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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje ocenění venkovních úprav nákladovým a zjednodušeným 

způsobem v obci Nový Jičín. Teoretická část práce popisuje názvosloví nemovitostí, cenu a 

hodnotu věci. Dále se věnuje tématu venkovních úprav dle způsobu a postupu ocenění. 

Praktická část práce obsahuje ocenění venkovních úprav na konkrétních případech a 

porovnává oba oceňovací způsoby dle stáří a počtu venkovních úprav za účelem určení 

zjištěné ceny venkovních úprav.  

 

Abstract 

The master thesis devotes to value of external works by cost method and simplified manner in 

Nový Jičín. The theoretical part describes a terminology of real estates, value and worth of 

affair. The main purpose is to value of external works and describe relevant methods. The 

practical part includes both methods which conduce to value external works and compare both 

methods in time and figures of external works for purpose how to assess the official price.   
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ÚVOD 

 

Diplomová práce nese název „Porovnání cen venkovních úprav na pozemku ve 

funkčním celku s rodinným domem stanovených nákladovým způsobem a zjednodušeným 

způsobem v Novém Jičíně.“  

Tématem práce jsou venkovní úpravy a jejich ocenění, které tvoří příslušenství 

rodinného domu v Novém Jičíně. Venkovní úpravy jsou oceněny nákladovým a 

zjednodušeným způsobem dle § 10 vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění. 

Oceňovací způsoby venkovních úprav a jejich výsledky budou následně zhodnoceny a 

porovnány v závěru. Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí a to na část teoretickou a 

praktickou.  

Teoretická část popisuje základní názvosloví nemovitostí, mezi něž patří pojmy věc, 

nemovitost, stavba a pozemek společně se součástí a příslušenstvím věci.  Následně je 

vysvětlen rozdíl mezi pojmy cena a hodnota věci. Jelikož se tato práce věnuje venkovním 

úpravám, je zmapován právní exkurz venkovních úprav až po současnou platnou právní 

úpravu. Hlavní důraz je kladen na samotné ocenění venkovních úprav nákladovým a 

zjednodušeným způsobem. Teoretická část se věnuje oběma způsobům z hlediska postupu a 

jeho stěžejním částem.  

Nákladový způsob ocenění venkovních úprav je popsán v § 10 odst. 1 vyhlášky č. 

3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění, s pomocí přílohy č. 11 oceňovací vyhlášky, která 

popisuje základní ceny venkovních úprav a jejich provedení a dále přílohy č. 5 oceňovací 

vyhlášky, v níž jsou uvedeny základní ceny a provedení staveb inženýrských a speciálních 

pozemních.  

Druhým způsobem ocenění venkovních úprav je zjednodušený způsob popsaný v § 10 

odst. 2 vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění, jenž se vypočte pro účely této 

práce ve výši procent v rozmezí 3,5 % až 5 % z ceny zjištěné stavby rodinného domu 

v Novém Jičíně, k němuž se váží jednotlivé venkovní úpravy. V této části bude popsán také 

postup ocenění rodinného domu nákladovým způsobem dle § 5 vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve 

znění platném k datu ocenění.   
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V praktické části budou provedeny konkrétní výpočty venkovních úprav oběma 

zmiňovanými oceňovacími způsoby. Výsledky budou na konci práce zhodnoceny a oba 

způsoby porovnány. Cílem této práce je určit, jaké procentní rozmezí by se mělo zvolit, aby 

se co nejvíce blížila cena stanovená zjednodušeným způsobem ceně stanovené způsobem 

nákladovým. V tomto případě je třeba si položit otázky, jaké vlivy a jakou měrou ovlivňují 

cenu zjištěnou venkovních úprav. Praktická část bude řešit dva hlavní vlivy na cenu zjištěnou 

a to stáří a počet jednotlivých úprav, které jsou příslušenstvím rodinného domu. Rodinný dům 

i venkovní úpravy budou oceněny v rozmezí stáří 5, 10, 15, a 30 let, za účelem určení, jak 

stáří ovlivňuje výslednou cenu zjištěnou venkovních úprav. Z hlediska počtu venkovních 

úprav bude oceněno 10 jednotlivých úprav, z nichž 6 bude rozděleno na základní skupinu 

často tvořící příslušenství u rodinných domů a zbylé 4 venkovní úpravy na méně často 

používané úpravy. Do základní skupiny venkovních úprav jsou zvoleny přípojky, oplocení a 

plotová vrátka. Mezi ostatní oceněné venkovní úpravy patří venkovní schody, zpevněná 

plocha, udírna a pergola.  

Na základě těchto ocenění bude poukázáno na problematiku ocenění venkovních 

úprav zjednodušeným způsobem, jelikož neexistuje konkrétní pravidlo, kromě právní úpravy, 

pro ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem související s určením procentuální 

míry 3,5 % až 5 % z ceny zjištěné stavby rodinného domu. Závisí na úvaze znalce a jeho 

zkušenostech, jakou procentuální míru určí. Oproti tomu ocenění venkovních úprav 

nákladovým způsobem má za výsledek cenu zjištěnou s konkrétním, de facto přesným 

výsledkem.  

Diplomová práce obsahuje komplexní informace k tématu venkovních úprav a jejich 

ocenění. Čtenář by měl být po přečtení této práce seznámen s venkovními úpravami jak 

z hlediska právního, tak i oceňovacího. Věřím, že tato práce bude přínosem pro všechny její 

budoucí čtenáře, kteří se budou zabývat institutem venkovních úprav.  

 .  



14 

 

1 NÁZVOSLOVÍ NEMOVITOSTÍ 

 

Před samotným vstupem do problematiky oceňování venkovních úprav je nutno zmínit 

základní pojmy, které se týkají daného tématu a to nemovitostí. V rámci této kapitoly se 

čtenář setká s pojmy věc, nemovitost, stavba, pozemek, součást věci, příslušenství věci a další. 

Právní předpisy, z nichž je pro tuto práci čerpáno, tvoří nejčastěji vyhledávanou a potřebnou 

skupinu právních pramenů. Je to zejména zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném 

znění, zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 

oceňování majetku) v platném znění, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru 

nemovitostí České republiky (katastrální zákon) v platném znění, Vyhláška ministerstva 

financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 

387/2011 Sb., (dále jen vyhláška č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění). 

 

 

 

 

Obrázek 1: Schéma rozdělení věci podle Občanského zákoníku 

 

  

Věci 

Nemovité 

Stavba 

Pozemek 

Movité 
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1.1 NEMOVITOST  

 

Občanský zákoník v § 118 odst. 1 vymezuje, že „předmětem občanskoprávních vztahů 

jsou věci, a pokud to jejich povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty.“
1
 Věci se 

dělí na věci movité a nemovité. Tato práce se věnuje pouze tématu nemovitých věcí. 

Nemovitostmi dle občanského zákoníku „jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným 

základem.“
2
 V následujících kapitolách bude vysvětlena definice stavby a pozemku, jejichž 

úpravu nalezneme ve více právních předpisech. 

 

1.1.1 Stavba  

 

Prvním typem rozdělení nemovitostí dle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., je 

stavba. „Stavbou se rozumí výsledek stavební činnosti, který lze individualizovat podle druhu, 

účelu a využití, a zejména podle jeho využití v terénu. Jde o jednotlivý stavební objekt, nikoli 

o soubor těchto objektů, i když by tvořily určitý funkční celek. V takovém případě pak podle 

funkčního, účelového využití objektů jeden z nich zaujímá postavení věci (stavby) hlavní 

(např. rodinný domek, rekreační chata, garáž) a jiný postavení věci (stavby) vedlejší (např. 

studna, kůlna).“
3
 Vymezení pojmu stavba nalezneme i v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v § 2 odst. 3 následovně: „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. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.“
4
 

V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 

oceňování majetku) pro účely oceňování rozděluje stavby § 3 odst. 1 následujícím způsobem: 

                                                 
1
  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. § 118, odst. 1 

2
  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. § 119, odst. 2 

3
 BRADÁČ, A. at al. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. Přepracované vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, s. 5.  
4
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

§ 2 odst. 3. 
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Tabulka 1: Rozdělení staveb dle zákona o oceňování5 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů,  § 3, odst. 1 

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 vice ohraničenými užitkovými 

prostory, 

 

2. venkovní úpravy, 

 

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

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

studny a další stavby speciálního charakteru, 

 

c) vodní nádrže a rybníky, 

 

d)  jiné stavby. 

 

Rodinný dům  

Jelikož tato práce zahrnuje ocenění rodinné domu nákladovým způsobem dle § 5 

vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění, s cílem určit cenu zjištěnou venkovní 

úpravy zjednodušeným způsobem, je nutno zmínit definici rodinného domu. Definici 

rodinného domu popisuje § 2 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., jako „stavbu pro bydlení, ve 

které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a 

je k tomuto účelu určena, může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše 2 NP a 1 PP a 

podkroví.“
6
 

  

                                                 
5
  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve 

znění pozdějších předpisů. § 3 odst. 1. 
6
  Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. § 2 odst. 2. 
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1.1.2 Pozemek   

 

Pozemek je druhým typem nemovitosti. Podobně jako stavba tak i právní definice 

pozemku je vymezena ve více právních předpisech. Dle § 9 zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) je pozemek 

rozdělen následovně: 

 

Tabulka 2: Rozdělení pozemků dle zákona o oceňování7 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, § 9 

a) stavební pozemky, kterými jsou 

 

1. nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitosti v jednotlivých 

druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím určeny k 

zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná 

zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající 

přípustnému limitu určenému k zastavění,  

 

2. pozemky evidované v katastru nemovitosti v druhu pozemku zastavěné 

plochy a nádvoří, v druhu pozemku ostatní plochy - staveniště nebo ostatní 

plochy, které jsou již zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní 

plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a pozemkem 

evidovaným v katastru nemovitosti v druhu pozemku zastavěna plocha a 

nádvoří za účelem jejich společného využiti a jsou ve vlastnictví stejného 

subjektu, 

 

3. plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav 

v katastru nemovitosti, 

 

b) zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitosti jako orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrada, ovocný sad, louka a pastvina, 

 

c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitosti a 

zalesněné nelesní pozemky, 

 

d) pozemky evidované v katastru nemovitosti jako vodní nádrže a vodní toky, 

 

e) jiné pozemky, kterými jsou například hospodářsky nevyužitelné pozemky a 

neplodná půda, jako je roklina, mez s kamením, ochranná hráz, močál, bažina. 

 

                                                 
7
  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování) ve znění 

pozdějších předpisů. § 9. 
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V § 27 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 

zákon) je „pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní 

správní jednotky nebo hranicí KÚ, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, 

popř. rozhraním způsobu využití pozemků.“
8
  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

definuje stavební pozemek jako „pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a 

určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem.“
9
 Zastavěným 

stavebním pozemkem je pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a 

další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s 

obytnými a hospodářskými budovami.“
10

 

Oceňování pozemků upravuje § 27 až § 32 vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění platném 

k datu ocenění.  

  

                                                 
8
  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění pozdějších 

předpisů. § 27, odst.  
9
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

§ 2 odst. 1, písm. b. 
10

  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

§ 2 odst. 1, písm. c. 
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1.2 SOUČÁST VĚCI A PŘÍSLUŠENSTVÍ VĚCI 

 

1.2.1 Součást věci 

 

Dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku § 120 odst. 1 je „součástí věci vše, 

co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila.“
11

  

Dále v odstavci 2 udává, že „stavba není součástí pozemku.“
12

 Zde je nutno zmínit, že 

v dřívější úpravě Všeobecného zákoníku občanského z roku 1811 a platného až do roku 

1950
13

, byla stavba součástí pozemku. Novela občanského zákoníku, která vejde v účinnost 1. 

ledna 2014, se opět navrací k principům evropského práva a také k již zmiňovanému 

Všeobecnému zákoníku občanskému a to tím, že stavba bude opět součástí pozemku. Novela 

občanského zákoníku v § 506 odst. 1 uvádí, že „součástí pozemku je prostor nad povrchem i 

pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou 

staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“
14

 Dle 

JUDr. Karla Eliáše, tvůrce nového občanského zákoníku, se nová platná právní úprava 

součásti nemovitostí bude řešit následujícím způsobem: „Pokud je vlastníkem stavby i 

pozemku stejná osoba, majetek splyne v jednu věc, a tam, kde je vlastnictví rozděleno tak, že 

stavbu má někdo jiný než pozemek, vlastnictví zůstane i nadále rozděleno s tím, že by vlastníci 

vůči sobě, pokud by chtěli majetek převádět, měli předkupní právo.“
15

 Dle názoru autora této 

práce se jedná o pozitivní krok vpřed, jelikož se touto novelizací předejde sporům, které 

v současnosti způsobují spory v občanskoprávních vztazích z hlediska vlastníků pozemků a 

vlastníků staveb postavených na daných pozemcích. Z tohoto důvodu musí vznikat např. 

věcná břemena
16

 vstupu a jízdy na dané pozemky.  

Součást stavby je dále nutno rozdělit z hlediska stavebního a právního. „Z hlediska 

stavebního jsou součástí stavby konstrukce, které jsou s ní spojeny: zdi, schody, krovy, okna, 

                                                 
11

  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. § 120, odst. 1. 
12

  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. § 120, odst. 2. 
13

  Nahrazen tzv. středním občanským zákoníkem z roku 1950 
14

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (v této době neučinný). § 506, odst. 1. 
15

Koukal, J., Dům bude součástí pozemku, vrací se praxe rakouského zákoníku. Copyright © 2003–2012 Borgis, 

a.s. [citováno dnes 25. 4. 2012]. Dostupné z http://www.novinky.cz/domaci/226835-dum-bude-soucasti-

pozemku-vraci-se-praxe-rakouskeho-zakoniku.html 
16

  BRADÁČ, A. at al. Věcná břemena od A do Z. IV. Aktualizované vydaní. Praha : Linde Praha a. s. , 2009 
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dveře, ústřední vytápění včetně kotle, kamna zapojená do komína – i průduchem přes vnější 

zeď.“
17

 Dále odborná literatura popisuje, co není součástí stavby, především elektrické 

spotřebiče, které jsou zapojeny pouze pohyblivým přívodem do zásuvky ve zdi. „Pokud na 

součást stavby nahlížíme z právního pohledu, považují se za součást stavby i další stavby, 

pokud jsou z předchozí provozně propojeny. Za provozní propojení považujeme stav, kdy dvě 

části stavby jsou propojeny komunikačně – např. dveřmi, společnou chodbou, nebo 

terasou.“
18

 

 

1.2.2 Příslušenství věci  

 

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., v § 121 odst. 1 popisuje příslušenství věci jako 

„věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale 

užívány.“
19

 Příslušenství věci a věc hlavní mají stejný právní osud. Záleží na rozhodnutí 

vlastníka věci, jestli bude příslušenství užíváno s věcí hlavní či ne. „Příslušenstvím stavby 

mohou být i jiné stavby (např. dřevník, kůlna, žumpa, septik, přípojka vody, kanalizace 

apod.“
20

 

  

                                                 
17

  BRADÁČ, A. at al. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. Přepracované vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, s. 11. 
18

  BRADÁČ, A. at al. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. Přepracované vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, s. 11. 
19

  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. § 121, odst. 1 
20

  BRADÁČ, A. at al. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. Přepracované vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, s. 11. 
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2 HODNOTA A CENA 

 

Hodnota a cena neodmyslitelně patří k znalecké činnosti a k samotnému oceňovaní 

nemovitostí. Tato kapitola je určena k vysvětlení pojmů hodnota a cena. V praxi dochází 

často k záměně těchto pojmů a jejich nesprávné aplikaci v souvislosti s oceňováním 

nemovitosti. Popsány budou nejpoužívanější typy cen, mezi něž patří cena zjištěná, cena 

obvyklá, pořizovací a reprodukční cena a v rámci definice hodnoty také věcná hodnota. 

 

2.1 HODNOTA  

 

„Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to 

ekonomická kategorie, vyjadřující vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit na jedné 

straně kupujícími a prodávajícími na straně druhé. Jedná se o odhad. Existuje řada hodnot 

podle toho, jak jsou definovány (věcná hodnota, výnosová hodnota, střední hodnota, tržní 

hodnota apod.), přitom každá z nich může být vyjádřena zcela jiným číslem.“
21

 Jako příklad 

lze uvést věcnou hodnotu, kterou lze definovat jako „reprodukční cenu věci, sníženou o 

přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně opotřebené věci stejného stáří a přiměřené 

intenzity používání, ve výsledku pak sníženou o náklady na opravu vážných závad, které 

znemožňují okamžité užívání věci. Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku je 

obdobou této ceny tzv. cena zjištěná nákladovým způsobem.“
22

 

  

                                                 
21

 BRADÁČ A. at al. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. Přepracované vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, s. 47. 
22

 BRADÁČ A. at al. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. Přepracované vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, s. 51. 
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2.2 CENA 

 

„Cena je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou 

částku za zboží nebo službu. Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují 

jiné osoby. Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým faktem.“
23

 Pojem cena 

je upraven v zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Z ekonomického 

pohledu by se dala cena popsat jako rovnovážný bod mezi tím, za jakou cenu nabízejí 

prodávající určitou věc, a zda jsou kupující za tuto cenu ochotni zaplatit. K rovnovážnému 

bodu nedochází okamžitě a automaticky. Dochází k akcím a reakcím mezi nabízenou a 

poptávanou cenu, jedná se o tzv. pavučinový teorém. V rámci oceňování nemovitostí je třeba 

zmínit nejčastěji se vyskytující druhy cen. 

Cena zjištěná 

V některých případech také nazývána jako cena úřední či administrativní. Cena 

zjištěná lze popsat jako cena zjištěná dle zvláštního předpisu, tak jak udává § 1 odst. 2 zákon 

č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Zvláštním předpisem je v tomto 

případě myšlen zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů.   

Cena obvyklá  

Nazývána také cenou tržní nebo obecnou. Cena obvyklá je popsána v § 2 odst. 1 

zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. „Jako obvyklou cenou se pro účely tohoto 

zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného 

majetku nebo při poskytovaní stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v 

tuzemsku ke dni ocenění.“
24

 

Cena pořizovací 

 Také nazývána cenou historickou. „Cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době 

jejího pořízení. U nemovitostí (zejména staveb) se uvažuje den jejího postavení.“
25

  

                                                 
23

  BRADÁČ A. at al. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. Přepracované vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, s. 46. 
24

  Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování) ve znění 

pozdějších předpisů. § 2 odst. 1. 
25

  BRADÁČ A. at al. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. Přepracované vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, s. 50 
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Cena reprodukční 

„Cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době 

ocenění bez odpočtu opotřebení.“
26

 

  

                                                 
26

  BRADÁČ, A. at al. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. Přepracované vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, s. 51 
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3 VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY VENKOVNÍCH ÚPRAV  

 

Oceňování a legislativa venkovních úprav se postupně měnily v rámci faktické 

potřeby dané doby. Tato kapitola mapuje právní úpravu oceňování venkovních úprav po dobu 

48 let, tedy od roku 1964 až do současného stavu roku 2012, pomocí vyhlášek platných dle 

doby ocenění v jednotlivých letech. Pro seznámení se s vývojem venkovních úprav byly 

zvoleny oceňovací vyhlášky, na kterých byla patrna výrazná změna venkovních úprav 

v právní úpravě v průběhu let. Vývoj právní úpravy oceňování venkovních úprav vycházel 

v počátcích z obecných, prostých pravidel v porovnání s dnešní, občas složitější právní 

úpravou, která má ovšem tu výhodu a to přesnější určení ceny. 

 

Vyhláška č. 73/1964 Sb.
 
 

 V § 8 této vyhlášky se cena venkovních úprav (dláždění, altány, ochranné zdi, 

narážené studně, drenáže apod.) rovná výši pořizovacích nákladů v době ocenění, snížených 

zpravidla o 2 % za každý rok stáří venkovní úpravy.
27

 

V § 17 této vyhlášky se za venkovní úpravy poskytne náhrada ve výši ceny materiálu 

získaného jejich demolicí po odečtení nákladů na demoliční práce.
28

  

 

Vyhláška č. 43/1969 Sb.
29

  

 Právní úprava venkovních úprav se neměnila, pouze § 17 se přečíslil na § 16. 

 

                                                 
27

 Vyhláška č. 73/1964 Sb., o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí, § 

8. 

 
28

 Vyhláška č. 73/1964 Sb., o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí, § 

17. 

 
29

  Vyhláška č. 43/1969 Sb., o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí § 

16. 
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Vyhláška č. 128/1984 Sb.
30

  

V § 12 odst. 1 této vyhlášky se cena venkovních úprav zjistila dle přílohy č. 6 tak, že 

cena za měrnou jednotku se vynásobí skutečným počtem měrných jednotek. Dle odst. 2 téhož 

paragrafu se cena venkovní úpravy neuvedené v příloze č. 6 rovnala výši nákladů na pořízení 

v době ocenění. Třetí odstavec udával, že za každý rok stáří venkovních úprav činí snížení 

zpravidla 2 až 3 %, nejvýše však 85 %. V následujícím 4. odstavci bylo dáno, že cena 

venkovních úprav u staveb oceňovaných podle § 3 odst. 2 a § 11, nebo venkovních úprav na 

ostatních pozemcích (§ 14 odst. 3) činí 10 % z ceny vypočtené podle odstavců 1 až 3.  

 

Vyhláška č. 182/1988 Sb.
31

  

V § 12 této vyhlášky nedošlo ke změnám u odst. 1 a odst. 2. Změna dochází u odst. 3, 

který udával, že ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost 

činí zpravidla s přihlédnutím ke konstrukci 25 až 50 roků. Opotřebení může činit nejvýše 85 

%. 4. odstavec § 12 byl zrušen. Následující vyhláška č. 393/2001Sb., postupovala stejným 

způsobem ocenění, jako ve vyhlášce č.182/1988 Sb.  

 

Vyhláška č. 178/1994 Sb.
32

 

Změna právní úpravy se mění vyhláškou č. 178/1994 následovně: v § 11 odst. 1 této 

vyhlášky se cena venkovních úprav zjistila vynásobením počtu měrných jednotek základní 

cenou uvedenou v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5. Pokud skutečná konstrukce 

venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 11, popřípadě v 

příloze č. 5 upraví se základní cena přiměřeně k odchylce. Dále bylo v odst. 2 uvedeno, že 

cena venkovních úprav neuvedených v příloze č. 5 nebo č. 11 se zjistí podle nákladů na 

pořízení v době oceňování. Odstavec 3 popisoval, že se cena podle odstavce 1 nebo 2 násobí 

koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 13.  

 

                                                 
30

  Vyhláška č. 128/1984 Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání 

pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, § 12. 
31

  Vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání 

pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků § 12. 
32

  Vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, § 11. 
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Vyhláška č. 279/1997 Sb.
33

 

V § 10 odst. 1 této vyhlášky se cena venkovní úpravy zjistila vynásobením počtu 

měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5 a násobí 

se koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki
 
 z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33. Pokud skutečná 

konstrukce venkovní úpravy neodpovídala způsobu provedení uvedenému v příloze č. 11, 

popřípadě v příloze č. 5, upravila se základní cena přiměřeně k odchylce a násobí se 

koeficienty K5 z přílohy č. 13, Ki z přílohy č. 32 a z přílohy č. 33. 

Odstavec 2. Popisoval, že cena venkovní úpravy neuvedená v příloze č. 5 nebo příloze 

č. 11 se zjistí podle nákladů na pořízení v době oceňování a upraví se koeficientem Kp.  

 

Vyhláška č. 540/2002 Sb.
34

  

Tato vyhláška měnila pouze čísla příloh, ocenění bylo obdobné jako v minulém 

případě. Příloha č. 35 s koeficienty Ki a příloha č. 36 s koeficienty Kp. 

Vyhláška č. 617/2006 Sb.
35

 

V § 10 se za odstavec 1 vložil nový odstavec 2, který zní: Cena venkovních úprav 

uvedená v příloze č. 11 na pozemcích ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 3 

typu J, K podle přílohy č. 2 nebo podle § 5, popřípadě staveb podle § 7, 8, tvoří-li tyto 

venkovní úpravy příslušenství k těmto stavbám, se zjistí dle odstavce 1 nebo s výjimkou 

položek č. 2.5, 2.7, 3.2, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 11 zjednodušeným způsobem ve výši 2 až 3,5 

% ze zjištěné ceny stavby oceňované podle § 3 typu J, K přílohy č. 2 nebo ve výši 3,5 až 5,0 

% ze zjištěné ceny stavby oceňované podle § 5 a z ceny stavby nebo staveb tvořících k nim 

příslušenství. Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

 

                                                 
33

  Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování), § 10. 
34

  Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování), § 10. 
35

 Vyhláška č. 617/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování), § 10. 
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Vyhláška 3/2008 Sb.
36

 

Pro lepší přehlednost postupných změn v právní úpravě venkovních úprav je vložen 

celý § 10 vyhlášky č. 3/2008 Sb.  

 

(1) Cena venkovní úpravy se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní 

cenou uvedenou v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5 a násobí se koeficienty K5
 
z přílohy 

č. 14, Ki
 
z přílohy č. 38 a Kp

 
z přílohy č. 39. Pokud skutečná konstrukce venkovní úpravy 

neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5, upraví se 

základní cena přiměřeně k odchylce a násobí se koeficienty  K5 
 
z přílohy č. 14,  Ki

 
z přílohy 

č. 38 a  Kp
 
z přílohy č. 39.  

 

(2) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 11 na pozemcích ve funkčním 

celku se stavbou oceňovanou podle § 3 typu J, K přílohy č. 2 nebo podle § 5, tvoří-li 

venkovní úpravy příslušenství k těmto stavbám, se zjistí podle odst. 1 nebo, s výjimkou 

položek č. 2.5, 2.7, 3.2, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 11, zjednodušeným způsobem ve výši 2,0 až 

3,5 % ze zjištěné ceny stavby oceňované podle § 3 typu J, K přílohy č. 2 nebo ve výši 3,5 až 

5,0 % ze zjištěné ceny stavby oceňované podle § 5, popřípadě ze součtu zjištěných cen těchto 

staveb a zjištěných cen staveb oceňovaných podle § 7 a 8, pokud jsou tyto stavby jejich 

příslušenstvím.  

 

(3) Cena venkovní úpravy neuvedená v příloze č. 5 nebo příloze č. 11 se zjistí podle 

nákladů na pořízení v době oceňování a upraví se koeficientem  Kp
 
z přílohy č. 39.  

V následujících vyhláškách č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb. a 

vyhlášky č. 346/2010 Sb. nedošlo k podstatným změnám v rámci ocenění venkovních úprav. 

  

                                                 
36

 Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování), § 10. 
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3.1 SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VENKOVNÍCH ÚPRAV  

 

Z této platné právní úpravy pro rok 2012 vychází následující kapitoly, v nichž bude 

popsáno, jakým způsobem se postupuje při oceňování venkovních úprav. Problematika a 

oceňování venkovních úprav je v současnosti popsána v § 10 vyhlášky ministerstva financí č. 

3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění vyhlášky 

č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 

Sb., (dále jen vyhláška č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění) následovně:
37

 

 

 

Tabulka 3: Právní úprava venkovních úprav § 1038 

Právní úprava venkovních úprav  

 

(1) Cena venkovní úpravy, kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované 

porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně, se zjisti vynásobením počtu měrných 

jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5 a násobí se 

koeficienty K5 z přílohy č. 14, Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. Pokud skutečná 

konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 11, 

popřípadě v příloze č. 5, upraví se základní cena přiměřeně k odchylce a násobí se 

koeficienty K5 z přílohy č. 14, Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. 

 

(2) Cena venkovních úprav uvedená v příloze č. 11 na pozemcích ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 3 typu J, K přílohy č. 2 nebo podle § 5, jsou-li s těmito 

stavbami společně užívány nebo tvoří-li jejich příslušenství, se zjistí podle odst. 1 

nebo, s výjimkou položek 2.5, 2.7, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 11, zjednodušeným 

způsobem ve výši 2,0 % až 3,5 % ze zjištěné stavby ceny stavby oceňované podle § 3 

typu J, K přílohy č. 2 nebo ve výši 3,5 % až 5,0% ze zjištěné ceny stavby oceňované 

podle § 5, popřípadě ze součtu zjištěných cen těchto staveb a zjištěných cen staveb 

oceňovaných podle § 7 a 8, pokud jsou tyto stavby jejich příslušenstvím. 

 

(3)  Cena venkovní úpravy neuvedená v příloze č. 5 nebo příloze č. 11 se zjisti podle nákladů 

na pořízení v době oceňování a upraví se koeficientem Kp z přílohy č. 39. 

 

  

                                                 
37

  Změna právní úpravy v platném znění je ve druhém odstavci znázorněna tučně. 
38

  Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování )v platném znění, § 10. 
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4 VENKOVNÍ ÚPRAVY 

 

Tématem této práce jsou venkovní úpravy a jejich ocenění nákladovým a 

zjednodušeným způsobem. Venkovní úprava je definována jako stavba dle § 3 zákona č. 

151/1997 Sb. o oceňování nemovitostí a o změně některých zákonů. Pro účely této práce jsou 

venkovní úpravy brány jako příslušenství stavby hlavní a mají tedy stejný právní osud jako 

stavba hlavní. Venkovní úpravy popisuje § 10 vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu 

ocenění. S oceněním venkovních úprav je spojena příloha č. 11 a č. 5. V příloze č. 11 jsou 

popsány základní ceny venkovních úprav, jejich provedení a životnost. Příloha č. 5 popisuje 

stavby inženýrské a speciální pozemní se stejnými údaji důležitými pro ocenění, jako 

v příloze č. 11. Venkovní úpravy se oceňují nákladovým a zjednodušeným způsobem, jimž se 

věnují následující kapitoly 5.1 a 5.2. Je nutno zmínit, že pokud se venkovní úpravy oceňují 

zjednodušeným způsobem, definuje právní úprava výjimky v § 10 odst. 2 oceňovací 

vyhlášky, kdy se konkrétní venkovní úpravy oceňují pouze nákladovým způsobem. Mezi tyto 

výjimky venkovních úprav obsažených v příloze č. 11 patří: 

 

 čistírna odpadních vod (č. položky 2.5) 

 odlučovače ropných látek (č. položky 2.7)  

 zemní sklep (č. položky 15) 

 skleníky a fóliovníky (č. položky 19)  

 bazén venkovní (č. položky 21) 

 altán zahradní (č. položky 23) 

.  

K ocenění venkovních je nutno přistupovat případ od případu. Jednotlivé venkovní 

úpravy se liší v jejich základní ceně, velikosti, životnosti či stáří. Mezi venkovní úpravy 

nepatří studna, která je občas nesprávně přiřazována k úpravám, i když není obsažena 

v příloze č. 11 vyhlášky č. 3/2008 Sb. V tabulce níže se nachází seznam venkovních úprav dle 

přílohy č. 11. Pro názornou ukázku, s jakými druhy venkovních úprav je možnost se setkat a 

ocenit slouží následující tabulka č. 4. 

  



30 

 

Seznam venkovních úprav dle přílohy č. 11
39

 

 

Tabulka 4: Seznam venkovních úprav dle přílohy č. 11 

č. pol. Venkovní úpravy dle přílohy č. 11 

1 Vodovody 

2 Kanalizace 

3 Elektrická síť 

4 Plynovody 

5 Drenáže 

6 Topné kanály 

7 Potrubí tepelné izolované 

8  Zpevněné plochy mimo silnice a letiště 

9 Obrubníky a krajníky  

 10 Rigoly 

 11 Opěrné zdi 

12 Schody venkovní a předložené 

13 Ploty 

14 Plotová vrátka  

15 Zemní sklep 

16 Hnojiště 

17 Pískoviště 

18 Pařeniště 

19 Skleníky a fóliovníky  

20 Zahradní květinové jezírko 

21 Bazén venkovní 

22 Venkovní záchod  

23 Altán zahradní  

24 Udírna 

25 Komíny samostatné 

26 Lávka  

27 Věšák na prádlo 

28 Klepadlo na koberce 

29 Lavice zahradní 

30 Stůl zahradní 

31 Kuželna  

32 Pergola 

33 Rampy 

34 Terasa venkovní 

 

                                                 
39

  Příloha č. 11 k vyhlášce č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování) v platném znění. 
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5  OCEŇOVÁNÍ VENKOVNÍCH ÚPRAV 

 

 

 

 

Obrázek 2: Schéma ocenění venkovních úprav 

 

 Jak je patrno z obrázku výše, k ocenění venkovních úprav a určení jejich ceny zjištěné 

lze přistupovat dvěma způsoby. Oba oceňovací způsoby budou v této práci vysvětleny 

z hlediska teoretického v následujících kapitolách. V praktické části budou aplikovány na 

konkrétní případy, výsledky zhodnoceny a oceňovací způsoby porovnány.  

Prvním způsobem popsaným v kapitole 5.1 je ocenění venkovních úprav nákladově 

dle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění. 

Druhým přístupem, jak ocenit venkovní úpravy se zabývá kapitola 5.2, která popisuje 

zjednodušený způsob určení ceny zjištěné venkovních úprav dle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 

3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění.  

Záleží na úvaze samotného znalce, jaký způsob zvolí jako nejefektivnější v rámci 

oceňování venkovních úprav, zda má dostatek podkladů a informací pro požadovaný způsob 

ocenění. V rámci oceňování nemovitostí je cílem určit cenu způsobem popsaným v zákoně. 

Pokud se oceňují venkovním úpravy jak nákladovým, tak zjednodušeným způsobem, 

výsledkem je cena zjištěná jednotlivé venkovní úpravy.  

  

Oceňování 
venkovních 

úprav 

Nákladový 
způsob 

Zjednodušený 
způsob 
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5.1 OCEŇOVÁNÍ VENKOVNÍCH ÚPRAV NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM 

 

Tento způsob ocenění je popsán v § 10 odst. 1 vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění 

platném k datu ocenění, kdy se cena zjištěná venkovních úprav určí vynásobením počtem 

měrných jednotek základní cenou dané venkovní úpravy uvedené v příloze č. 11 nebo v 

příloze č. 5. a dále se násobí koeficienty K5, Ki a Kp. Pokud se k dané nemovitosti váží 

jednotlivé venkovní úpravy a jsou jejím příslušenstvím, jež je nutno ocenit, vyhledají se v 

příloze č. 5 či příloze č. 11.  

 

5.1.1 Koeficienty nutné pro ocenění venkovních úprav 

 

Jedná se o tři jednotlivé druhy koeficientů, které ovlivňují cenu zjištěnou venkovních 

úprav v rámci jejich ocenění. Jak je uvedeno v § 10 odst. 1 vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění 

platném k datu ocenění, je nutností ke správnému postupu ocenění tyto koeficienty použít.  

 

Koeficient polohový 

 Prvním z těchto tří koeficientů uveďme koeficient K5, jinak také nazýván 

koeficientem polohovým, jež nalezneme v příloze č 14. Již podle názvu je zřejmé, že tento 

koeficient je závislý na poloze dané nemovitosti na území ČR.  V příloze č. 14 jsou také 

uvedena lázeňská místa rozdělena dle typu A, B.  

 

Tabulka 5: Koeficient K5 dle přílohy č. 1440 

Číslo položky Název, resp. skupiny měst a obcí Koeficient K5 

1 Praha, Brno, Ostrava 1,20 až 1,25 

2 Ostatní statutární místa a katastrální území lázeňských míst 

typu A uvedená v tabulce č. 2 

1,10 až 1,15 

3 Místa, která byla k 31. prosinci 2002 sídly okresních úřadů 1,05 

                                                 
40

  Příloha č. 14 k vyhlášce č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování) v platném znění. 

.  
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a katastrální území lázeňských míst typu B uvedená v 

tabulce č. 2 

4 Ostatní města 1,00 

5 Ostatní obce 0,85 

 

Koeficient prodejnosti 

Druhým koeficientem nutným pro výpočet ceny venkovních úprav nákladovým 

způsobem je koeficient Kp - koeficient prodejnosti, který nalezneme v příloze č. 39 vyhlášky. 

V odborné literatuře je koeficient prodejnosti popsán jako „průměr mezi zprůměrovanými 

skutečně dosaženými prodejními cenami a časovými cenami nemovitosti určitého resp. 

srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě. Používá se zpravidla při 

porovnávací metodě zjištění obvyklé ceny.“
41

 Koeficient prodejnosti se určuje pro účely, které 

má daná stavba splňovat. Například zda se jedná o stavbu určenou pro zemědělství, 

zdravotnictví, školství, pro bydlení, garáž atd. V příloze č. 39 jsou koeficienty přiřazeny ke 

krajům dle počtu obyvatel ve městech v jednotlivých krajích. 

Koeficient Ki  

 Koeficient změny cen staveb nalezneme v příloze č. 38 vyhlášky, která je rozčleněna 

dle kódu CZ-CC, které jsou obsaženy i v příloze č. 11, kde je k jednotlivým venkovním 

úpravám taktéž přiřazen kód CZ-CC, dle kterého se určí příslušný koeficient Ki.  

  

                                                 
41

 BRADÁČ, A. at al. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. Přepracované vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, s. 55. 
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5.1.2 Opotřebení venkovních úprav 

 

Při výpočtu ceny zjištěné venkovních úprav je nutno odečíst opotřebení venkovní 

úpravy od ceny výchozí (CN) venkovní úpravy. Od roku ocenění se odečte rok pořízení 

venkovní úpravy, a tímto se zjistí její stáří. V příloze č. 5 nebo č. 11 nalezneme 

předpokládanou životnost oceňované venkovní úpravy. Opotřebení venkovních úprav se zjistí 

lineární metodou. „Při použiti lineární metody se opotřebeni rovnoměrně rozdělí na celou 

dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou 

předpokládanou životností. Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda, opotřebení 

může činit nejvýše 85 %.“
42

 „Opotřebeni u inženýrských a speciálních pozemních staveb, 

studní, venkovních uprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou.“
43

 Je nutno 

zmínit, že kromě lineárních metod existují ke zjištění opotřebení i metody analytické
44

, tato 

práce se věnuje venkovním úpravám a proto pouze metodě lineární.  

 

Vzorec opotřebení lineární metodou, výsledek se udává v procentech. 

               

Vzorec 1 

 

O …………… opotřebení 

S ……………  stáří 

Z ……………  životnost  

                                                 
42

 Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování)v platném znění. Odst. 2 
43

 Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování) v platném znění. Odst. 3 
44

 BRADÁČ A. at al. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. Přepracované vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, s. 223. 
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5.1.3 Postup ocenění venkovních úprav nákladovým způsobem 

 

 

 Předchozí podkapitoly uváděly nezbytné informace pro samotný výpočet ceny 

venkovních úprav. Je třeba tyto informace sloučit a popsat oceňovací postup, při kterém se 

bude vycházet z obecného vzorce
45

 pro ocenění venkovních úprav nákladovým způsobem. 

 

 

                      

 

Vzorec 2  

 

CN  ………. výchozí cena 

ZC  ………. základní cena   

K5   ………. koeficient polohový 

Ki  ………. koeficient změny cen staveb 

Kp  ………. koeficient prodejnosti 

 

 

Tento obecný vzorec (viz. výše) je pro výpočet venkovních úprav upraven do 

následujících kroků, které se používají v praxi. Základní cenu (ZC) venkovních úprav 

nalezneme v příloze č. 5 nebo příloze č. 11.  Základní cenu (ZC) vynásobíme koeficientem 

K5 (koeficient polohový), který se určí dle polohy oceňované nemovitosti na území ČR 

pomocí přílohy č. 14. Dále se základní cena násobí koeficientem Ki (koeficient změny cen 

staveb), který se určí dle kódu klasifikace CZ-CC, jenž mají přiřazeny všechny venkovní 

úpravy v příloze č. 11. V příloze č. 38 se vyhledá stejný kód CZ-CC s příslušným 

koeficientem, který má oceňovaná venkovní úprava. Z daného vztahu vypočteme základní 

cenu upravenou ZCU.  Popsané kroky vyjadřuje následující vzorec: 

 

              

  

ZCU  ………. základní cena upravená 

                                                 
45

 Odvozeno dle § 10 odst.1 vyhlášky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 

Sb., o oceňování nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování) v platném znění. 
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Základní cenu upravenou (ZCU) vynásobíme výměrou venkovní úpravy L. 

Výsledkem tohoto výpočtu bude cena výchozí (CN). 

 

         

 

CN  ………. výchozí cena 

ZCU  ………. základní cena upravená 

L  ………. výměra 

 

Od této výchozí ceny CN odečteme lineární metodou opotřebení venkovní úpravy dle 

vzorce v kapitole 5.1.2. Po odečtení opotřebení výchozí cenu vynásobíme koeficientem 

prodejnosti – Kp z přílohy č. 39 a získáme tak cenu zjištěnou nákladovým způsobem 

venkovní úpravy.  
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5.2 OCENĚNÍ VENKOVNÍCH ÚPRAV ZJEDNODUŠENÝM ZPŮSOBEM 

 

 

Cena venkovních úprav se určí zjednodušeným způsobem dle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 

3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění z ceny zjištěné dané stavby, k níž se váží 

venkovní úpravy. To znamená, že se určí cena zjištěná stavby nákladovým způsobem a tato 

cena zjištěná se použije pro výpočet venkovních úprav. Daná stavba a její cena je tedy brána 

jako základ či výchozí bod pro samotné ocenění venkovních úprav. Zjištěná cena venkovních 

úprav zjednodušeným způsobem z ceny stavby se určí ve výši 2,0 % až 3,0 %, pokud se 

zjištěná cena stavby ocenila dle § 3 vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění. 

Jestliže se zjištěná cena stavby ocenila dle § 5 vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu 

ocenění, určí se cena venkovních úprav ve výši 3,5 % až 5,0 % z ceny zjištěné dané stavby. 

 

5.2.1 Ocenění stavby  

 

Jak bylo řečeno výše, ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem je možné, 

pokud je známa výše ceny zjištěné dané stavby, v tomto případě rodinného domu, který se 

ocení nákladovým způsobem. Pro účely této práce je stavbou rodinný dům a je oceněn dle § 5 

vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění. Nákladový způsob se ovšem zvolí za 

podmínky, kdy je obestavěný prostor stavby větší než 1100 m
3
.
 
Pokud by byl obestavěný 

prostor menší, stavba by se ocenila porovnávacím způsobem. Tato podkapitola se zabývá 

oceněním rodinného domu z teoretického hlediska. Samotné ocenění bude provedeno 

v praktické části v kapitole č. 6.2 této práce společně s vysvětlením postupu. 

Úpravu ocenění rodinného domu popisuje § 5 vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění platném 

k datu ocenění. „Cena rodinného domu, jehož obestavěný prostor je větší než 1100 m
3
 se zjistí 

vynásobením počtu m
3
 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 

vyhlášky č. 3/2008 Sb., základní cenou uvedenou v příloze č. 6, stanovenou dle daného druhu 
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konstrukce. Základní cena rodinného domu se dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 3/2008 Sb., upraví 

koeficienty K4, K5, Ki, Kp.“
46

 

 

Vzorec vypočtu základní ceny rodinného domu je následující:
47

 

                             

Vzorec 3 

 

ZCU  ………. základní cena upravená 

ZC  ………. základní cena  

K4   ………. koeficient vybavenosti stavby  

K5   ………. koeficient polohový 

Ki  ………. koeficient změny cen staveb 

Kp  ………. koeficient prodejnosti 

 

 

Koeficient vybavenosti stavby K4 se vypočte pomocí vzorce:
48

 

              

Vzorec 4 

 

Číslo 1 a číslo 0,54  …… konstanty 

n  ………………….... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení 

 

 Vyhláška č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění rozděluje konstrukce 

následovně:
49

  

 

 

Standardní (S)  ………. 1,00 

                                                 
46

  Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování) v platném znění, § 5. 
47

  Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování v platném znění), § 5. 
48

  Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování) v platném znění, § 5. 
49

  Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování) v platném znění, § 5. 
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Nadstandardní (N)  ………. 1,54 

Podstandardní (P) ………. 0,46  

Chybějící (C)  ………. 0 

 

 

5.2.2 Opotřebení stavby 

 

Při výpočtu ceny zjištěné zjednodušeným způsobem venkovních úprav je důležité 

zmínit opotřebení dané stavby rodinného domu. Pokud bychom opotřebení v rámci výpočtu 

neuvažovali, výsledná cena zjištěná venkovních úprav zjednodušeným způsobem by tak 

nereflektovala skutečnou cenu a tudíž by byl výsledek nepřesný v rámci faktického stavu 

stavby. Je třeba si uvědomit, že opotřebení stavbu značně znehodnocuje. „Udává se 

v procentech z hodnoty nové stavby, v některých případech (je výslovně uvedeno) jen 

poměrnou hodnotou z jedné (např. opotřebení 20 % je poměrnou hodnotou vyjádřeno jako 0, 

20).“
50

  

 

Opotřebení stavby metodou lineární 

Pro výpočet opotřebení (O) metodou lineární je nutné vycházet z podkladů pro danou 

stavbu. Od roku ocenění stavby odečteme rok kolaudace, z čehož zjistíme stáří (S) stavby 

v letech. „Předpokládaná životnost staveb při běžné údržbě činí zpravidla u budov, hal, 

rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků se zděnými, betonovými a 

ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let.“
51

 Zbytkovou životnost staveb zjistíme 

odečtením předpokládané životnosti stáří stavby a skutečného stáří stavby (Z-S). Pomocí 

tohoto postupu vypočteme opotřebení stavby lineárním způsobem následovně:  

 

            

Vzorec 5  

                                                 
50

 BRADÁČ A. at al. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. Přepracované vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, s. 215. 
51

 Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o oceňování)v platném znění, odst. 3 písm. a. 
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O …………… opotřebení 

S ……………  stáří 

Z ……………  životnost 
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5.2.3 Postup ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem 

 

Podobně jako u ocenění venkovních úprav nákladovým způsobem bude popsán postup 

ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem. Jak již bylo zmíněno, ocenění se 

provádí dle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění. Postup 

ocenění bude rozdělen do následujících kroků: 

  

 Stavba se ocení nákladovým způsobem, popsaným v kapitole č. 5.2.1. Základní 

cena stavby bude výchozím bodem ocenění. 

 

 Ze zjištěné ceny stavby se zjednodušeným způsobem určí procentní výše v 

rozmezí 2,0 % až 3,5 % ze stavby oceňované podle § 3 typu J, K přílohy č. 2  

nebo 

 ve výši 3,5 % až 5,0% ze zjištěné ceny stavby oceňované podle § 5, popřípadě 

ze součtu zjištěných cen těchto staveb a zjištěných cen staveb oceňovaných 

podle § 7 a 8, pokud jsou tyto stavby jejich příslušenstvím. 

 

 Výsledkem bude cena zjištěná venkovních úprav zjednodušeným způsobem 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 

 

 Praktická část se věnuje cílům této diplomové práce, což je ocenění venkovních úprav 

nákladovým a zjednodušeným způsobem v obci Nový Jičín. Z tohoto důvodu je práce 

rozdělena dle způsobu ocenění venkovních úprav. Pro přesnější vymezení problematiky a 

oceňování venkovních úprav je zvoleno širší spektrum oceňovacích příkladů a následných 

výsledků pro porovnání výsledných cen a to nejen v případě ocenění základní skupiny 

venkovních úprav, které byly zvoleny pro účely této práce, mezi které jsou zařazeny přípojky, 

oplocení a plotová vrátka, ale také jiné druhy venkovních úprav, mezi něž patří venkovní 

schody, zpevněná plocha, udírna a pergola. Toto rozdělení venkovních úprav bylo učiněno se 

záměrem zjistit, jaký vliv má počet venkovních úprav na cenu zjištěnou venkovních úprav. 

Rodinný dům i venkovní úpravy byly oceněny v různém stáří (5, 10, 15 a 30 let) pro účely 

zhodnocení, jaký vliv má stáří na výslednou cenu zjištěnou venkovních úprav oceněných 

nákladovým i zjednodušeným způsobem.  

 

Rozdělení praktické části práce 

Kapitola 6.1 popisuje oceněný rodinný dům a základní údaje o nemovitosti pro účely 

ocenění venkovních úprav.  

Kapitola 6.2 pojednává o ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem dle § 

10 odst. 2. vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění. 

Kapitola 6.3 popisuje ocenění venkovních úprav nákladovým způsobem dle § 10 odst. 

1 vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění. 

Kapitola 6.4 obsahuje na základě provedených ocenění venkovních úprav zhodnocení 

výsledků, aby se mohly oba dva oceňovací způsoby porovnat a určit jejich výhody a 

nevýhody. Dále je navržen postup, jak ocenit venkovní úpravy zjednodušeným způsobem tak, 

aby se cena zjištěná venkovních úprav zjednodušeným způsobem přiblížila k ceně zjištěné 

nákladovým způsobem.  
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6.1  CELKOVÁ SITUACE OCEŇOVANÉ NEMOVITOSTI A VENKOVNÍCH ÚPRAV  

 

Oceňovaný rodinný dům č. p. 980 se nachází na pozemku p.č. 542, vše zapsané na LV 

č. 123. V katastrálním území Nový Jičín – Horní předměstí 707431.Rodiný dům se nachází 

v ulici Revoluční, ve městě Nový Jičín. Rodinný dům je samostatně stojící, 5 let starý, 

nepodsklepený s plochou střechou. Uvedený objekt má 2.NP. Příjezd k nemovitosti je po 

zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v oblasti s obytnou zástavbou a leží cca 1 km 

od centra Nového Jičína, s možnosti využití MHD. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě 

(plynofikace, elektro, veřejný vodovod, veřejná kanalizace).  

 

Obec a okolí nemovitosti 

Tabulka 6: Popis obce a okolí nemovitosti 

Druh obce: Statut obce 

Správní funkce obce: Město 

Počet obyvatel: 23 867 obyvatel dle MLO 

Obchod potravinami resp. smíšené zboží:  v místě 

Školy:  Základní, střední, vysoká škola 

Poštovní úřad: v místě 

Stavební úřad: Stavební úřad v Novém Jičíně 

Okresní úřad: Okresní úřad v Novém Jičíně 

Kulturní zařízení: Kino, museum, divadlo, galerie 

Sportovní zařízení: Veškerá 

Struktura zaměstnanosti: průmysl, zemědělství, služby 

Životní prostředí: dobré, bez výraznějšího vlivu inverzí 

Poptávka nemovitostí: Přiměřená 

Hotely ap.: v místě 

Územní plán: Existuje 

 

Umístění nemovitosti v obci 

Tabulka 7: Popis umístění v obci 

Poloha k centru: čtvrť obytných domů nedaleko centra 

Vzdálenost k nádraží ČD: cca 1 km 

Vzdálenost k autobusovému nádraží 

(zastávce): 

cca 1 km 

Vzdálenost k zastávce MHD: Autobus, 3 min.  

Dopravní podmínky: Dobré  

Konfigurace terénu: Rovinný 
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Převládající zástavba: rodinné domy 

Parkovací možnosti: na chodníku 

Obyvatelstvo v okolí: bez problémových skupin 

Územní plán: Existuje 

Inženýrské sítě v obci s možností napojení 

oceňovaného areálu: 

vodovod, kanalizace, elektro, zemní plyn. 

 

Vlastní nemovitost 

Tabulka 8: Popis nemovitosti 

Typ stavby rodinný dům samostatně stojící 

Počet pokojů 6+1 

Kuchyní 1 

Koupelen 1 

WC 2 

provozní prostory Nejsou 

sklepní místnosti Nepodsklepený 

prádelna v domě Není 

Zahrada zahrada za domem 168 m
2
 

Pozemky - zastavěná plocha 190 m
2
 

Pozemky celkem 345 m
2
 

Příslušenství Venkovní úpravy 

Dostupnost jednotlivých podlaží Dobrá 

Údržba stavby průběžná, dům v dobrém stavu 

 

Možnosti ohrožení, radon, hluk, imise ap. 

Tabulka 9: Možnosti ohrožení nemovitosti 

Možnosti ohrožení stavby 

Sesuv: nepřichází v úvahu 

Kritická poloha objektu u vozovky: Není 

Výskyt radonu: Vlastník nemovitosti nemá zprávy o měření 

výskytu radonu v objektu. Zdraví škodlivý výskyt 

radonu se v Novém Jičíně v dané lokalitě 

nepředpokládá.  
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Připojení na inženýrské sítě 

Tabulka 10: Popis připojení inženýrských sítí 

Vodovod: přípojka z veřejného vodovodu z ulice 

Kanalizace: přípojka z veřejného kanalizační sítě z ulice 

Elektrická síť: zemní kabel 230/400 V z ulice, příkon 

dostatečný 

Plyn: je zaveden, plynovodní přípojka 

Dálkové vytápění:  Není 

Telefonní přípojka: Zavedena 

  

Obytný objekt č.p. 980 

  

Střecha: plochá. 

Krytina: je značky BRAMAC MAX. 

Obvodové zdivo: tvárnice IZOBLOK. 

Venkovní úprava stěn: vápenné, štukové. 

Vnitřní úprava stěn: vápenná omítka hladká, štukové. 

Stropy: s rovným podhledem, omítané.  

Klempířské konstrukce: jsou zde svody a žlaby z pozinkovaného plechu. 

Schodiště: dřevěné s osazeným zábradlím. 

Podlahy a dlažby: dřevěné palubkové, keramická dlažba.  

Okna: EUROOKNA. 

Dveře: prosklené. 

Vytápění: tepelné čerpadlo. 

Rozvod vody: studené a teplé. 

Sanitární zařízení: WC splachovací, umyvadla, vana. Sprchový kout. 

Kanalizace: kompletní z WC, umyvadel, vany a dřezů. 

Zdroj teplé vody: elektrický zásobníkový ohřívač. 
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Stavebně technický stav objektu 

Podle informace od Ing. Polákové pochází dům z roku 2007. V průběhu užívání 

objektu neproběhly žádné významné stavební úpravy. Hlavní stavební konstrukce stavby jsou 

původní a v dobrém stavebně technickém stavu.  

 

Venkovní úpravy  

 

Základní popis venkovních úprav se nachází v kapitole 6.3 v tabulce č. 25. 

 

 Plynovodní přípojka 

 Kanalizační přípojka  

 Vodovodní přípojka  

 Elektro přípojka 

 Oplocení 

 Plotová vrátka 

 Zpevněná plocha 

 Venkovní schodiště 

 Udírna  

 Pergola 
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6.2  OCENĚNÍ VENKOVNÍCH ÚPRAV ZJEDNODUŠENÝM ZPŮSOBEM  

 

V teoretické části kapitoly č. 5.2 je popsána problematika oceňování venkovních úprav 

zjednodušeným způsobem. V této praktické části je proveden konkrétní případ ocenění 

venkovních úprav zjednodušeným způsobem v souvislosti s oceněním rodinného domu 

nákladovým způsobem v Novém Jičíně. Dle teoretických poznatků je postup ocenění rozdělen 

do následujících kroků:  

 

1. ocenění rodinného domu 

 

 určení typu rodinného 

 určení obestavěného prostoru rodinného domu 

 určení základní ceny rodinného domu 

 určení koeficientů K5, Ki, Kp 

 určení objemových podílů konstrukcí a vybavení rodinného domu pro účely 

výpočtu koeficientu vybavení K4 

 určení opotřebení  

 výpočet ceny zjištěné rodinného domu nákladovým způsobem 

 

2. Výpočet ceny venkovních úprav zjednodušeným způsobem 

 

 Výpočet ceny zjištěné venkovních úprav zjednodušeným způsobem z ceny 

zjištěné rodinného domu ve výši 3.5 % až 5,00 %. 
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6.2.1 Ocenění rodinného domu (stáří 5 let) 

 

Rodinný dům situovaný v Novém Jičíně je v této práci oceněn nákladovým způsobem 

dle § 5 vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění. V počátku ocenění rodinného 

domu je nutno určit, o jaký typ rodinného domu se jedná a jaká je jeho základní cena za m
3
. 

Daný rodinný dům je zařazen do typu budovy B dle přílohy č. 6, tudíž se jedná o dům, který 

má 2 nadzemní podlaží, v tomto případě nepodsklepený. Jelikož se jedná o zděnou 

konstrukci, základní cena je zvolena dle přílohy č. 6 a činní 1975 Kč/m
3
. Obestavěný prostor 

rodinného domu činí 1240 m
3
.  

Určení typu budovy a základní ceny 

 

Tabulka 11: Ocenění rodinného domu – základní informace 

 

Výpočet obestavěného prostoru 

 

Tabulka 12: Výpočet obestavěného prostoru 

 (délka * šířka) * výška  OP (m
3
) 

1 NP (15,4 m * 12,2 m) * 3,3 m 620 

2 NP (15,41 m * 12,19 m) * 3,30 m  620 

Obestavěný prostor celkem 1 240 

 

  

 Výpočet ceny - rodinný dům 

Rodinný dům podle § 5 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 

3/2008 Sb.                                 

 typ B 

Střecha   - plochá 

Základní cena  ZC
 

Kč/m
3 

1975 

Koeficient využití podkroví                       Kpod  1 

Základní cena po 1. úpravě                 ZC Kč/m
3 

1975 

Obestavěný prostor objektu                   OP m
3 

1240 
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Určení koeficientů  

 

Koeficient polohový K5 se určí dle přílohy č. 14. V tomto případě byl zvolen 

koeficient K5 v hodnotě 1,05 dle položky č. 3, jelikož město Nový Jičín byl do 31. 12. 2002 

sídlem okresních úřadů.  

Koeficient změny cen staveb Ki se určí dle přílohy č. 38. Hodnota Ki se rovná 2,155, 

jelikož se jedná o budovu jednobytovou.  

Koeficient prodejnosti Kp se určí dle přílohy č. 39. Hodnota Kp se rovná 0,862. 

Koeficient vybavenosti K4 není uveden v žádné z příloh, je nutno tento koeficient 

vypočítat. Výpočet koeficientu K4 je zařazen v následující části. 

 

Tabulka 13: Tabulka koeficientů K5, Ki, Kp 

Koeficient polohový                          K5 - 1,05 

Koeficient změny cen staveb                Ki - 2,155 

Koeficient prodejnosti                                                  Kp - 0,862 

Koeficient vybavenosti K4 -  

 

 

Výpočet koeficientu vybavení K4  

 

Samotný výpočet koeficientu vybavení vychází z konstrukce a vybavení rodinného 

domu. Do sloupce č. 2 tabulky (viz. níže) jsou dosazeny jednotlivé konstrukce a vybavení. Ve 

sloupci č. 3 je popsáno provedení jednotlivých konstrukcí a vybavení dle dispozic 

konkrétního rodinného domu.   

Ve sloupci č. 4 je zhodnocena konstrukce a vybavení z hlediska provedení 

standardního (S), nadstandardního (N), podstandardního (P), či chybějící konstrukce a 

vybavení (C). Jednotlivé standardy jsou určeny koeficienty, které jsou dosazeny do sloupce č. 

8. Pro (S) platí koeficient rovný hodnotě 1. Pro (N) platí koeficient rovný 1,54. Pro (P) platí 

koeficient rovný 0,46. U chybějící konstrukce či vybavení (C) odpovídá hodnota koeficientu 

rovná nule.    
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Dále zbývá určit objemové podíly konstrukcí a vybavení rodinného domu. Z tabulky č. 

3, přílohy č. 15 je vyhledán typ rodinného domu, v tomto případě se jedná o typ domu B a 

dosazeny objemové podíly do tabulky, které se váží  k danému typu domu (sloupec 5).   

Následujícím krokem je součin podílu konstrukcí ku koeficientu standardu, čímž se 

získá upravený podíl konstrukce a vybavení rodinné domu (sloupec 7 * sloupec 8 = sloupec 

9). Tyto upravené podíly (sloupec 9) je nutno sečíst, čímž získáme koeficient vybavení K4.  

 

Tabulka 14: Popis konstrukcí a výpočet koeficientu vybavení K4 

Č. Konstrukce a 

vybavení 

Provedení Stand Podíl 

(příl. č. 

15) 

% Pod. 

č. 

Koef. Uprav. 

Podíl 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Základy betonové pasy S 0,071 100 0,071 1 0,071 

2 Zdivo tvárn. Izoblok S 0,223 100 0,223 1 0,223 

3 Stropy Trámový 

kombinovaný S 

0,084 100 0,084 1 0,084 

4 Střecha krovová konstr. S 0,052 100 0,052 1 0,052 

5 Krytina dřevěná krytina S 0,032 100 0,032 1 0,032 

6 Klempířské 

konstrukce 

pozinkovaný 

plech S 

0,008 100 0,008 1 0,008 

7 Vnitřní omítky vápenné, štukové  S 0,062 100 0,062 1 0,062 

8 Fasádní omítky vápenné, štukové S 0,031 100 0,031 1 0,031 

9 Vnější obklady Kamenné S 0,004 100 0,004 1 0,004 

10 Vnitřní obklady Koupelna, 

kuchyň, wc S 

0,023 100 0,023 1 0,023 

11 Schody Dřevěné S 0,024 100 0,024 1 0,024 

12 Dveře Prosklené S 0,033 100 0,033 1 0,033 

13 Okna Eurookna N 0,052 100 0,052 1,54 0,08008 

14 Podlahy 

obytných 

místností 

dřevěné 

palubkové S 

0,022 100 0,022 1 0,022 

15 Podlahy 

ostatních 

místností keramická dlažba S 

0,011 100 0,011 1 0,011 

16 Vytápění tepelné čerpadlo S 0,044 100 0,044 1 0,044 

17 Elektroinstalace Světelná S 0,041 100 0,041 1 0,041 

18 Bleskosvod Chybí C 0,006 100 0 0 0 

19 Rozvod vody studená i teplá S 0,030 100 0,030 1 0,030 

20 Zdroj teplé 

vody Centrální ohřev S 

0,018 100 0,018 1 0,018 

21 Instalace plynu zemní plyn S 0,005 100 0,005 1 0,005 

22 Kanalizace Kompletní S 0,028 100 0,028 1 0,028 

23 Vybavení 

kuchyní Plynový sporák S 

0,005 100 0,005 1 0,005 
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24 Vnitřní 

vybavení 

vana, sprch. kout, 

umyvadla S 

0,051 100 0,051 1 0,051 

25 Záchod Splachovací S 0,004 100 0,004 1 0,004 

26 Ostatní Digestoř, alarm S 0,036 100 0,036 1 0,036 

27 Konstrukce 

neuvedené 

       

Celkem  1,02208 

 

 

Koeficient vybavení K4 se rovná 1,02208. 

Nyní je znám koeficient vybavení K4, určena základní cena i zbývající koeficienty, 

jenž se dosadí do vzorce pro výpočet ceny rodinného domu.  

Vzorec vypočtu základní ceny rodinného domu je následující: 

 

                             

 

 

Tabulka 15: Výpočet základní ceny (Kč/m3) 

Koeficient vybavení  K4 
- 1,02208 

Zákl. cena upravená bez 

Kp 

ZC × K4 × K5 ×Ki  Kč/m
3 

4 567,61   

Zákl. cena upravená s Kp ZC x K4 x K5 × Ki × 

Kp 
ZCU Kč/m

3
 3 937, 28   

 

V této fázi výpočtu je známa základní cena upravená rodinného domu (ZCU) za m
3
. 

Základní cenu bez Kp je nutno vynásobit obestavěným prostorem rodinného domu, čímž 

získáme výchozí cenu domu (CN).  
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Určení opotřebení 

 

Jak bylo řečeno v teoretické části této práce, je potřeba snížit opotřebení (O) od 

výchozí ceny rodinného domu. Dům je starý 5 let. Odpočet opotřebení zjistíme lineární 

metodou ze vzorce:  

 

        
 

 
                         

 

   
     

 

Tabulka 16: Výpočet výchozí ceny rodinného domu a opotřebení 

Rok odhadu                                                    2012 

Rok pořízení                                              2007 

Stáří                                                                 S roků 5 

Způsob výpočtu opotřebení   Lineárně 

Celková předpokládaná životnost                            Z roků 100 

Opotřebení  O % 5 

Výchozí cena CN Kč  5 663 836,40  

Stupeň dokončení stavby D 100% 100 

Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení 

stavby 

CND Kč
 

5 663 836,40       
 

Odpočet na opotřebení                                 O   Kč
 

283 191,82    

Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp  Kč 5 380 644,58    

 

Po odpočtu opotřebení zjistíme cenu ke dni odhadu (CN) s koeficientem prodejnosti.  

 

Tabulka 17: Výpočet ceny rodinného domu (5 let) 

Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se 

stavebním povolením vydaným do 28. 2. 1991?                                                       
  Ne 

Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 

4 vyhlášky)                                                                   

0% Kč - 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                     Kč 5 380 644,58          

Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti                   CN Kč  4 638 115,63  

 

Cena zjištěná rodinného domu v případě opotřebení 5 let je 4 638 115,63 Kč.  
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6.2.2 Ocenění rodinného domu (stáří 10 let) 

 

Pro účely této práce bude rodinný dům dále oceněn pro případ, kdy je stáří domu 10 

let. Postup ocenění a zadané hodnoty budou stejné jako v příkladu výše, výpočet ceny zjištěné 

se bude lišit ve výpočtu opotřebení. Podobně jako v tomto případě se bude postupovat při 

ocenění rodinného domu, jehož stáří činí 15 a 30 let v následujících podkapitolách. Rozdílná 

míra stáří rodinného domu bude sloužit k porovnání cen zjištěných v případě ocenění 

venkovních úprav zjednodušeným způsobem.  

 

        
 

 
                         

  

   
      

 

Tabulka 18: Výpočet ceny rodinného domu (10 let) 

Rok odhadu                                                    2012 

Rok pořízení                                              2002 

Stáří                                                                 S roků 10 

Způsob výpočtu opotřebení   Lineárně 

Celková předpokládaná životnost                            Z roků 100 

Opotřebení  O % 10 

Výchozí cena CN Kč 5 663 836,40     

Stupeň dokončení stavby D 100% 100 

Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení 

stavby 

CND Kč
 

   5 663 836,40   
 

Odpočet na opotřebení                                 O   Kč
 

      

Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp  Kč 5 097 449,7      

Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti                   CN Kč 4 394 001,64     

 

Cena zjištěná rodinného domu v případě opotřebení 10 let je 4 394 001,64 Kč. 
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6.2.3 Ocenění rodinného domu (stáří 15 let) 

 

        
 

 
                         

  

   
      

 

Tabulka 19: Výpočet ceny rodinného domu (15 let) 

Rok odhadu                                                    2012 

Rok pořízení                                              1997 

Stáří                                                                 S roků 15 

Způsob výpočtu opotřebení   Lineárně 

Celková předpokládaná životnost                            Z roků 100 

Opotřebení  O % 15 

Výchozí cena CN Kč 5 663 836,40     

Stupeň dokončení stavby D 100% 100 

Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení 

stavby 

CND Kč
 

   5 663 836,40   
 

Odpočet na opotřebení                                 O   Kč
 

849 575,46      

Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp  Kč 4 814 260,94      

Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti                   CN Kč 4 149 892,93     

 

Cena zjištěná rodinného domu v případě opotřebení 15 let je 4 149 892,93 Kč. 

 

6.2.4 Ocenění rodinného domu (stáří 30 let)  

 

        
 

 
                         

  

   
      

 

Tabulka 20: Výpočet ceny rodinného domu (30 let) 

Rok odhadu                                                    2012 

Rok pořízení                                              1982 

Stáří                                                                 S roků 30 

Způsob výpočtu opotřebení   Lineárně 

Celková předpokládaná životnost                            Z roků 100 

Opotřebení  O % 30 

Výchozí cena CN Kč  5 663 836,40       

Stupeň dokončení stavby D 100% 100 
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Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení 

stavby 

CND Kč
 

5 663 836,40         
 

Odpočet na opotřebení                                 O   Kč
 

1 699 150,92     

Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp  Kč 3 964 685,48     

Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti                   CN Kč 3 417 558,88   

 

Cena zjištěná rodinného domu v případě opotřebení 30 let je 3 417 558,88 Kč. 

 

 

 

6.2.5 Rekapitulace výsledků cen zjištěných rodinného domu dle stáří 

 

Tabulka 21: Rekapitulace cen zjištěných rodinného domu 

Stáří domu  Cena zjištěná rodinného domu (Kč) 

5 let  4 638 115,63 

10 let 4 394 001,64     

15 let 4 149 892,93         

30 let  3 417 558,88   
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6.2.6 Výpočet ceny venkovních úprav zjednodušeným způsobem 

 

Pokud je splněn předpoklad, že je určena cena zjištěná rodinného domu nákladovým 

způsobem dle vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění, je možno ocenit 

venkovní úpravy zjednodušeným způsobem dle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění 

platném k datu ocenění, ve výši 3,5 % až 5,0 % z ceny zjištěné stavby rodinného domu. 

Procentuální míra z ceny zjištěné stavby rodinného domu je vypočítána do výše potřebné pro 

srovnání s výsledky nákladového způsobu. 

 

Výpočet ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem (stáří domu 5 let) 

 

Tabulka 22: Výpočet ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem (5 let) 

Cena stavby 

(Kč) 

Cena ke dni odhadu bez 

koeficientu prodejnosti (Kč) 

Cena ke dni odhadu s koeficientem 

prodejnosti (Kč) 

  5 380 644,58 4 638 115,63 

%  

3,50  188 322,56   162 334,04 

3,60 193 703,21 166 252,16  

3,70 199 083,85 170 870,28  

3,80 204 464,50 175 477,90  

3,90 209 845,14 180 886,51 

4,00 215 225,78 185 524,63 

4,10 220 606,43 190 162,74 

4,20 225 987,07 194 800,86 

4,30 231 367,72 199 438,97 

4,40 236 748,36 204 077,09 

 

Výpočet ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem (stáří domu 10 let) 

 

Tabulka 23: Výpočet ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem (10 let) 

Cena stavby 

(Kč) 

Cena ke dni odhadu bez 

koeficientu prodejnosti (Kč) 

Cena ke dni odhadu s koeficientem 

prodejnosti (Kč) 

  5 097 449,7                          4 394 001,64            

%  



57 

 

3,50  178 410,74   153 790,06 

3,60 183 508,19 158 184,06 

3,70 188 605,64 162 578,06 

3,80 193 703,08 166 972,06 

3,90 198 800,54 171 366,06 

 

Výpočet ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem (Stáří domu 15 let) 

 

V následujících oceněních venkovních úprav ve stáří (15 a 30 let), byla určena 

procentuální míra jen 3,5 % z ceny zjištěné stavby rodinného domu, jelikož z výsledků 

nákladového způsobu v následující kapitole 6.3 nedosahovala cena vyšších výsledků.  

 

Tabulka 24: Výpočet ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem (15 let) 

Cena stavby 

(Kč) 

Cena ke dni odhadu bez 

koeficientu prodejnosti (Kč) 

Cena ke dni odhadu s koeficientem 

prodejnosti (Kč) 

        4 814 260,94                     4 149 892,93                  

%  

3,50   168 499,13   145 246,62   

 

Výpočet ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem (Stáří domu 30 let) 

 

Tabulka 25: Výpočet ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem 

Cena stavby 

(Kč) 

Cena ke dni odhadu bez 

koeficientu prodejnosti (Kč) 

Cena ke dni odhadu s koeficientem 

prodejnosti (Kč) 

 3 964 685,48                    3 417 558,88         

%  

3,50    138 763,99 119 614,56  
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6.3 OCEŇOVÁNÍ VENKOVNÍCH ÚPRAV NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM 

 

V předchozí kapitole byly oceněny venkovní úpravy zjednodušeným způsobem. Tato 

kapitola popisuje ocenění venkovních úprav nákladovým způsobem dle § 10 odst. 1 vyhlášky 

č. 3/2008 Sb. ve znění platném k datu ocenění. Způsob ocenění byl podrobně vysvětlen 

v teoretické části kapitoly č. 5.1. Náplní této kapitoly je ocenění typických venkovních úprav, 

které se nejčastěji vyskytují jako příslušenství u rodinných domů. V této části budou oceněny 

i méně časté venkovní úpravy, jejichž ceny zjištěné budou použity pro samotné porovnání a 

zhodnocení nákladového a zjednodušeného způsobu. Mezi typické a často se vyskytující 

venkovní úpravy volím pro účely této práce přípojky kanalizační, vodovodní, elektro a 

plynovodní. Dále oplocení a plotová vrátka. Tyto venkovní úpravy nazývám v práci jako 

základní skupinu venkovních úprav. Ostatní zde oceněné venkovní úpravy volím pro účely 

této práce jako méně využívané.  

Ocenění venkovních úprav nákladovým způsobem má stejný postup až na pár 

výjimek. V následujících výpočtech jsou určeny jednotlivé venkovní úpravy dle přílohy č. 11. 

a k nim přiřazeny odpovídající základní ceny. Stěžejní záležitostí v tomto výpočtu bych 

zmínil určení koeficientu změn cen staveb Ki. Koeficient Ki se v případě ocenění venkovních 

úprav nákladovým způsobem určuje dle kódu klasifikace CZ-CC, který mají přiřazeny 

všechny venkovní úpravy v příloze č. 11 a příloha č. 38 je rozdělena dle těchto kódů CZ-CC. 

Koeficient prodejnosti je vyhledán dle přílohy č. 39 a koeficient polohy dle přílohy č. 14. 

 

Dle teoretických poznatků lze ocenění venkovních úprav rozdělit do následujících 

kroků:  

1. Ocenění venkovních úprav nákladovým způsobem 

 

 Určení výměry venkovních úprav 

 Určení koeficientů K5, Ki, Kp 

 Určení stáří venkovních úprav 

 Určení životnosti venkovních úprav 

 Určení základní ceny venkovních úprav  
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 Snížení opotřebení  

 Výpočet ceny zjištěné venkovní úpravy 

 

2. Součet cen venkovních úprav 

 

 Pro účely zjištění ceny zjištěné venkovních úprav jako celku 

 Pro porovnání ceny zjištěné venkovních úprav nákladovým a zjednodušeným 

způsobem 

 

V tabulce níže jsou sepsány venkovní úpravy, které tvoří příslušenství rodinného 

domu a jsou v této práci oceněny.  

 

Tabulka 26: Základní popis venkovních úprav 

Pol.  Venkovní úprava Popis  Výměra  

1 Kanalizační přípojka Přípojka kanalizace – potrubí 

plastové DN 150 mm 

15 m 

2 Plynovodní přípojka Plynová přípojka DN 40 mm 15 m 

3 Vodovodní přípojka Přípojka vody – plastové potrubí 

DN 25 mm 

16 m 

4 Elektro přípojka  3 fázová, příp. NN pro rodinné 

domy, kabel AL 16 mm
2 
v zemi 

8,2 m 

5 Oplocení Plot z ocelových plotových rámů 

s pletivem 

90 m
2 

6 Plotová vrátka Vrata ocelová s výplní z drátěného 

pletiva včetně sloupků 

1 kus 

7 Zpevněná plocha betonová dlažba zámková – šedá, tl. 

50 mm 

28 m
2
 

8 Venkovní schody Betonové s teracem na terén 3 m 

9 Udírna  Udírna zděná z pálených cihel, 

omítka dvířka 

3,8 m
3 

OP 

10 Pergola  Pergola tunelová dřevěná z hranolů, 

sloupky do betonových patek, 

betonová zpevněná plocha   

12 m
2 

ZP 
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6.3.1 Venkovní úprava kanalizační přípojky  

 

Ocenění kanalizační přípojky (5 let) 

 

Tabulka 27: Ocenění kanalizační přípojky (5 let) 

Kanalizační přípojka 

Umístění: Od kanalizační šachty přes pozemek p. č. 542 

Popis: Přípojka kanalizace – potrubí plastové DN 150 mm 

Technický stav: Dobrý 

Výměra L:  m 15 

CZ-CC   2223 

Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                   Ki -  2,327 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2007 

Stáří                                S Roků 5 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 90 

Opotřebení                               O % 5,5 

Základní cena podle přílohy č. 11 ZC Kč/m 1240 

Koeficient polohový                                                      K5 -  1,05 

Základní cena upravená bez Kp                                                      ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m 3029,76  

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 45 446,4   

Opotřebení                                                       %   Kč  2 499,55 

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč   42 946,85 

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč  37 020,19  

 

Ocenění kanalizační přípojky (10 let) 

 

Tabulka 28: Ocenění kanalizační přípojky (10 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2002 

Stáří                                S Roků 10 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 90 

Opotřebení                               O %  11,1 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 45 446,4   

Opotřebení                                                       %   Kč 5 044,55    

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 40 401,85      

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 34 826,40    
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Ocenění kanalizační přípojky (stáří 15 let) 

 

Tabulka 29: Ocenění kanalizační přípojky (15 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1997 

Stáří                                S Roků 15 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 90 

Opotřebení                               O %  16,6 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 45 446,4   

Opotřebení                                                       %   Kč 7 544,10   

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč   37 902,3   

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 32 671,78   

 

Ocenění kanalizační přípojky (stáří 30 let) 

 

Tabulka 30: Ocenění kanalizační přípojky (30 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1982 

Stáří                                S Roků 30 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 90 

Opotřebení                               O %  33,3 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 45 446,4   

Opotřebení                                                       %   Kč  15 133,65 

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč    30 312,75 

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč   26 129,59  
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6.3.2 Venkovní úprava plynovodní přípojky  

 

Ocenění plynovodní přípojky (5 let) 

 

Tabulka 31: Ocenění plynovodní přípojky (5 let) 

Plynovodní přípojka 

Umístění:  pozemek p. č. 542 

Popis: Plynová přípojka DN 40 mm 

Technický stav: Dobrý 

Výměra L:  m 15 

CZ-CC   2221 

Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                   Ki -  2,303 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2007 

Stáří                                S Roků 5 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 40 

Opotřebení                               O % 12,5 

Základní cena podle přílohy č. 11 ZC Kč/m 305 

Koeficient polohový                                                      K5 - 1,05 

Základní cena upravená bez Kp                                                      ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m 737,54 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč  11 063,1 

Opotřebení                                                       %   Kč 1382,89   

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 9 680,21    

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862  

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč  8 344,34 

 

Ocenění plynovodní přípojky (10 let) 

 

Tabulka 32: Ocenění plynovodní přípojky (10 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2002 

Stáří                                S Roků 10 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 40 

Opotřebení                               O % 25   

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 11 063,1    

Opotřebení                                                       %   Kč 2 765,78     

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 8 297,32       

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 7 152,29  
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Ocenění plynovodní přípojky (15 let) 

 

Tabulka 33: Ocenění plynovodní přípojky (15 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1997 

Stáří                                S Roků 15 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 40 

Opotřebení                               O % 37,5  

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 11 063,1    

Opotřebení                                                       %   Kč 4 148,66    

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 6 914,44      

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč    5 960,25 

 

 

Ocenění plynovodní přípojky (30 let) 

 

Tabulka 34: Ocenění plynovodní přípojky (30 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1982 

Stáří                                S Roků 30 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 40 

Opotřebení                               O % 75 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 11 063,1 

Opotřebení                                                       %   Kč 8 702,33 

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 2 900,77 

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 2 500,46 
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6.3.3  Venkovní úprava vodovodní přípojky   

 

Ocenění vodovodní přípojky (5 let) 

 

Tabulka 35: Ocenění vodovodní přípojky (5 let) 

Vodovodní přípojka 

Umístění:  pozemek p. č. 542 

Popis: Přípojka vody – plastové potrubí DN 25 mm 

Technický stav: Dobrý 

Výměra L:  m 16 

CZ-CC   2222 

Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                   Ki -  2,323 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2007 

Stáří                                S Roků 5 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O % 10 

Základní cena podle přílohy č. 11 ZC Kč/m 355 

Koeficient polohový                                                      K5 -  1,05 

Základní cena upravená bez Kp                                                      ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m 865,9  

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč  13 854,4 

Opotřebení                                                       %   Kč 1385,44    

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 12 468,96     

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 10 748,24   

 

Ocenění vodovodní přípojky (10 let) 

 

Tabulka 36: Ocenění vodovodní přípojky (10 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok  2002 

Stáří                                S Roků 10 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O %  20  

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 13 854,4     

Opotřebení                                                       %   Kč 2 770,88      

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 11 083,52        

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 9 553,99  
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Ocenění vodovodní přípojky (15 let) 

 

Tabulka 37: Ocenění vodovodní přípojky (15 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1997 

Stáří                                S Roků 15 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O %  30  

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 13 854,4     

Opotřebení                                                       %   Kč 4 156,32     

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 9 698,08       

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč  8 359,75 

  

Ocenění vodovodní přípojky (30 let) 

 

Tabulka 38: Ocenění vodovodní přípojky (30 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1982 

Stáří                                S Roků 30 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O % 60 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 13 854,4 

Opotřebení                                                       %   Kč 8 312,64 

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 5 541,76 

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 4 777 
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6.3.4 Venkovní úprava elektro přípojky   

 

Ocenění elektro přípojky (5 let) 

 

Tabulka 39: Ocenění elektro přípojky (5 let) 

Elektro přípojka 

Umístění:  pozemek p. č. 542 

Popis:  3 fázová, příp. NN pro rodinné domy, kabel AL 16 mm
2 

v zemi  

Technický stav: Dobrý 

Výměra L:  m 8,2 

CZ-CC   2224 

Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                   Ki -  2,241 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2007 

Stáří                                S Roků 5 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O % 10 

Základní cena podle přílohy č. 11 ZC Kč/m 140 

Koeficient polohový                                                      K5 -  1,05 

Základní cena upravená bez Kp                                                      ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m   329,43 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč  2701,33 

Opotřebení                                                       %   Kč 270,13     

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč     2431,2  

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč  2095,70   

 

Ocenění elektro přípojky (10 let) 

 

Tabulka 40: Ocenění elektro přípojky (10 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2002 

Stáří                                S Roků 10 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O %  20  

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 2701,33      

Opotřebení                                                       %   Kč 540,27     

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 2161,06         

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 1862,83    
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Ocenění elektro přípojky (15 let) 

 

Tabulka 41: Ocenění elektro přípojky (15 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1997 

Stáří                                S Roků 15 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O %  30  

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 2701,33      

Opotřebení                                                       %   Kč   810,40    

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 1 890,93        

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 1 629,98   

 

Ocenění elektro přípojky (30 let) 

 

Tabulka 42: Ocenění elektro přípojky (30 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1982 

Stáří                                S Roků 30 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O % 60 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 2701,33 

Opotřebení                                                       %   Kč 1620,80 

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 1080,53 

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 931,42 
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6.3.5 Venkovní úprava oplocení   

 

Ocenění oplocení (5 let) 

 

Tabulka 43: Ocenění oplocení (5 let) 

Oplocení 

Umístění: Kolem celého pozemku 

Popis: Plot z ocelových plotových rámů s pletivem 

Technický stav: Dobrý 

Výměra L:  m
2 

90 

CZ-CC   111 

Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                   Ki - 2,155 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2007 

Stáří                                S Roků 5 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 30 

Opotřebení                               O % 16,6 

Základní cena podle přílohy č. 11 ZC Kč/m
2 

450 

Koeficient polohový                                                      K5 - 1,05 

Základní cena upravená bez Kp                                                      ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m
2 

1018,24  

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 91 641,6  

Opotřebení                                                       %   Kč 15 212,51  

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 76 429,09  

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 68 881,88   

 

Ocenění oplocení (10 let) 

 

Tabulka 44: Ocenění oplocení (10 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2002 

Stáří                                S Roků 10 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 30 

Opotřebení                               O % 33,3  

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 91 641,6          

Opotřebení                                                       %   Kč 30 516,65       

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 61 124,95   

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 52 689,71     



69 

 

Ocenění oplocení (15 let) 

 

Tabulka 45: Ocenění oplocení (15 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1997 

Stáří                                S Roků 15 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 30 

Opotřebení                               O %  50  

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 91 641,6          

Opotřebení                                                       %   Kč 45 820,8      

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 45 820,8  

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 39 497,53     

 

Ocenění oplocení (30 let) 

 

Tabulka 46: Ocenění oplocení (30 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1982 

Stáří                                S Roků 30 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 30 

Opotřebení                               O % 85 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 91 641,6   

Opotřebení                                                       %   Kč 77 895,36 

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 13 746,24  

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 11 849,26  
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6.3.6 Venkovní úprava plotových vrátek   

 

Ocenění plotových vrátek (5 let) 

 

Tabulka 47: Ocenění plotových vrátek (5 let) 

Plotová vrátka 

Umístění:  pozemek p. č. 542 

Popis: Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupků 

Technický stav: Dobrý 

Výměra L:  Počet Kus 

CZ-CC   111 

Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                   Ki -   2,155 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2007 

Stáří                                S Roků 5 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 30 

Opotřebení                               O % 16,6 

Základní cena podle přílohy č. 11 ZC Kč/kus 3420  

Koeficient polohový                                                      K5 - 1,05 

Základní cena upravená bez Kp                                                      ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m  7 738,61  

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 7 738,61   

Opotřebení                                                       %   Kč 1 284,61    

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč    6 454   

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč  5 563,35  

 

Ocenění plotových vrátek (10 let) 

 

Tabulka 48: Ocenění plotových vrátek (10 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2002 

Stáří                                S Roků 10 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 30 

Opotřebení                               O % 33,3 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 7 738,61          

Opotřebení                                                       %   Kč 2576,98       

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 5161,63  

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 4 449,33      
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Ocenění plotových vrátek (15 let) 

 

Tabulka 49: Ocenění plotových vrátek (15 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1997 

Stáří                                S Roků 15 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 30 

Opotřebení                               O %  50 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 7 738,61          

Opotřebení                                                       %   Kč   3 869,31    

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč    3 869,3       

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč     3 335,34 

 

 

Ocenění plotových vrátek (30 let) 

 

Tabulka 50: ocenění plotových vrátek (30 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1982 

Stáří                                S Roků 30 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 30 

Opotřebení                               O % 85 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 7 738,61   

Opotřebení                                                       %   Kč 6577,82  

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 1 160,79  

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč  1000,60 
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6.3.7 Venkovní úprava zpevněné plochy 

 

Ocenění zpevněné plochy (5 let) 

 

Tabulka 51: Ocenění zpevněné plochy (5 let) 

Zpevněná plocha 

Umístění: terasa před domem 

Popis: betonová dlažba zámková – šedá, tl. 60 mm 

Technický stav: Dobrý 

Výměra L:  m
2 

28 

CZ-CC 211   

Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                   Ki - 2,274 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2007 

Stáří                                S roků 5 

Předpokládaná životnost                                Z roků 50 

Opotřebení                               O % 10 

Základní cena podle přílohy č. 11 ZC Kč/m 480 

Koeficient polohový                                                      K5 - 1,05 

Základní cena upravená bez Kp                                                      ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m 1 146,1 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 32 090,8 

Opotřebení                                                       %   Kč  3 209,08 

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč  28 881 

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč  24 895,43 

 

Ocenění zpevněné plochy (10 let) 

 

Tabulka 52: Ocenění zpevněné plochy (10 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2002 

Stáří                                S Roků 10 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O %   20 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 32 090,8           

Opotřebení                                                       %   Kč 6 418,16      

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 25 672,64            

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 22 129,82       
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Ocenění zpevněné plochy (15 let) 

 

Tabulka 53: Ocenění zpevněné plochy (15 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1997 

Stáří                                S Roků 15 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O %  30 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 32 090,8           

Opotřebení                                                       %   Kč 9 627,24     

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč     22 463,56       

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 19 363,59      

 

Ocenění zpevněné plochy (30 let) 

 

Tabulka 54: Ocenění zpevněné plochy (30 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1982 

Stáří                                S Roků 30 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O % 60 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 32 090,8 

Opotřebení                                                       %   Kč 19 254,48 

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 12 836,32 

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 11 064,91   
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6.3.8 Venkovní úprava venkovních schodů  

 

Ocenění venkovních schodů (5 let) 

 

Tabulka 55: Ocenění venkovních schodů (5 let) 

Venkovní schody 

Umístění:  pozemek p. č. 542 

Popis: Betonové s teracem na terén  

Technický stav: Dobrý 

Výměra L:  M 3 

CZ-CC   242089 

Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                   Ki -  2,339 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2007 

Stáří                                S Roků 5 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O % 10 

Základní cena podle přílohy č. 11 ZC Kč/m 295 

Koeficient polohový                                                      K5 - 1,05 

Základní cena upravená bez Kp                                                      ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m 724,51  

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč  2 173,53 

Opotřebení                                                       %   Kč 217,353    

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 1 956,18  

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 1 686,23  

 

Ocenění venkovních schodů (10 let) 

 

Tabulka 56: Ocenění venkovních schodů (10 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2002 

Stáří                                S Roků 10 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O %  20  

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 2 173,53            

Opotřebení                                                       %   Kč 434,71  

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 1738,82         

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 1498,86  
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Ocenění venkovních schodů (15 let) 

 

Tabulka 57: Ocenění venkovních schodů (15 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1997 

Stáří                                S Roků 15 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O % 30   

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 2 173,53            

Opotřebení                                                       %   Kč 652,06      

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 1521,47        

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 1311,51       

 

Ocenění venkovních schodů (30 let) 

 

Tabulka 58: Ocenění venkovních schodů (30 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1982 

Stáří                                S Roků 30 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O % 60 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 2 173,53 

Opotřebení                                                       %   Kč 1304,12 

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 869,41 

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 749,43   
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6.3.9 Venkovní úprava udírny  

 

Ocenění udírny (5 let) 

 

Tabulka 59: Ocenění udírny (5 let) 

Udírna  

Umístění:  pozemek p. č. 542 

Popis: Udírna zděná z pálených cihel, omítka dvířka  

Technický stav: Dobrý 

Výměra L:  m
3
 OP 3,8  

CZ-CC   242 

Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                   Ki -  2,339 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2007 

Stáří                                S Roků 5 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O % 10 

Základní cena podle přílohy č. 11 ZC Kč/m 2010 

Koeficient polohový                                                      K5 - 1,05 

Základní cena upravená bez Kp                                                      ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m 4936,46   

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 18 758,55    

Opotřebení                                                       %   Kč 1875,85 

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 16 882,7             

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 14 552,89  

 

Ocenění udírny (10 let) 

 

Tabulka 60: Ocenění udírny (10 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2002 

Stáří                                S Roků 10 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O % 20   

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 18 758,55                

Opotřebení                                                       %   Kč 3 751,71  

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 15 006,84          

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 12 935,90         
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Ocenění udírny (15 let) 

 

Tabulka 61: Ocenění udírny (15 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1997 

Stáří                                S Roků 15 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O % 30   

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 18 758,55                

Opotřebení                                                       %   Kč    5 627,57    

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 13 130,98         

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 11 318,91        

 

Ocenění udírny (30 let) 

 

Tabulka 62: Ocenění udírny (30 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1982 

Stáří                                S Roků 30 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 

Opotřebení                               O % 60 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 18 758,55    

Opotřebení                                                       %   Kč 11 255,13 

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 7 503,42 

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 6 467,95   
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6.3.10 Venkovní úprava pergoly  

 

Ocenění pergoly (5 let) 

 

Tabulka 63: Ocenění pergoly (5 let) 

Pergola 

Umístění:  pozemek p. č. 542 

Popis:  Pergola tunelová dřevěná z hranolů, sloupky do betonových 

patek, betonová zpevněná plocha   

Technický stav: Dobrý 

Výměra L:  m
2 
ZP 12   

CZ-CC   242 

Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                   Ki -  2,339 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2007 

Stáří                                S Roků 5 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 30 

Opotřebení                               O % 16,6 

Základní cena podle přílohy č. 11 ZC Kč/m 1450  

Koeficient polohový                                                      K5 - 1,05 

Základní cena upravená bez Kp                                                      ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m 3561,13    

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 42 733,56  

Opotřebení                                                       %   Kč 7 093,77        

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 35 639,79         

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 30 721,50   

 

Ocenění pergoly (10 let) 

 

Tabulka 64: Ocenění pergoly (10 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 2002  

Stáří                                S Roků 10 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 30 

Opotřebení                               O % 33,3   

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 42 733,56                  

Opotřebení                                                       %   Kč 14 230,28          

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 28 503,28            

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 24 569,82           
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Ocenění pergoly (15 let) 

 

Tabulka 65: Ocenění pergoly (15 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1997 

Stáří                                S Roků 15 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 30 

Opotřebení                               O % 50    

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 42 733,56                  

Opotřebení                                                       %   Kč 21 366,78         

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč 21 366,78           

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč 18 418,17          

 

Ocenění pergoly (30 let) 

 

Tabulka 66: Ocenění pergoly (30 let) 

Rok odhadu                               Rok 2012 

Rok pořízení                                Rok 1982 

Stáří                                S Roků 30 

Předpokládaná životnost                                Z Roků 30 

Opotřebení                               O % 85 

Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 42 733,56 

Opotřebení                                                       %   Kč 36 323,53 

Cena ke dni odhadu bez Kp                                                       Kč  6 410,03 

Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                       - 0,862 

Cena ke dni odhadu s Kp                                                       Kč  5 525,45   
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6.3.11 Souhrn výsledků venkovních úprav oceněných nákladovým způsobem 

 

Souhrn výsledků oceněných nákladovým způsobem (stáří 5 let) 

 

Tabulka 67: Souhrn cen venkovních úprav (stáří 5 let) 

Pol.  Venkovní úprava Cena bez Kp (Kč) Cena s Kp (Kč) 

1 Kanalizační přípojka 42946,85 37020,19 

2 Plynovodní přípojka 9680,21 8344,34 

3 Vodovodní přípojka 12468,96 10748,24 

4 Elektro přípojka  2431,2   2095,70    

5 Oplocení 76429,09 68881,88  

6 Plotová vrátka 6454 5563,35 

7 Zpevněná plocha 28881 24895,43 

8 Venkovní schody 1956,18  1686,23  

9 Udírna  16882,7                    14552,89   

10 Pergola  35 639,79               30 721,50    

 Celkem Kč 233 769,77   204 509,75    

 

 

Souhrn výsledků oceněných nákladovým způsobem (stáří 10 let) 

 

Tabulka 68: Souhrn cen venkovních úprav (10 let) 

Pol.  Venkovní úprava Cena bez Kp (Kč) Cena s Kp (Kč) 

1 Kanalizační přípojka 40401,85  34862,40  

2 Plynovodní přípojka 8297,32  7152,29  

3 Vodovodní přípojka 11083,52  9553,99  

4 Elektro přípojka  2161,06  1862,83     

5 Oplocení 61124,95  52689,72   

6 Plotová vrátka 5161,63  4449,33  

7 Zpevněná plocha 25672,64   22129,82  

8 Venkovní schody 1738,82  1498,86  

9 Udírna  15006,34                     12935,90    

10 Pergola  28503,28                24569,90     

 Celkem Kč 199 151,41  171 705,04     

 

  



81 

 

Souhrn výsledků oceněných nákladovým způsobem (stáří 15 let) 

 

 

Tabulka 69: Souhrn cen venkovních úprav (stáří 15 let) 

Pol.  Venkovní úprava Cena bez Kp (Kč) Cena s Kp (Kč) 

1 Kanalizační přípojka 37902,30  32671,78  

2 Plynovodní přípojka 6914,44  5960,25  

3 Vodovodní přípojka  9698,08 8359,75  

4 Elektro přípojka    1890,93  1629,98     

5 Oplocení 45820,8   39497,53   

6 Plotová vrátka 3869,30   3335,34 

7 Zpevněná plocha 22463,56   19363,59 

8 Venkovní schody 1521,47   1311,51 

9 Udírna  13130,98                      11318,91   

10 Pergola  21 366,78                    18 418,17             

 Celkem Kč 164 578,64    141 866,79     

 

 

Souhrn výsledků oceněných nákladovým způsobem (stáří 30 let) 

 

 

Tabulka 70: Souhrn cen venkovních úprav (stáří 30 let) 

Pol.  Venkovní úprava Cena bez Kp (Kč) Cena s Kp (Kč) 

1 Kanalizační přípojka 30312,75 26129,59 

2 Plynovodní přípojka 2900,77 2500,46 

3 Vodovodní přípojka 5541,76 4777 

4 Elektro přípojka  1080,53 931,42 

5 Oplocení 13746,24  11849,26  

6 Plotová vrátka 1160,79 1000,60 

7 Zpevněná plocha 12836,32 11064,91 

8 Venkovní schody 869,41 749,43 

9 Udírna  7503,42 6467,95 

10 Pergola  6 410,03    5 525,45   

 Celkem Kč  82 362,02   70 996,06   
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6.3.12 Rekapitulace cen zjištěných venkovních úprav nákladovým způsobem 

 

Tabulka 71: Rekapitulace cen zjištěných nákladovým způsobem 

Stáří  Cena zjištěná venkovních úprav nákladovým způsobem  

(Cena s Kp ) 

5 let 204 509,75 Kč    

10 let 171 705,04 Kč 

15 let 141 866,79 Kč          

30 let 70 996,06 Kč     
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6.4 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 

 Na základě provedených ocenění venkovních úprav zjednodušeným i nákladovým 

způsobem byly určeny jejich ceny zjištěné. V případě zjednodušeného způsobu byla 

výchozím bodem pro ocenění cena zjištěná stavby rodinného domu, k níž se váží venkovní 

úpravy a z jejíž ceny zjištěné byl proveden výpočet ceny zjištěné venkovních úprav v rozmezí 

3,5 % až 5,0 %. V případě nákladového způsobu se venkovní úpravy považují jako jednotlivé 

elementy a oceňují se samostatně. Součtem jednotlivých venkovních úprav byla určena 

celková cena zjištěná venkovních úprav nákladovým způsobem.  

V tomto případě je nutno poznamenat, že v této práci byly použity oba dva oceňovací 

způsoby. V praxi by byl pravděpodobně zvolen a proveden pouze jeden z těchto způsobů. To 

znamená, že když je určen výsledek nákladovým způsobem, je možno porovnat a zařadit jej 

do rozmezí výsledků určených zjednodušeným způsobem, tedy v rozmezí 3,5 % až 5 % 

z ceny zjištěné stavby rodinného domu. Oproti tomuto tvrzení mohou nastat skutečnosti, kdy 

je výsledek pomocí nákladového způsobu nad či pod hranicí procentuálního rozmezí 

zjednodušeného způsobu. Zde nastává situace, v jaké výši zvolit procentuální míru z ceny 

zjištěné ze stavby rodinného domu, pokud by nebyl proveden zároveň i výpočet nákladovým 

způsobem. V prvé řadě záleží na úvaze znalce, jaké procento zvolí, jež by odpovídalo, či se 

nejvíce blížilo ceně zjištěné nákladovým způsobem. Stěžejní záležitostí této problematiky je 

fakt, že nelze na rodinné domy a venkovní úpravy pohlížet z obecného hlediska, ale oceňovat 

je jako individuální případy. Jednotlivé rodinné domy se liší velikostí, polohou, cenou, stářím 

a počtem venkovních úprav, z tohoto důvodu je velice obtížné určit cenu zjištěnou 

zjednodušeným způsobem bez dostatku zkušeností. Tato práce si však klade za cíl porovnat 

obě metody a pomocí výpočtů zhodnotit, jaký vliv má stáří venkovních úprav a jejich počet 

na zjištěnou cenu venkovních úprav pomocí zjednodušeného a nákladového způsobu. 
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6.4.1 Venkovní úpravy a jejich vliv na výslednou cenu zjednodušeným a 

nákladovým způsobem dle různého stáří 

 

 Na základě předešlých ocenění rodinného domu a venkovních úprav dojde v 

rámci této kapitoly k jejich zhodnocení a určí se, jak se cena zjištěná nákladovým způsobem 

rovná, či přibližuje ceně zjištěné zjednodušeným způsobem procentuální mírou 3,5 % až 5 % 

z ceny zjištěné stavby rodinného domu. Předmětem porovnání bude vliv stáří na ceny zjištěné 

nákladovým a zjednodušeným způsobem. Z grafu č. 1 níže je patrno, jak se vyvíjí ceny 

zjištěné venkovních úprav na základě rozlišného stáří. Vývoj cen zjištěných dle stáří bude 

zvlášť popsáno v následující kapitole. 

 

 

 

Graf 1: Porovnání cen zjištěných venkovních úprav  
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Stáří domu (5 let) 

 

V případě rodinného domu, jehož stáří činí 5 let, dospěla tato práce k následujícím 

výsledkům.  

Cena zjištěná venkovních úprav nákladovým způsobem činí 204 509,75 Kč. Cena 

zjištěná stavby rodinného domu odpovídá  procentuální míře: 4,4 % - 204 077,09 Kč. V tomto 

případě bych ocenil venkovní úpravy zjednodušeným způsobem 4,4 % z ceny zjištěné stavby 

rodinného domu cenou 199 438,97 Kč, jelikož se prakticky rovná ceně zjištěné venkovních 

úprav oceněné nákladovým způsobem. Rozdíl činí 432,66 Kč. 

 

Stáří domu (10 let) 

 

V případě rodinného domu, jehož stáří činí 10 let, dospěla tato práce k následujícím 

výsledkům.  

Cena zjištěná venkovních úprav nákladovým způsobem činí 171 705,04 Kč. Cena 

zjištěná stavby rodinného domu odpovídá procentuální míře 3,9 % - 171 366,06 Kč. V tomto 

případě bych ocenil venkovní úpravy zjednodušeným způsobem 3,9 % z ceny zjištěné stavby 

rodinného domu cenou 171 336,06 Kč, jelikož se prakticky rovná ceně zjištěné venkovních 

úprav oceněné nákladovým způsobem. Rozdíl činí 338,98 Kč. 

 

Stáří domu (15 let) 

 

V případě rodinného domu, jehož stáří činí 15 let, dospěla tato práce k následujícím 

výsledkům.  

Cena zjištěná venkovních úprav nákladovým způsobem činí 141 866,79 Kč. 

Procentuální míra v nejnižší možné hranici 3,5 % z ceny zjištěné stavby rodinného domu činí 

145 246,62 Kč. Cena zjištěná venkovních úprav oceněná nákladovým způsobem se přibližuje 
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3,5 % z ceny zjištěné stavby rodinného domu a ocenil bych tedy venkovní úpravy 

zjednodušeným způsobem ve výši 145 246,62 Kč.  Rozdíl činí 3 379,83 Kč. 

 

Stáří domu (30 let) 

 

V případě rodinného domu, jehož stáří činí 30 let, dospěla tato práce k následujícím 

výsledkům.  

Cena zjištěná venkovních úprav nákladovým způsobem činí 70 496,06 Kč. Cena 

zjištěná venkovních úprav oceněná zjednodušeným způsobem činí v nejnižší možné míře 3,5 

% z ceny zjištěné stavby rodinného domu 119 614, 56 Kč. Z výsledků je patrno, jak je 

rozdílné ocenění venkovních úprav, jejichž stáří činí 30 let nákladovým a zjednodušeným 

způsobem. Rozdíl činí: 49 118,50 Kč.   

 

Resumé: 

 

Z výsledků je patrno, že cena zjištěná venkovních úprav je závislá na jejich stáří. Cena 

zjištěná venkovních úprav oceněná nákladovým způsobem klesá postupným stářím 

venkovních úprav. Cena zjištěná zjednodušeným způsobem klesá na základě postupného stáří 

stavby rodinného domu, jelikož z ceny zjištěné stavby rodinného domu se určuje procentuální 

míra v rozmezí 3,5 % - 5,0 % pro určení ceny zjištěné zjednodušeným způsobem.  

Nákladový způsob ocenění venkovních úprav bych volil ve většině případů. Nabízí de 

facto přesný výsledek ceny zjištěné.   

Oproti tomu bych volil zjednodušený způsob ocenění v omezené míře, tedy za situace, 

kdy je rodinný dům 5 let starý až do doby, kdy jeho stáří činí 10 let. V tomto případě lze určit 

cenu zjištěnou venkovních úprav procentuální mírou 3,5 % až 5,0 % ze zjištěné ceny stavby.  

V tomto případě ocenění 4,4 % z ceny zjištěné stavby rodinného domu, jehož stáří činí 5 let a 

3,9 % při stáří stavby rodinného domu 10 let. Záleží však na úvaze znalce, jakou procentuální 

míru zvolí. Je nutno poznamenat, že v této práci byly venkovní úpravy oceněny oběma 

způsoby. V praxi by však byl zvolen pouze jeden z těchto způsobů ocenění, tedy by nebyla 
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možnost porovnat výsledky nákladového i zjednodušeného způsobu k určení konkrétní 

procentuální míry 3,5 % až 5,0 % z ceny zjištěné stavby rodinného domu.   

Po uplynutí stáří stavby 10 let lze říci, že se cena zjištěná venkovních úprav 

zjednodušeným způsobem blíží k 3,5 % procentům ze zjištěné ceny stavby, či postupným 

stárnutím stavby rodinného domu cena zjištěná zjednodušeným způsobem klesá pod hranici 

3,5 % z ceny stavby rodinného domu. Z toho vyplývá, že venkovní úpravy by byly oceněny 

nejnižší hranicí 3,5 % z ceny stavby rodinného domu, i když z výsledků cen zjištěných 

nákladovým způsobem je cena zjištěná fakticky nižší.   
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6.4.2 Venkovní úpravy a jejich vliv na výslednou cenu zjednodušeným a 

nákladovým způsobem dle různého počtu venkovních úprav 

 

Na začátku práce bylo řečeno, že venkovní úpravy jsou rozděleny do dvou skupin. 

První skupina obsahuje základní venkovní úpravy, které se často vyskytují u rodinných domů. 

Do této skupiny patří přípojky, oplocení a plotová vrátka. Druhá skupina venkovních úprav se 

vyskytuje o porovnání méně než základní skupina. Z těchto důvodů je potřeba zhodnotit na 

základě výsledků, jaký vliv má počet venkovních úprav na cenu zjištěnou nákladovým a 

zjednodušeným způsobem. 

 

Základní skupina venkovních úprav (5 let) 

 

Nákladovým způsobem ocenění byla určena cena zjištěná základní skupiny 

venkovních úprav 132 653,70 Kč, což se nejvíce blíží procentuální míře 3,5 % ze zjištěné 

ceny stavby ve výši 162 334,04 Kč. Cena zjištěná základních venkovních úprav oceněná 

zjednodušeným způsobem by tedy činila 162 334,04 Kč.  

Pokud bychom brali předpoklad, že existují ještě další 4 venkovní úpravy krom 

základní skupiny, je možno sledovat změnu výsledných cen zjištěných následovně: 

Cena zjištěná základní skupiny oceněná nákladovým způsobem činí: 132 653,70 Kč. 

Přičteme-li k této ceně postupně ostatní 4 venkovní úpravy, výsledek bude následující: 

 

Základní skupina venkovních úprav = 132 653,70 Kč 

 

+ venkovní úprava zpevněné plochy (24 895,43 Kč) = 157 549,13 Kč. 

blíží se více k 3,5 % z ceny zjištěné stavby 

+ venkovní úprava venkovních schodů (1686,23 Kč) = 159 235,36 Kč 

blíží se více k 3,5 % z ceny zjištěné stavby 
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+ venkovní úprava udírny (14552,89 Kč) = 173 788,25 Kč 

odpovídá 3,8 % z ceny zjištěné stavby 

+ venkovní úprava pergoly (30 721,50 Kč) = 204 509,75 Kč 

odpovídá 4,4 % z ceny zjištěné stavby 

 

Z výsledků je patrno, že přidáním 4 venkovních úprav k základní skupině venkovních 

úprav odpovídá cena zjištěná pomocí zjednodušeného způsobu 4,4 % z ceny zjištěné stavby 

rodinné domu ve výši 204 509,75 Kč.  

Pokud by se měla cena zjištěná pomocí zjednodušeného způsobu přiblížit ceně zjištěné 

na základě výsledků nákladového způsobu, musela by se procentuální míra z ceny zjištěné 

stavby rodinného domu zvýšit minimálně o 2/10 % za každou jednotlivou úpravu 

z počátečního stavu základní skupiny odpovídající 3,5 % z ceny zjištěné stavby rodinného 

domu. V tomto případě by zvýšení odpovídalo 4,3 % po přičtení 2/10 %. 

 

Základní skupina venkovních úprav (10 let) 

 

Nákladovým způsobem ocenění byla určena cena zjištěná základní skupiny 

venkovních úprav 110 570,60 Kč, což se nejvíce blíží procentuální míře 3,5 % ze zjištěné 

ceny stavby ve výši 153 790,06 Kč.  Cena zjištěná základních venkovních úprav oceněná 

zjednodušeným způsobem by tedy činila 153 790,06 Kč. 

Tak jako v předchozím případě provedeme postupným přičtením zbylých 4 

venkovních úprav k základní skupině za účelem zjištění, jaký vliv má počet venkovních úprav 

na cenu zjištěnou. 

Základní skupina venkovních úprav = 110 570,60 Kč 

 

+ venkovní úprava zpevněné plochy (22 129,82 Kč) = 132 700,42 Kč. 

blíží se více k 3,5 % z ceny zjištěné stavby 
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+ venkovní úprava venkovních schodů (1498,86 Kč) = 134 199,28 Kč 

blíží se více k 3,5 % z ceny zjištěné stavby 

+ venkovní úprava udírny ( 12 935,90Kč) = 147 135,18 Kč 

Blíží se více 3,5 % z ceny zjištěné stavby 

+ venkovní úprava pergoly ( 24 569,90Kč) = 171 705,04 Kč 

odpovídá 3,9 % z ceny zjištěné stavby 

 

Z výsledků je patrno, že přidáním 4 venkovních úprav k základní skupině venkovních 

úprav odpovídá cena zjištěná pomocí zjednodušeného způsobu 3,9 % z ceny zjištěné stavby 

rodinné domu ve výši 171 366,06 Kč.  

Pokud by se měla cena zjištěná pomocí zjednodušeného způsobu přiblížit ceně zjištěné 

na základě výsledků nákladového způsobu, musela by se procentuální míra z ceny zjištěné 

stavby rodinného domu zvýšit o 1/10 % za každou jednotlivou úprav z počátečního stavu 

základní skupiny venkovních úprav odpovídající 3,5 % z ceny zjištěné stavby rodinného 

domu.  

 

Základní skupina venkovních úprav (15 let) 

 

Nákladovým způsobem ocenění byla určena cena zjištěná základní skupiny 

venkovních úprav 91 454,63 Kč, což se nejvíce blíží procentuální míře 3,5 % ze zjištěné ceny 

stavby ve výši 145 246,62 Kč. Cena zjištěná základních venkovních úprav oceněná 

zjednodušeným způsobem by tedy činila 145 246,62 Kč.  

Oproti minulým výsledkům nelze upravovat základní skupinu přičtením zbylých 4 

venkovních úprav, jelikož součet obou skupin venkovních úprav neprokazuje přiblížení ceny 

zjištěné zjednodušeným způsobem k ceně zjištěné nákladovým způsobem. 
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Základní skupina venkovních úprav (30 let) 

 

Nákladovým způsobem ocenění byla určena cena zjištěná základní skupiny 

venkovních úprav 47 188,33 Kč, což se nejvíce blíží procentuální míře 3,5 % ze zjištěné ceny 

stavby ve výši 119 614,56 Kč. Cena zjištěná základních venkovních úprav oceněná 

zjednodušeným způsobem by tedy činila 119 614,56 Kč 

Oproti minulým výsledkům nelze upravovat základní skupinu přičtením zbylých 4 

venkovních úprav, jelikož součet obou skupin venkovních úprav neprokazuje přiblížení ceny 

zjištěné zjednodušeným způsobem k ceně zjištěné nákladovým způsobem.  

 

 

Resumé 

  

Z výsledků je patrno, že cena zjištěná základní skupiny venkovních úprav oceněná 

zjednodušeným způsobem, by byla určena vždy 3,5 % z ceny zjištěné stavby rodinného 

domu. Ocenění základní skupiny nákladovým způsobem má za výsledek přesnou cenu 

zjištěnou. Pokud by byly k základní skupině postupně přidávány ostatní venkovní úpravy, 

celková cena zjištěná venkovních úprav nákladovým způsobem by rostla. Ocenění a cena 

zjištěná venkovních úprav zjednodušeným způsobem je závislá na stáří a ceně zjištěné stavby 

rodinného domu. Pokud by bylo známo, že kromě základní skupiny venkovních úprav existují 

i jiné venkovní úpravy, dalo by se říci, že procentuální míra by mohla být určena v rozmezí 

vyšším než 3,5 % z ceny zjištěné stavby rodinného domu.   

V tomto případě je ale obtížně určit konkrétní procentuální rozmezí z ceny stavby 

zjištěné, bez konkrétního výsledku ceny zjištěné nákladovým způsobem. Na druhou stranu 

z výsledků je možno odvodit určitou souvislost, kdy se k základní skupině 6 venkovních 

úprav přičtou zbylé 4 oceněné venkovní úpravy. V případě stáří domu 5 let, odpovídá 

základní skupina procentuální míře 3,5 % z ceny zjištěné stavby rodinného domu, přičtením 

2/10 % za každou jednotlivou úpravu odpovídá procentuální míra 4,3 % z ceny stavby 

zjištěné a tudíž se výrazně blíží k výsledku ceny zjištěné venkovních úprav zjednodušeným 
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způsobem v procentuální míře 4,4 % z ceny stavby zjištěné. V případě stáří domu 10 let 

odpovídá základní skupina procentuální míře 3,5 % z ceny zjištěné stavby rodinného domu, 

přičtením 1/10 % za každou jednotlivou úpravu odpovídá procentuální míra 3,9 % z ceny 

stavby zjištěné. Díky těmto výsledkům lze navrhnout následující postup ocenění venkovních 

úprav zjednodušeným způsobem následovně:  

Pokud je stáří rodinného domu 5 let a vyskytuje se základní skupina venkovních 

úprav, zvýší se procentuální míra o 2/10 % za každou jednotlivou úpravu navíc vzhledem 

k 3,5 % (odpovídá procentuální míře základní skupiny) z ceny stavby zjištěné. 

Pokud je stáří rodinného domu 10 let a vyskytuje se základní skupina venkovních 

úprav, zvýší se procentuální míra o 1/10 % za každou jednotlivou úpravu navíc vzhledem 

k 3,5 % (odpovídá procentuální míře základní skupiny) z ceny stavby zjištěné. 

Pokud je stáří domu více než 10 let, nezáleží na rozdělení venkovních úprav na 

základní skupinu a ostatní jednotlivé venkovní úpravy, procentuální míra odpovídá 3,5 % 

z ceny zjištěné stavby rodinného domu.   
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Porovnání nákladového a zjednodušeného způsobu 

 

Ze zhodnocení výsledků je patrno, že ocenění nákladovým způsobem je nejpřesnější 

možnost, jak určit cenu zjištěnou venkovních úprav. Tento způsob bych upřednostnil a volil 

v případě pro co nejvěrohodnější ocenění venkovních úprav.  

Jak vypovídá samotný název zjednodušeného způsobu, jedná se o metodu, kdy je 

v rámci posudku oceněn rodinný dům a zjednodušeným způsobem určena cena zjištěná 

venkovních úprav. Tento oceňovací způsob nezaručuje přesné určení ceny a použil bych ho 

v omezené míře. Zjednodušený způsob ocenění nemůže být použit v případě, kdy se jedná o 

výjimky venkovních úprav, které nemohou být tímto způsobem oceněny.  
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ZÁVĚR 

 

Diplomová práce „Porovnání cen venkovních úprav na pozemku ve funkčním celku s 

rodinným domem stanovených nákladovým způsobem a zjednodušeným způsobem v Novém 

Jičíně.“ popisuje komplexně řešenou problematiku venkovních úprav. V teoretické části jsou 

popsány oba oceňovací způsoby venkovních úprav z hlediska právního i oceňovacího postupu 

společně s vývojem právní úpravy venkovních úprav a vymezení pojmů týkající se názvosloví 

nemovitostí. Tato práce je určena čtenářům pro názornou ukázku, jakými způsoby se 

venkovní úpravy oceňují a jaká je nejvhodnější metoda k samotnému ocenění.  

V praktické části diplomové práce je na konkrétních případech ukázáno ocenění 

venkovních úprav zjednodušeným a nákladovým způsobem. Zjednodušený způsob ocenění 

venkovních úprav vychází z ocenění rodinného domu, z jehož ceny zjištěné se určí 

procentuální míra v rozmezí 3,5 % až 5 % pro stanovení ceny zjištěné venkovní úpravy. 

Rodinný dům byl oceněn pro účely této práce dle různého stáří a to konkrétně ve stáří 

odpovídající 5, 10, 15 a 30 let s cílem porovnat, jak se mění cena zjištěná venkovní úpravy 

zjednodušeným způsobem na základě těchto změn. Dále byly venkovní úpravy rozděleny na 

základní skupinu venkovních úprav, mezi které patří přípojky, oplocení a plotová vrátka a na 

skupinu méně se vyskytujících venkovních úprav a to venkovní schody, zpevněná plocha, 

udírna a pergola za účelem zjistit vliv na ceny zjištěné venkovních úprav oběma oceňovacími 

způsoby. Nákladový způsob ocenění venkovních úprav má za výsledek přesnou cenu 

zjištěnou venkovních úprav a v této práci sloužila výsledná cena zjištěná nákladovým 

způsobem jako výchozí bod pro určení či přiblížení se procentuální míry 3,50 %  - 5,0 % 

z ceny zjištěné stavby rodinného domu ceně zjištěné zjednodušeným způsobem. 

Na základě výsledků ocenění venkovních úprav v praktické části bylo dosaženo 

několika závěrů. Tyto závěry bych rozdělil do tří základních skupin.  

První skupina závěrů se týká stáří venkovních úprav a jejího vlivu na cenu zjištěnou 

pomocí nákladového i zjednodušeného způsobu. Z ocenění je patrno, že pokud je stavba 

rodinného domu v rozmezí stáří 1 až 10 let, je možnost jí ocenit zjednodušeným způsobem 

v mezích procentuální míry z ceny zjištěné stavby rodinného domu od 3,5% do 5,0 %. 

V případě stáří stavby rodinného domu více než 10 let se procentuální míra přibližně rovnala, 

či postupně klesala pod hranicí 3,5 % z ceny zjištěné stavby rodinného domu oceněné 
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zjednodušeným způsobem v porovnání s cenou zjištěnou venkovních úprav nákladovým 

způsobem. Z výsledků jednoznačně vyplývá, že pokud by se venkovní úprava oceňovala 

zjednodušeným způsobem, po 10 letech stáří rodinného domu by se vždy ocenila 3,5 % 

z ceny zjištěné stavby rodinného domu. Pokud by se venkovní úpravy oceňovaly nákladovým 

způsobem, byla by výsledná cena zjištěná de facto přesná oproti ceně zjištěné zjednodušeným 

způsobem.  

  

Druhým závěrem v této práci je počet venkovních úprav a jeho vliv na cenu zjištěnou 

venkovních úprav. Nákladovým způsobem se určí de facto přesná cena zjištěná. Dle výpočtu 

bylo dosaženo závěru, že pokud existuje jen základní skupina venkovních úprav u rodinného 

domu, tak odpovídá vždy cena zjištěná zjednodušeným způsobem 3,5 % z ceny zjištěné 

rodinného domu. Pokud je stáří domu 5 let, k základní skupině, která odpovídá 3,5 % z ceny 

zjištěné stavby rodinného domu, se připočtou 2/10 procenta za každou další jednotlivou 

venkovní úpravu s cílem přiblížení se ceny zjištěné zjednodušeným způsobem k nákladovému 

způsobu. V případě stáří domu 10 let by se postupovalo obdobně, výchozím bodem by byla 

opět základní skupina venkovních úprav, k níž by se připočetla 1/10 % z ceny zjištěné stavby 

rodinného domu za každou další jednotlivou venkovní úpravu. Pokud by bylo stáří domu více 

než 10 let, není důvod rozlišovat venkovní úpravy na základní skupinu a ostatní jednotlivé 

úpravy. V tomto případě by odpovídala cena zjištěná venkovních úprav zjednodušeným 

způsobem 3,5 % z ceny stavby zjištěné.  

Třetím závěrem v této práci bych zmínil samotné porovnání ocenění venkovních úprav 

nákladovým a zjednodušeným způsobem. Jak bylo v této práci mnohokrát zmíněno, 

nákladový způsob ocenění je nejvhodnější možnost, jak určit cenu zjištěnou venkovních 

úprav. Proto bych tomuto způsobu dával přednost před způsobem zjednodušeným. Vyhneme 

se případným spekulacím o správnosti určení ceny zjištěné venkovní úpravy. Zjednodušený 

způsob ocenění venkovních úprav je, co se týče samotné postupu méně náročnou variantou, 

avšak také méně přesnou. Je nutno zmínit, že zjednodušený způsob nemůže být uplatněn 

v případech, kdy konkrétní venkovní úpravy nelze ocenit tímto způsobem a také bych bral 

vždy v potaz předpoklad, že je nutno přistupovat k ocenění venkovních úprav případ od 

případu.  
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Cílem práce bylo na základě konkrétních případů určit, jakou výši procent v rozmezí 

od 3,5% - 5,00% z ceny stavby rodinného domu, umístěného v obci Nový Jičín by měl znalec 

zvolit, aby se co nejvíce blížila cena stanovená zjednodušeným způsobem ceně stanovené 

způsobem nákladovým. Takto bylo učiněno a dle názoru autora lze považovat cíl práce za 

splněný.  
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