmů tvoří dary a dotace z obce, České unie sportu (ČUS), Fotbalové 

asociace ČR (FAČR) a členské příspěvky. Většina těchto příjmů pokrývá mzdové náklady a 

také činnost spolku a provoz objektu. Příjmy, týkající se faktického provozu, jsou příjmy 

z pronájmu bytové jednotky, které činí 5 000 Kč měsíčně a příjmy z reklamy, které byly 

stanoveny průměrem za předcházející dva roky. Dále jsou do příjmů zahrnuty úvahou příjmy 

z pronájmu objektu oddílům TJ Sokol Mosty u Jablunkova, které vyuţívají objekt 26 hodin 

týdně. Oddíly za pronájem fakticky neplatí, kaţdý člen přispívá určitým členským 

příspěvkem, pro výpočet jsou stanoveny příjmy dle rozvrhu oddílů a stávající ceně pronájmu. 

Dále jsou do příjmů zahrnuty příjmy z pronájmu základní školou, která objekt vyuţívá 12 

hodin týdně a pronájem občasnými zájemci, který byl stanoven úvahou na 6 hodin týdně. 
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Rozvrh vytíţenosti se nachází v příloze č. 3. Pronájem tělocvičny aktuálně činí 150 Kč/hod. 

V obci je nově vyhláška o nočním klidu, která vylučuje pronajmout objekt na celovečerní 

akce. Z toho vyplývají niţší příjmy z pronájmu neţ v minulých letech. Všechny příjmy, které 

jsou z provozu objektu, jsou uvedeny v tabulce č. 6 a s těmi se uvaţuje pro další výpočty.  

Tabulka č. 6 – Roční příjmy z provozu stávající budovy 

Roční příjmy z provozu stávající budovy 

č. Název Částka 

1 Pronájem bytové jednotky 60 000 Kč 

2 Pronájem objektu oddílům dle rozvrhu 46 800 Kč 

3 Ostatní pronájem (škola, další občasní zájemci) 32 400 Kč 

4 Příjem z reklamy 259 160 Kč 

 Celkem 398 360 Kč 

 

Většinu nákladů TJ Sokol Mosty u Jablunkova tvoří náklady na sportovní soutěţe a 

zápasy oddílů. Další velkou poloţkou jsou mzdové náklady. Většina těchto nákladů je pokryta 

příjmy a granty z dotací. Pro analýzu jsou však podstatné náklady, které se týkají přímo 

objektu a jeho provozu. Ty jsou uvedeny níţe v tabulce č. 7. Náklady na objekt jsou 

proměnlivé, a proto jsou stanoveny průměrem za předcházející dva roky.  



42 

Tabulka č. 7 – Roční náklady na provoz stávající budovy 

Roční náklady na provoz stávající budovy 

č. Název Částka 

1 Údrţba a opravy 123 746,25 Kč 

 Z toho spotřeba materiálu na opravy 64 159,75 Kč 

2 Energie 260 225 Kč 

 Plyn 173 481,50 Kč 

 El. energie 86 743,50 Kč 

3 Vodné a stočné 13 833 Kč 

4 Daň z nemovitosti 3 641 Kč 

 Celkem 401 445,25 Kč 

 

Rozdíl příjmů a nákladů po zaokrouhlení činí – 3 085 Kč. Z toho vyplývá, ţe aktuální 

provoz objektu je ztrátový a jak jiţ bylo uvedeno výše, většina příjmů plyne z grantů a dotací, 

které pokrývají mzdové náklady a náklady na vysílání oddílů, druţstev a jednotlivců na 

závody a soutěţe. Tato ztráta je také způsobena výpadkem příjmů z celovečerních akcí, které 

se jiţ nemůţou uskutečňovat z důvodu porušení obecní vyhlášky. 

Tabulka č 8. – Rozdíl příjmů a nákladů stávajícího objektu 

Rozdíl příjmů a nákladů na stávajícího objektu 

Příjmy 398 360 Kč 

Náklady 401 445,25 Kč 

Rozdíl -3 085,25 Kč 

  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe stávající objekt negeneruje ţádný výnos ze svého 

provozu, jde tedy o variantu, která je finančně neopodstatněná a proto není nutné provádět 

další výpočty pro vyhodnocení této varianty.  
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3.6.3 Rekonstrukce objektu 

Díky rekonstrukci dojde k vytvoření velmi dobrých podmínek pro sport. Zajistí se 

hlavní účel, za kterým byla stavba pořízena, tj. poskytnutí zázemí a podmínek pro sportovní a 

volnočasové aktivity pro širokou veřejnost, zejména pak dětí a mládeţe. 

Stručný popis rekonstrukce: 

Střecha – výměna střešní krytiny v celém rozsahu mimo administrativní část (je jiţ po 

rekonstrukci). Lokální výměna krovů a bednění střechy. 

Zateplení – zateplení stropní části sportovní plochy, zateplení obvodových zdí, 

výměna zbývajících části oken a dveří. 

Hrací plocha – odstranění stávající podlahy a jeviště, provedení základové izolace 

proti vodě, zateplení podlahy, nová palubovka. Rekonstrukcí jevištní plochy vznikne nová 

část sportovní plochy pro individuální cvičení.  

Sociální zařízení – rozšíření sprch, šaten a WC pro vozíčkáře. Úprava bezbariérového 

vstupu. 

Vytápění – výměna stávajícího zdroje vytápění za kondenzační plynový kotel. 

Výměna starých topných těles a rozvodů vody. Zřízení solárních kolektorů na ohřev vody. 

Elektroinstalace – rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení s LED svítidly. 

Výše nákladů na rekonstrukci střechy, zateplení objektu, rekonstrukci hrací plochy a 

soc. zařízení je stanovena podle poloţkového rozpočtu, který byl vypracován v roce 2011 na 

zamýšlenou rekonstrukci, jeţ se však zatím neuskutečnila. Pro další výpočty je cena 

z rozpočtů upravena dle převodních indexů cen stavebních děl. Vzhledem k tomu, ţe tyto 

indexy jsou stanoveny do roku 2013, pro rok 2017 jsem jej odhadla na 1,039 na základě 

průměrného výpočtu za předcházejících 8 let, tj. od roku 2006 do roku 2013. Podrobný 

přehled převodních indexů z let 1971 – 2013 se nachází v příloze č. 8. Náklady na 

navrhovanou rekonstrukci zbylých částí, vytápění a elektroinstalace, jsou také stanoveny 

poloţkovým rozpočtem, ten však byl sestaven v roce 2017, a tak není potřeba upravovat cenu. 

Poloţkové rozpočty jsou uvedeny v příloze č. 9. 
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Tabulka č. 9 – Náklady na rekonstrukci dle PR z roku 2011 

Náklady na rekonstrukci dle poloţkového rozpočtu z roku 2011 

Střecha 1 567 821,49 Kč 

Zateplení 2 578 865 Kč 

Hrací plocha + soc. zázemí 2 916 764,72 Kč 

Součet 7 063 451,21 Kč 

Převodní index na rok 2017 1,039 

Přepočtená cena 7 338 925,81 Kč 

DPH 21 % 1 541 174,42 Kč 

Cena nákladů po úpravě s DPH 8 880 100,23 Kč 

 

Tabulka č. 10 – Náklady na rekonstrukci dle PR z roku 2017 

Náklady na rekonstrukci dle poloţkového rozpočtu z roku 2017 

Vytápění 589 000 Kč 

Elektroinstalace 823 675 Kč 

Součet 1 412 675 Kč 

DPH 21 % 296 661,75 Kč 

Cena nákladů s DPH 1 709 336,75 Kč 

 

Celkové náklady na rekonstrukci objektu je součet nákladů dle poloţkových rozpočtů 

z roku 2011, přepočítaných na aktuální hodnotu pomocí cenového indexu, a poloţkových 

rozpočtů z roku 2017. 
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Tabulka č. 11 – Celkové náklady na rekonstrukci 

Celkové náklady na rekonstrukci 

Dle PR z roku 2011 přepočítané 8 880 100,23 Kč 

Dle PR z roku 2017 1 709 336,75 Kč 

Cena celkových nákladů 10 589 436,98 Kč 

 

Cena objektu po navrţené rekonstrukci byla vypočtena nákladovou metodou dle § 12 

vyhlášky 441/2013 Sb., o oceňování majetku. Opotřebení stavby bylo stanoveno analytickou 

metodou. Opotřebení objektu po rekonstrukci se sníţilo z původních 62, 96% (stávající 

objekt) na 15,04%, tedy o 47,92%. Podrobné výpočty se nachází v příloze č. 10. 

Tabulka č. 12 – Cena rekonstruovaného objektu nákladovou metodou 

Cena rekonstruovaného objektu nákladovou metodou 

Opotřebení 15,04 % 

Cena bez koeficientu pp 36 531 801,66 Kč 

Cena objektu určená nákladovým způsobem 25 531 528,20 Kč 

 

Předpokládáme, ţe po rekonstrukci by mohlo dojít k navýšení ceny za pronájem. 

Přímým porovnáním vyšla cena na 180 Kč/hod, po úvaze s přihlédnutím k rekonstrukci bych 

cenu stanovila oproti původní o 50 Kč/hod vyšší, tedy na 200 Kč/hod, viz příloha č. 13. Při 

předpokladu stejného vytíţení objektu, pronájmu bytové jednotky a příjmech z reklamy, činí 

předpokládané roční příjmy 424 760 Kč. 
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Tabulka č. 13 – Roční příjmy z provozu rekonstruované budovy 

Roční příjmy z provozu rekonstruované budovy 

č. Název Částka 

1 Pronájem bytové jednotky 60 000 Kč 

2 Pronájem objektu oddílům dle rozvrhu 62 400 Kč 

3 Ostatní pronájem (škola, další občasní zájemci) 43 200 Kč 

4 Příjem z reklamy 259 160 Kč 

 Celkem 424 760 Kč 

 

Náklady na provoz opět uvaţuji obdobně jako u stávajícího objektu. Vzhledem 

k tomu, ţe předmětem rekonstrukce je i zateplení obvodových stěn objektu, stropní části a 

podlahy hrací plochy a dále výměna zbývajících oken a dveří objektu, předpokládám sníţení 

nákladů na vytápění o cca 1/3. (20) Celkovou rekonstrukcí také předpokládám sníţení 

nákladů na celkovou údrţbu a opravy objektu opět o 1/3 oproti původním nákladům.  

Tabulka č. 14 – Roční náklady na provoz rekonstruované budovy 

Roční náklady na provoz rekonstruované budovy 

č. Název Částka 

1 Údrţba a opravy 82 497,50 Kč 

 Z toho spotřeba materiálu na opravy 42 773,17 Kč 

2 Energie 202 397,83 Kč 

 Plyn 115 654,33 Kč 

 El. energie 86 743,50 Kč 

3 Vodné a stočné 13 833 Kč 

4 Daň z nemovitosti 3 641 Kč 

 Celkem 302 369,33 Kč 
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Rozdíl příjmů a nákladů je po zaokrouhlení 122 391 Kč. Z tohoto výsledku je patrné, 

ţe díky rekonstrukci by objekt generoval výnos z provozu. 

Tabulka č. 15 – Rozdíl příjmů a nákladů u rekonstruovaného objektu 

Rozdíl příjmů a nákladů u rekonstruovaného objektu 

Příjmy 424 760 Kč 

Náklady 302 369,33 Kč 

Rozdíl 122 390,67 Kč 

 

Pro stanovení výnosů objektu po rekonstrukci byl pouţit výpočet věčnou rentou, 

protoţe se předpokládá, ţe příjmy a náklady budou do budoucna obdobné, s minimálními 

změnami. Dále se nepředpokládá, ţe by majitel měl zájem objekt v nejbliţším období prodat. 

Pro výpočet byl pouţit vzorec pro věčnou rentu, kdy je čistý roční zisk podělen mírou 

kapitalizace. Míra kapitalizace byla určena pomocí přílohy č. 22 vyhlášky 441/2013 Sb. 

Objekt je zatřízen jako typ stavby E – nemovité věci pro sport, a v tabulce je uvedena míra 

kapitalizace 7 %. Výpočet je uveden v příloze č. 11. 

   
                   

                 
     

Tabulka č. 16 – Výnosová hodnota věčnou rentou rekonstruovaného objektu 

Výnosová hodnota věčnou rentou rekonstruovaného objektu 

Roční příjmy 424 760 Kč 

Roční výdaje 302 369,33 Kč 

Čisté roční nájemné 122 390,67 Kč 

Míra kapitalizace 7 % 

Výnosová hodnota 1 748 438,10 Kč 
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3.6.4 Nová sportovní hala 

Stávající budova by se zbourala a místo ní by se postavila nová budova, která by 

splňovala poţadavky na sportovní vyuţití a případné kulturní akce. Při zjištění celkové ceny 

na výstavbu nového objektu nesmíme zapomenout započítat i cenu demolice stávajícího 

objektu.  

Pro zjištění ceny demolice byly pouţity poloţky z programu RTS v cenové úrovni 1. 

poloviny roku 2017. Skládka stavební suti je v dojezdové vzdálenosti do 10 km. Podrobnější 

výpočet ceny demolice se nachází v příloze č. 15. 

Tabulka č. 17 – Cena demolice stávajícího objektu 

Cena demolice stávajícího objektu 

Demolice budovy 2 111 907,03 Kč 

Odvoz a uskladnění suti 1 824 912,60 Kč 

DPH 21 % 826 732,12 Kč 

Cena celkem 4 763 551,75 Kč 

 

Na výpočet ceny nové budovy byla pouţita nákladová metoda dle §12 vyhlášky 

441/2013 Sb., o oceňování majetku. Aby bylo moţno vypočítat cenu je potřeba znát základní 

vlastnosti stavby. Ty jsou převzaty ze studie nové sportovní haly, kterou jsem vypracovala. 

Studie nové sportovní haly se nachází v příloze č. 5.   

Základní vlastnosti stavby: 

Zastavěná plocha      954,91 m
2
 

Obestavěný prostor objektu    5 215,7 m
3
 

Průměrná výška podlaţí    5,0 m 

 

Podle klasifikace stavebních děl zařadíme objekt jako budovu pro sport,  

CZ - CC = 1265. 

Dle §12 vyhlášky 441/2013 Sb. se jedná o halu, protoţe obestavěný prostor největší 

místnosti tvoří více neţ 400 m3 a zároveň více neţ 2/3 celého obestavěného prostoru objektu. 
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Tabulka č. 18 – Porovnání OP nové budovy  

Porovnání obestavěného prostoru dle § 12 vyhlášky 441/2013 Sb. 

Hrací plocha (hala) 3 748, 26 m
3
 

2/3 OP budovy 3 477, 13 m
3
 

 

Cena nové sportovní haly byla vypočítána nákladovou metodou podle §12 vyhlášky 

441/2013 Sb., o oceňování majetku. Při stanovení ceny se jiţ nepouţijí indexy trhu a polohy. 

Podrobný výpočet v příloze č. 16. 

Náklady na pořízení nové budovy je součet nákladů na demolici a nákladové ceny nové 

haly.  

Tabulka č. 19 – Celkové náklady na novou sportovní halu 

Celkové náklady na novou sportovní halu 

Demolice stávající budovy 4 763 551,75 Kč 

Nová sportovní hala 20 134 554,96 Kč 

Celkem 24 898 106,71 Kč 

 

Pro výpočet výnosů nové budovy je v první řadě potřeba stanovit cenu za pronájem 

sportovní haly. Tu stanovíme pomocí přímé porovnávací metody, kdy pouţijeme ceny za 

pronájem tělocvičen a sportovních hal v okolních obcích.  

Cena za pronájem sportovní haly přímým porovnáním vyšla na 257 Kč, po 

zaokrouhlení 260 Kč/hod, viz příloha č. 14.  Předpokládané vytíţení pronájmu budeme 

uvaţovat obdobné jako u stávajícího objektu, tj. vyuţívání oddíly TJ Sokol Mosty 

u Jablunkova, základní školou a občasnými externími uţivateli. Předpokládáme tedy vyuţití 

alespoň 44 hodin týdně. Tuto vytíţenost budeme uvaţovat i pro další výpočty. Další nedílnou 

poloţkou příjmů jsou příjmy z reklamy, ty opět uvaţujeme stejné jako u stávajícího objektu.  
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Tabulka č. 20 – Roční příjmy z provozu nové haly 

Roční příjmy z provozu nové haly 

č. Název Částka 

1 Pronájem objektu oddílům dle rozvrhu 81 120 Kč 

2 Ostatní pronájem (škola, další občasní zájemci) 56 160 Kč 

3 Příjem z reklamy 259 160 Kč 

 Celkem 396 440 Kč 

 

Náklady na provoz nové sportovní haly bereme v úvahu stejně jako u předcházejících 

variant. Taktéţ spotřebu energií uvaţujeme obdobnou. Náklady na údrţbu a opravy jsou 

stanoveny ve výši 0,5% z pořizovací ceny objektu. 

Tabulka č. 21 – Roční náklady na provoz nové haly 

Roční náklady na provoz nové haly 

č. Název Částka 

1 Údrţba a opravy (0,5 % z PC) 100 672,77 Kč 

2 Energie 202 397,83 Kč 

 Plyn 115 654,33 Kč 

 El. energie 86 743,50 Kč 

3 Vodné a stočné 13 833 Kč 

4 Daň z nemovitosti 3 343 Kč 

 Celkem 320 246,61 Kč 

 

Rozdíl příjmů a nákladů je po zaokrouhlení 76 193 Kč za rok. Z toho vyplývá, ţe nová 

hala by generovala výnos z provozu, nicméně menší neţ u rekonstruovaného objektu.  
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Tabulka č. 22 – Rozdíl příjmů a nákladů nové sportovní haly 

Rozdíl příjmů a nákladů nové sportovní haly 

Příjmy 396 440 Kč 

Náklady 320 246,61 Kč 

Rozdíl 76 193,39 Kč 

 

Pro výpočet výnosů sportovní haly byl pouţit výpočet věčnou rentou obdobným 

způsobem jako u rekonstruovaného objektu. Míra kapitalizace byla určena pomocí vyhlášky 

441/2013 Sb., přílohy č. 22. Objekt je zatřízen jako typ stavby B – nemovité věci pro sport, 

v tabulce je uvedena míra kapitalizace 7 %. Výpočet je uveden v příloze č. 17. 

   
                   

                 
     

Tabulka č. 23 – Výnosová hodnota věčnou rentou nové haly 

Výnosová hodnota věčnou rentou nové sportovní haly 

Roční příjmy 396 440 Kč 

Roční výdaje 320 246,61 Kč 

Čisté roční nájemné 76 193,39 Kč 

Míra kapitalizace 7 % 

Výnosová hodnota 1 088 477,03 Kč 
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3.6.5 Výsledky zkoušky finanční opodstatněnosti 

Z výsledků uvedených v tabulce č. 24 je patrné, ţe varianta stávajícího objektu 

neprošla zkouškou finanční opodstatněnosti. Zkouška byla v průběhu přerušena z důvodu 

vyšších nákladů na provoz objektu neţ jeho příjmů. Při pokračování ve zkoušce by došlo 

k záporným výnosům, coţ není finančně opodstatněné. Zbylé dvě varianty, rekonstrukce a 

nová sportovní hala vyšly s kladným výnosem a jsou finančně opodstatněné.  

Tabulka č. 24 – Výsledky zkoušky finanční opodstatněnosti 

Výsledky zkoušky finanční opodstatněnosti 

Varianta Výnosová hodnota Výsledek 

Stávající objekt 
Objekt negeneruje ţádný výnos, z toho 

důvodu byl přerušen výpočet 
Ne 

Rekonstrukce objektu 1 748 438,10 Kč Ano 

Nová sportovní hala 1 088 477,03 Kč Ano 
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3.7 ZKOUŠKA MAXIMÁLNÍ VÝNOSNOSTI 

Ve zkoušce maximální výnosnosti podrobíme výsledky variant porovnání. Objekt 

vlastní TJ sokol Mosty u Jablunkova a nepředpokládá se jeho prodej, protoţe vlastník objekt 

vyuţívá pro svoji činnost.  

Na rekonstrukci objektu bude potřeba vynaloţit náklady ve výši 10 589 437 Kč, 

výnosová hodnota pak činí 1 748 438 Kč.  

Na novou sportovní halu je potřeba vynaloţit mnohem vyšší náklady, a to 

24 898 107 Kč. Je potřeba provést demolici stávající budovy a postavit novou halu. Výnosová 

hodnota pak činí 1 088 477 Kč. 

Z analýzy vychází varianta rekonstrukce stávajícího objektu jako výhodnější, protoţe 

náklady na rekonstrukci jsou niţší a výnos z provozu je vyšší neţ u nové sportovní haly.  

Tabulka č. 25 - Rekapitulace výsledků možných variant 

Rekapitulace výsledků moţných variant 

 Rekonstrukce objektu Nová sportovní hala 

Cena pozemku 410 056, 29 Kč 410 056, 29 Kč 

Cena budovy 25 531 528,20 Kč 20 134 554,96 Kč 

Náklady 10 589 436,98 Kč 24 898 106,71 Kč 

Výnos 1 748 438,10 Kč 1 088 477,03 Kč 
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4  ZÁVĚR 

Cílem práce bylo seznámit se s problematikou oceňování nemovitostí pomocí 

nejvyššího a nejlepšího vyuţití, tzv. HABU, a aplikovat ji na konkrétní případ. 

V teoretické části práce jsem popsala základní pojmy, které jsou spjaty problematikou 

nejvyššího a nejlepšího vyuţití. Dále jsem popsala základní princip nejvyššího a nejlepšího 

vyuţití. Je nutné si stanovit u konkrétního objektu varianty řešení a ty podrobit zkoumání 

poţadavků. V první řadě je potřeba přezkoumat poţadavky legální přípustnosti a fyzické 

moţnosti. Tyto poţadavky většinou vyřadí některé navrţené varianty řešení, i kdyţ by se 

mohly zdát na první pohled jako velmi pravděpodobné. Dále se pak zbývající řešení podrobí 

dalšímu zkoumání a to finančnímu opodstatnění. To nám ukazuje, zda je varianta výnosná 

nebo by mohla přinést při realizaci ztrátu. Nakonec výsledné varianty podrobíme maximální 

výnosnosti, kdy z výsledků vybereme ten nejvhodnější. 

V praktické části jsem aplikovala metodu nejvyššího a nejlepšího vyuţití na objekt 

sportovní budovy Sokolovny v obci Mosty u Jablunkova. Objekt byl postavený v 60. letech 

20. století s dobudovanou přístavbou v 80. letech 20. století. V dnešní době je objekt 

nedostačující pro sportovní a volnočasové aktivity veřejnosti, dětí a mládeţe, některé části 

jsou jiţ v havarijním stavu. V roce 2014 proto jiţ proběhla částečná rekonstrukce sociálního 

zázemí a výměna některých starých kaslíkových oken za plastové.  

Jako první jsem si zvolila moţné varianty řešení. Ponechání stávajícího stavu, 

rekonstrukce objektu, přeměna vyuţití na víceúčelový dům, bytový dům nebo na ubytovací 

zařízení, pronájem objektu, prodej objektu a demolici objektu. Z výsledků legální přípustnosti 

vyšly všechny varianty jako moţné. Na základě úvahy jsem však vyřadila víceúčelový dům 

z důvodu dostatečné občanské vybavenosti v okolí. Dále jsem vyřadila pronájem, prodej a 

demolici z důvodu konečného řešení, které pro majitele objektu dle mého názoru nemá 

význam, protoţe se zaměřuje především na sportovní a volnočasovou činnost. V případě 

uskutečnění těchto vyřazených moţností by musel majitel objektu hledat nový objekt, kde by 

mohl provozovat svou činnost.  

 Dále jsem zbylé varianty podrobila zkoumání fyzické moţnosti, kde neprošly dvě 

moţnosti. Přeměna vyuţití na bytový dům a na ubytovací zařízení. Obě varianty neprošly 

díky podmínce parkovacího stání, kdy na počet navrţených bytů a kapacity ubytovacího 

zařízení nebyla moţnost dostatečných parkovacích moţností u objektu. 



55 

 Při zkoušce finanční opodstatněnosti jsem podrobila zbylé varianty, stávající stav, 

rekonstrukci objektu a novou sportovní halu, zkoumání předpokládaných nákladů a výnosů. 

U této zkoušky vyšla varianta zachování stávajícího stavu jako finančně neopodstatněná 

z důvodu vyšších nákladů na provoz neţ příjmů z provozu. Zbylé dvě varianty vyšly jako 

moţné a finančně opodstatněné. Ze zkoušky maximální výnosnosti jsem uţ jen vybrala 

nejvýhodnější z výsledných variant. 

 Jako nejvýhodnější variantu vybírám rekonstrukci stávajícího objektu. Podle analýzy 

je tato varianta momentálně nejlepším a nejschůdnějším řešením. Tato varianta se dá poměrně 

lehce a rychle uskutečnit, na rozdíl od varianty nové sportovní haly, kdy by samotná realizace 

a výstavba trvala pravděpodobně déle neţ rekonstrukce stávajícího objektu. Obecně se dá říct, 

ţe financování obdobných objektů je ekonomicky nezajímavé, protoţe v drtivé většině 

nepřináší výnos a samotný provoz je z většiny řešen dotacemi. 
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