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Abstrakt 

Práce se zaměřuje na vytvoření investičního doporučení pro investora v oblasti 
nemovitostí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou 
sesbírána sekundární data z českých a zahraničních zdrojů. V praktické části je proveden 
průzkum a analýza trhu s nemovitostmi, které jsou aktuálně v nabídce na prodej v Brně. 
V případech, kde je to možné, je vypočítána rentabilita a možnosti jsou slovně 
hodnoceny.  

Klíčová slova: doporučení, financování, investice, nemovitosti, rentabilita 

 
 
Abstract 

The aim of the thesis is to create investment recommendations for the real estate investor. 
The thesis consists of theoretical and practical part. Secondary data from Czech and 
foreign sources are collected in the theoretical part. In the practical part, the research and 
analysis of real estate market is done for the real estate currently available for sale in 
Brno. At the same time, economic profitability is calculated wherever possible. 
Subsequently, the options are verbally evaluated.  
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1. Úvod 

 Téma realitních investic jsem si vybral, protože je mi svět realit blízký. Na straně 

jedné se sám o investice zajímám a vyhledávám investiční příležitosti, kterých bych do 

budoucna mohl využít, na straně druhé pracuji již šestým rokem v nejmenované menší 

akciové společnosti (dále jen „společnost X a.s.“), která se o oblast realit zajímá a to jak 

nákupem vlastních nájemních nemovitostí do portfolia, tak i poskytováním 

administrativní podpory pro své klienty – drobné investory, kteří mají zájem o nákup 

nájemní nemovitosti. Takovému klientovi naše společnost nabízí služby vyhledání 

investice, vyřízení úvěru a celkovou správu nemovitosti včetně nalezení vhodného 

nájemníka, dohled nad placením nájmu a rovněž i případné vymáhání.   

 Aktuálně je realitní činnost společnosti X a.s. zaměřenana na výkup rodinných 

domů od vlastníků v ČR, kteří mají závažné finanční problémy, přičemž značná část 

z nich následně projeví zájem v nemovitosti po prodeji nadále bydlet za předem 

dohodnutý nájem, často s dohodou o zpětném odkupu nemovitosti v budoucnu. Během 

svého 6letého působení se podařilo společnosti vytvořit zajímavé portfolio těchto 

realitních investic, financovaných převážně z vlastních zdrojů a prostředků od 

soukromých investorů. V letošním roce má společnost snahu významně vyškálovat svou 

činnost a dosáhnout na zastřešující bankovní úvěr většího objemu, který by umožnil 

refinancování a restrukturalizaci stávajících závazků společnosti. Zároveň by tak 

společnost X a.s. získala zdroj volného, nevyužitého cizího kapitálu. 

 Cílem práce bude vytvoření doporučení pro management společnosti X a.s. 

ohledně možností investování do nemovitostí v brněnském regionu, který se jeví jako 

vhodný vzhledem k poloze sídla společnosti. Tato práce se zaměří na průzkum 

soudobých nabídek na realitním trhu a pokusí se identifikovat a zpracovat plán pro 

konkrétní investici, která se ukáže být vhodná z hlediska kapitálové náročnosti a výnosu. 

 V první části práce bude popsán globální cíl a parciální cíle práce a dále metodika 

práce. Jako pomocné výzkumné metody v této práci budou zvoleny: rozhovor a sběr a 

vyhodnocení primárních a sekundárních dat pro teoretickou část. Nejprve budou 

sesbírány informace o nemovitostech a investicích. První kapitola teoretických 

východisek bude věnována popisu pojmu reality, nemovitosti a změnám týkajících se 

Nového občanského zákoníku. V následující podkapitole budou sbírána data týkající se 

investicí a investičních doporučení, návratnosti investice a osoby investora. Pro investora 
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je důležité vědět, jak má ocenit nemovitost tak, aby nezapomněl na žádný podstatný 

faktor. Hodnota nemovitostí může mít různou podobu. Jinak se bude stanovovat cena 

obvyklá, tržní či hodnota odhadní pro účely poskytnutí úvěru. Dále budou vyjmenovány 

faktory, které mohou mít vliv na výši hodnoty nemovitosti.  

Formy nabytí nemovitosti budou popsané v další části. Nejběžnější je samozřejmě 

nabytí kupní smlouvou, ale nemovitost lze nabýt například také v dražbě. Dražby jsou 

považovány za výhodnou formu nákupu nemovitosti a v této práci bude posouzeno, zda 

se i v dnešní době opravdu jedná o výhodný nákup. V práci budou zmíněny také formy 

financování nemovitostí. 

Potenciálního investora také bude zajímat, jak může být vypočítána rentabilita. 

Výpočet rentability bude sloužit jako pomůcka pro vyhodnocení investičních příležitostí 

v praktické části. Následně bude popsán rozhovor s realitní makléřkou, která bude radit 

ohledně praktických záležitostí při rozhodování o realizaci investice. Tato stejná realitní 

makléřka bude poskytovat informace ohledně části vzdělávacího systému celosvětové 

realitní sítě Century21, která školí, jakým způsobem by měla být vytvářena srovnávací 

tržní analýza. Tato analýza má za úkol pomoci se zorientovat v aktuálních cenách na 

realitním trhu, které aktuálně rozhodně nejsou rigidní a mění se téměř každým dnem.  

Samotná srovnávací tržní analýza bude použita v porovnání nemovitostí, které by 

mohly být vhodné k investici. Budou posuzovány pozemky, činžovní domy a byty v Brně. 

Také bude stanovena hodnota očekávané výše nájmu. Díky ní bude možné posoudit 

návratnost investice, tedy rentabilitu, u nemovitostí, které budou nakoupeny za účelem 

pronájmu. Následně bude porovnána rentabilita bytů do 60 metrů čtverečních, bytů od 60 

do 80 metrů čtverečních a činžovních domů.  

Předposední a poslední část praktické části bude tvořit propočet modelace 

cashflow pro vybranou potenciální investici, u které bude ukazatelem rentability 

naznačen potenciál výnosu. Na základě modelu pak bude provedeno vyhodnocení 

investice a shrnutí doporučení pro investora.  
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2. Vymezení globálního cíle a parciálních cílů 

 
Hlavním cílem diplomové práce je vypracovat investiční doporučení pro  

investora hodlajícího investovat do nemovitostí v brněnském regionu. Investorem je 
akciová společnost, která spravuje portfolio nájemních nemovitostí s potenciálně 
volným kapitálem. 
 
Pro dosažení tohoto hlavního cíle jsem si stanovil následující čtyři parciální cíle: 
 

1) Průzkum a výběr soudobých realitních investičních příležitostí v brněnském 
regionu, jejich rozdělení podle druhu a slovní charakteristika. 

2) Stanovení cenové hladiny nájemného pro byty v brněnském regionu za účelem 
výpočtu rentability pronájmu vybraných nemovitostí. 

3) Komparace vybraných realitních investičních příležitostí podle kritéria jejich 
očekávané rentability. 

4) Vypracování modelu Cashflow pro nákup a financování konkretní vybrané 
investice a hodnocení investice. 

 
V celé práci jsou zahrnuty subjektivní pohledy a názory autora. 

 

3. Metodologie 

 
Pro dosažení výše uvedených cílů budou použity následující vědecké metody: 

Při řešení prvního parciálního cíle bude použita metoda průzkumu, která bude zaměřena 

na výběr dvaceti nemovitostech, které jsou v době vzniku práce aktuálně nabízeny 

k prodeji v Brně a okolí, jejich rozdělení do čtyř skupin podle druhu a slovní 

charakteristika. 

V rámci řešení druhého parciálního cíle bude použita metoda analýzy druhé skupiny 

vybraných bytů nabízených k pronájmu, za účelem stanovení aktuální cenové hladiny 

nájmu pro 2 různé typy bytů dle velikosti metodou průměru. Takto nalezená hodnota 

bude dále porovnána s reportovanou průměrnou cenou pro daný region, přičemž pro další 

výpočet bude uvažována nižší z obou hodnot dle zásady opatrnosti. 
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Posléze budou za použití daného ukazatele vypočteny odhady rentability vybraných 

druhů nemovitostí a bude učiněna komparace dle tzv. „jednorozměrné“ metody 

srovnávání (Ranking podle vybraného ukazatele) .1 

Cílem je identifikace potenciálně nejzajímavější investiční příležitosti. 

Pro řešení čtvrtého parciálního cíle bude vytvořen finanční plán pro realizaci investice, 

budou zhodnoceny náklady a vypočteny modelované hodnoty Cashflow, čisté současné 

hodnoty a vnitřního výnosového procenta. Pro účely výpočtu bude sestrojen modelový 

kalkulátor v tabulkovém editoru Excel. 

Na závěr bude provedeno vyhodnocení této varianty a stanovení nejvhodnějšího 

investičního doporučení. 

 

V průběhu práce bude využito několik metod zkoumání. K výzkumu se autor pokusí 

přistoupit pomocí pozitivní výzkumné filosofie. V práci budou sbírána primární data z 

internetových realitních serverů v podobě jednotlivých nabídek nemovitostí, které jsou 

reálné a aktuální v okamžiku sepsání této práce.  

 

Rozhovor 

V rámci přípravy této práce byl rovněž uskutečněn rozhovor s odborníky s praxe viz 

kapitola 4.14. Rozhovor je druhem exploračních metod, při nichž se navozuje přímý 

komunikační styk se zkoumanými subjekty. Jsou pokládány otázky či jiné stimuly 

podněcující sdělování očekávaných verbálních informací. Rozhovor by měl být cíleně 

orientován a připraven. V případě této práce byl zvolen volný rozhovor, kde byl stanoven 

pouze cíl. Cíl rozhovoru v této práci koresponduje s cílem práce. Během rozhovoru byly 

kladeny převážně otázky otevřené, při nichž lze použít zcela svobodné odpovědi. Záznam 

rozhovoru byl uložen jak v průběhu, tak po skončení.2 
 

Pozitivní výzkumná filosofie 

                                                
1 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Partners. ISBN 
978-80-247-3671-6. str.291 
2 Metoda pozorování Rozhovor - IS MU [online]. 2018 [cit. 2018-02-01]. Dostupné z: 
https://is.muni.cz/el/1451/podzim2006/d010/PDS_metody.pdf 
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Filosofie pozitivismu se řídí tím, že se poznatky získávají pozorováním, což bylo 

zachováno a realizováno v této práci. Pozorovány v této práci byly ceny bytů uvedené na 

celosvětové síti internet. Součástí pozorování může být měření. V pozitivních studiích 

stejně jako v této práci se omezují na sběr a interpretaci dat. U těchto typů studií jsou 

výsledky výzkumu většinou pozorovatelné a dají se vyčíslit, což tato práce respektuje3.  

 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

4. Ekonomicko-právní aspekty nákupu realitních investic 

4.1. Reality, nemovitosti a Nový občanský zákoník 

Nejprve si pojďme definovat, co reality jsou. Jedná se o ekvivalent ke slovu 

„nemovitost” a pochází z anglického slova „real estate”. Pojmem nemovitost trochu 

zamíchal nový občanský zákoník z roku 2012. V něm se jeho tvůrci zaměřili na dělení 

věcí movitých a nemovitých. Na obou druzích věcí mohou vznikat některá věcná práva. 

Změnily se i požadavky na formy smluv, kterými se jednotlivá práva k nemovitým věcem 

zřizují. U nemovitých věcí mají dominantní pozici písemná ujednání, někdy i ve formě 

notářského zápisu (slovy zákona forma veřejné listiny).4  

 

Dalším zásadním rozdílem je ten, že u nemovitých věcí existuje tzv. publicita 

práv, především práv věcných a závazkových. Velká část změn práv týkajících se 

nemovitých věcí se zapisuje do katastru nemovitostí. Díky tomu je veřejně známé a 

zjistitelné, jaká práva se k nemovitým věcem vztahují, kdo je povinný a kdo oprávněný. 

Nově mohou být do katastru nemovitostí zapisována i nová věcná práva, jakými je právo 

nájmu, právo pachtu apod.5  

                                                
3 DUDOVSKIY, John. Positivism Research Philosophy [online]. 2017 © Necessary knowledge 
to conduct a business research, 2017 [cit. 2018-03-26]. Dostupné z: https://research-
methodology.net/research-philosophy/positivism/ 
4 Www.pravniprostor.cz: Některé aktuální výkladové problémy úpravy nemovitých věcí v NOZ - 
I. [online]. 2015 [cit. 2018-01-15]. Dostupné z:    
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aktualni-vykladove-problemy-
upravy-nemovitych-veci-v-noz-i 
5 tamtéž 
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Další změna, která nastala u nemovitých věcí, je daňová otázka. Na tu se bude 

práce zaměřovat později.6  

 

Zákon § 498 je poměrně důležitý, jelikož mění zákony týkající se pozemku. Do 

roku 2012 platilo, že nemovitými věcmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným 

základem. Nově začalo platit, že nemovitou věcí jsou pouze pozemky, nikoliv stavby (až 

na některé výjimky). Za nemovitosti se považují i podzemní stavby se samostatným 

účelem určení. Nicméně je třeba podotknout, že takovéto nemovitosti se v katastru 

nemovitostí neevidují. V případě, že by se měnila vlastnická práva takové nemovitosti, 

platí pro tento proces jiné principy včetně těch vkladových. Tím se rozumí, že se 

nenabývá vlastnických práv intabulací (zápisem do veřejného seznamu), nicméně 

účinností smlouvy. Z toho lze usoudit, že se jedná o samostatnou nemovitou věc, a proto 

je přípustné, aby byla ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka okolního pozemku. 

 

Jiným druhem nemovité věci jsou věcná práva vznikající k pozemkům a 

podzemním stavbám. Takovými příznačnými právy jsou služebnosti, reálná břemena a 

zástavní práva.  Je tu nový typ věcného práva, a to je právo stavby. Mezi nemovité věci 

se počítají i práva, která zákon stanoví.7  

4.2. Investice, investiční doporučení 

Investice znamená použití finančních prostředků za účelem jejich zhodnocení. 

Investování činí investor s očekáváním dosažení finančního výnosu, úroku či jiného 

kladného efektu či užitku. Tímto užitkem může být zlepšení kvality či bezpečnosti. 8 

Toto je pouze teorie. Co však znamená investice v praxi? Finanční trhy prezentují 

výraz jako pojem spojený s přímým investováním vlastních finančních prostředků do 

aktivity cizího subjektu. Tímto subjektem mohou být firmy, finanční fondy nebo 

                                                
6 Www.pravniprostor.cz: Některé aktuální výkladové problémy úpravy nemovitých věcí v NOZ - 
I. [online]. 2015 [cit. 2018-01-15]. Dostupné z:    
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aktualni-vykladove-problemy-
upravy-nemovitych-veci-v-noz-i 
7tamtéž 
8 Www.managementmania.com: Investice[online]. 2018 [cit. 2018-01-15]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/cs/investice 
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jakýkoliv jiný finanční instrument. Na oplátku za poskytnuté finance získává cenné 

papíry nebo podíl ve firmě.9  

 Relevantním typem alternativní investice k nákupu nemovitosti může být nákup 

podílových listů fondu reálných aktiv. Tyto fondy investují své prostředky do burzovně 

obchodovatelných komodit nebo do reálných aktiv s růstovým potenciálem jako jsou 

nemovitosti či sběratelské předměty. Lze se tak setkat s fondy investujícími do zlata, 

uměleckých děl nebo starožitností, přičemž tyto fondy jsou obzvláště vyhledávány v době 

krizí, kdy se investoři stahují z finančních trhů a hledají alternativy pro své investice. 10 

Pokud bychom měli rozvinout pojem „investice” celkově, můžeme zmínit i jeho 

význam pro manažery. Ti považují investice jako aktivitu s cílem rozvinout firmu nebo 

organizaci. Finanční prostředky se snaží investovat tak, aby se firma zlepšila v různých 

oblastech: v oblasti koupi nových technologií, investice do vzdělání lidí či investice do 

zlepšení pracovního prostředí. V tomto případě jsou tedy investicí myšleny kapitálové 

náklady (dlouhodobé finance). V přeneseném významu lze hovořit i o investování času.11 

 

Výnosnost investiční akce 
Pro příklad lze předpokládat deset investičních akcí. Pro názorný popis se nyní 

bude vycházet z faktu, že akci lze uskutečnit pouze na úvěr. Výnosnost investiční akce je 

možné definovat jako poměr budoucího výnosu a ceny investice. Jindy se o výnosnosti 

investice hovoří jako o mezní efektivnosti kapitálu.12  

 
Tabulka 1: Tabulka investice 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 % 10 % 6,6 % 5 % 4 % 3,3 % 3 % 2,5 % 2,2 % 2 % 

Zdroj: Peněžní ekonomie a bankovnictví 
 
 

                                                
9 Www.managementmania.com: Investice[online]. 2018 [cit. 2018-01-15]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/cs/investice 
10 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 603. 
Partners. ISBN 978-80-247-3671-6.  
11Www.managementmania.com: Investice [online]. 2018 [cit. 2018-01-15]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/cs/investice 
12 REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 1996. 
ISBN 80-85943-06-9. 
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Graf 1: Graf efektivnosti jednotlivých investic 

 
Zdroj.  Revenda, 1996 

 
V prvním řádku tabulka znázorňuje číslo investiční akce a druhá řádka vyjadřuje 

její výnosnost (volně zvolenou). Na obrázku 1 lze názorně vidět, že při úrokové míře 19 

% je možné uskutečnit pouze investici č. 1 s 20% výnosností. Při úrokové míře 4 % je 

možné realizovat pouze 5 investic a tak dále. Těmito výnosnostmi lze pokrýt úrok. Více 

investic již není vhodné učinit, jelikož by nepokryly úrokovou míru. Z tabulky 1 je patrno, 

že objem uskutečněných investic klesá s úrokovou mírou.13 

4.3. Financování  

 Co se týče bankovního systému v České republice, prochází podobným vývojem 

jako v jiných zemích střední Evropy. Bankovní systém se stal systémem univerzálních 

bank, přičemž většina z nich jsou komerční banky, jimž byla udělena „univerzální” 

licence. Díky tomu mohou provádět všechny možné typy obchodů. Tedy s výjimkou těch 

speciálních, které jsou určeny pro zvláštní subjekty. Univerzální banka má možnost 

úvěrovat podniky celou škálou úvěrů, jakými je spotřebitelský úvěr, hypoteční úvěr či 

obchodování s cennými papíry14.  

                                                
13 REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 1996. 
ISBN 80-85943-06-9. 
14 MELUZÍN, Tomáš. Bankovní produkty a služby: Bankovnictví I. Vyd. 1. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2014, ISBN 978-80- 214-4841- 4, s.32 
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4.4. Návratnost investice 

Aby byl investor přesvědčen o správnosti své investice, musí si být jistý, že 

dostane svou investici zpět. Pouze skvělý nápad nebo vize nestačí. Nápadem se myslí to, 

jak něco koupit, postavit či přestavět, a to v případě, že nejsou jasné odpovědi na otázky, 

jaký je kapitál a kdy se věřitelům kapitál vrátí. Zkrátka, při jakékoliv realitní investici 

bude investory primárně zajímat, zda a kdy dostanou své peníze zpět.15 

 

Každý investor by se měl obklopit důvěryhodným týmem, kde by měly být 

zastoupeny následující funkce: realitní makléř, odhadce, správce nemovitosti, hypoteční 

makléř, účetní, právník, hlavní dodavatel, stavební dozor a poradce životního prostředí.16 

 

Možnosti ziskové strategie – strategie návratnosti  

Strategii lze zvolit podle toho, o jakou nemovitost se jedná. Možnosti jsou následující:  

- Bez zisku – děje se v případě, pokud investor kupuje dům s jedním nebo se dvěma 

byty za účelem uspokojení vlastních bytových potřeb.  

- Refinancování – děje se v případě renovace mnoha zanedbaných bytů za účelem 

zvýšení nájmu v nich. Pokud bude třeba pomoci přesvědčit o investování do 

takové činnosti, bylo by dobré připravit nájemní smlouvu a rozpočet, který 

pomůže přesvědčit investora pro učinění investice. Výsledkem rozpočtu by měla 

být informace, za jak dlouho by se investice mohla vrátit.  

- Prodej – většinou se jedná o výhodně koupenou nemovitost za účelem dalšího 

prodeje za vyšší částku (tzv. flip).17 

 

Návratností nemovitosti se rozumí doba, za jakou se vrátí vstupní investice a 

nemovitost začne konečně vydělávat. Například v případě bytu jsou dva typy výnosů. 

Jeden z nich je zhodnocování nemovitosti v průběhu času. Tohoto výnosu se investor 

                                                
15 KIYOSAKI, Robert T. Velká kniha realitního byznysu: opravdové zkušenosti předních 
makléřů : překonejte strach, vytvořte finanční budoucnost. Hodkovičky [i.e. Praha]: Pragma, 
c2012. ISBN 978-80-7349-319-6. 
16 tamtéž 
17 tamtéž 
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dočká až v momentě, kdy nemovitost opět prodá. Druhým výnosem jsou příjmy z 

nájemného. To znamená téměř jisté peníze do ruky každý měsíc.18  

 

Aby byla návratnost co nejkratší, musí se investor při nákupu oprostit od 

emocionální stránky věci a ujasnit si, pro jaké nájemníky byt je, zda bude vyžadovat 

nějakou investici a jak velké nájemné měsíčně získá. Nutnou podmínkou Pronájem musí 

být ošetřen nájemní smlouvou, která definuje nájemní podmínky. Vhodná je klauzule o 

uvedení bytu do původního stavu (vymalování, profesionální úklid atd.) Zároveň bývá 

nedílnou součástí 3 měsíční kauce nájemného.19  

4.5. Investor 

 Investorem je ten, kdo chce investovat své volné prostředky za účelem 

zhodnocení. Investorem může být téměř kdokoliv. Tedy fyzická osoba, investiční fond, 

pojišťovna, banka, investiční fond a vlastně kdokoliv další. Investorovým úkolem je 

zvážit míru rizika, likviditu a především výši výnosu každé investice.20  

 

Podle způsobu myšlení, dynamičnosti a ochoty riskovat lze rozdělit investory na 

několik typů: 

- Ultrakonzervativní investor – tohoto investora zajímá pouze jistota. Za žádnou 

cenu nechce přijít o své vložené peníze a přeje si je použít co nejjistějším 

způsobem. 

- Konzervativní investor – ve své podstatě smýšlí podobně jako předchozí typ. 

Oproti němu má lepší znalosti, které jej přimějí k odlišným rozhodnutím. 

- Vyvážený investor – je ochoten o trochu více riskovat. Situace, které se nevyvíjejí 

správným směrem, umí snášet a řešit téměř s klidnou hlavou. Díky takovým 

schopnostem může překlenout obtížná období a nevzdávat své investování již na 

začátku.  

                                                
18 KIYOSAKI, Robert T. Velká kniha realitního byznysu: opravdové zkušenosti předních 
makléřů : překonejte strach, vytvořte finanční budoucnost. Hodkovičky [i.e. Praha]: Pragma, 
c2012. ISBN 978-80-7349-319-6. 
19 tamtéž 
20 Www.zajisteneinvestice.cz: Kdo je investor[online]. 2018 [cit. 2018-01-15]. Dostupné z: 
http://www.zajisteneinvestice.cz/tipy/kdo-je-investor 
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- Dynamický investor – ten je ochoten vložit své peníze i do rizikových investic. 

Tento typ investora nesleduje dlouhodobé investice.21 

4.6. Financování nákupu nemovitosti 

4.6.1. Stavební spoření 

 
 Stavební spoření je většinou záležitostí financování vlastního bydlení. Následuje 

příklad, jak funguje: kupující má naspořeno 70.000,- Kč, smlouva běží pět let a je 

uzavřena na cílovou částku 1.500.000,- Kč ve variantě pro mládež. V případě, že kupující 

chce úvěr ze stavebního spoření využít do maxima, může zvýšit částku na 200.000,- Kč. 

V hotovosti vloží 30.000,- Kč, aby splnil 50 % cílové částky a následně čerpal finance z 

překlenovacího úvěru.22 

 

 Překlenovací úvěr činí 200.000,- Kč, a přitom má investor na účtu pouze 

100.000,- Kč. Tyto peníze zůstanou na účtu do doby, než úvěr dosáhne výše hodnotícího 

čísla, a tudíž bude možné čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření. Stavební spořitelna se 

bude snažit o poskytnutí chybějících 100.000,- Kč. Kromě toho, že investor změnil 

cílovou částku, musí ještě změnit variantu spoření na rychlou. A to kvůli tomu, aby 

investor dostal brzy úvěr ze stavebního spoření, a díky tomu splatil překlenovací úvěr. 

Pokud si tedy může kupující spočítat, za jak dlouho bude schopen zaplatit celou kupní 

cenu, měl by si být vědom, že to bude trvat třeba až čtyři měsíce po podepsání kupní 

smlouvy. Investor bude splácet překlenovací úvěr v tomto případě 1.167,- Kč a v době 

splácení stavebního spoření to bude 1.200,- Kč. 23 

4.6.2. Státní podpora ze stavebního spoření 

Státním prostředkem (podporou) je každá uzavřená smlouva z minulosti týkající 

se stavebního spoření. Tato smlouva musí být vedena na jedno rodné číslo a umožňuje 

                                                
21 Www.zajisteneinvestice.cz: Kdo je investor[online]. 2018 [cit. 2018-01-15]. Dostupné z: 
http://www.zajisteneinvestice.cz/tipy/kdo-je-investor 
22 SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. Praha: Grada, 2004. Finance (Grada). ISBN 
80-7169-978-0., str. 57-58 
23 SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. Praha: Grada, 2004. Finance (Grada). ISBN 
80-7169-978-0., str. 57-58 
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získat státní podporu až ve výši dva tisíce korun ročně. Státní příspěvek na stavební 

spoření v roce 2018 činí 10 % z vkladu. Jinými slovy řečeno, žadatel může získat dotaci 

ve výši 2.000,- Kč a to je také maximální možnost státní podpory za rok. Z toho vyplývá 

podmínka, která určuje, že pro získání maximální podpory je nutné na účet uložit 

minimálně 20.000,- Kč ročně.24  

V případě, že má žadatel o dotaci více stavebních spoření u více různých institucí, 

je státní podpora vyplácena na všechny smlouvy, na které je zažádáno o příspěvek. To 

však neruší pravidlo, že podpora nemůže překročit limit 2.000,- Kč za rok. Výhodou 

tohoto státního příspěvku je, že po uplynutí šesti let lze s naspořenou částkou svobodně 

nakládat. A to i včetně státní podpory. Jinak řečeno, příjemce státní podpory může peníze 

utratit, za co chce. Příjemcem státní podpory může být pouze fyzická osoba, která je 

občanem České republiky.25 

 

4.6.3. Vlastní prostředky 

Z vlastních prostředků se většinou platí záloha na nemovitost. Na zálohy většinou 

žádné půjčky nebývají poskytovány, což je pro mnohé problém. Časová proluka mezi 

složením zálohy a mezi složením dalších vlastních prostředků po podpisu kupní smlouvy 

bývá v rámci přibližně dvou měsíců. Taková lhůta bývá stanovena, aby kupující měl 

dostatečný čas na získání dalších prostředků, např. úvěrových. 

 Aktuální situace spíše nahrává tomu vzít si vyšší hypoteční úvěr – cena 

půjčených peněz je aktuálně velmi nízká a vlastní volné peněžní prostředky se vyplatí 

investovat jinde. Výnosy  z investiční fondů jsou v součanosti vyšší než 3% (což je max. 

úrok v rámci hypoték). Nicméně vždy je lepší si nezvolit úplně maximální možnou částku 

pro splátku úvěru a vždy si nechat rezervu. Například, pokud by si investor měl zvolit 

mezi měsíční částkou na splácení 7.000,- Kč a 8.000,- Kč, měl by si vybrat nižší částku. 

Částka už bude dost vysoká26 a kupujícímu zůstanou volné finanční prostředky.27 

                                                
24 Www.prispevky.cz: Příspěvky v roce 2018[online]. 13.1.2018 [cit. 2018-01-15]. Dostupné z: 
https://www.prispevky.cz/ostatni/stavebni-sporeni 
25 tamtéž 
26 Autor by zde rád poukázal na fakt, že částky, které Syrový uvádí byly aktuální v roce vydání 
jeho knihy. Aktuální výše průměrné mzdy přesahuje částku 30 tisíc korun a k tomu je nutné 
přizpůsobit částky splátek úvěru.  
27 SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. Praha: Grada, 2004. Finance (Grada). ISBN 
80-7169-978-0. 
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4.6.4. Hypoteční úvěr 

Úvěr je jedním z nejdůležitějších aktivních bankovních obchodů. Obecně může 

být úvěr popsán jako půjčka finančního kapitálu, se kterou je spojené právo disponovat 

tímto kapitálem oproti závazku jej později vrátit věřiteli a přitom vyplatit věřiteli odměnu 

za jeho zapůjčení v podobě úroku.28  

 

V dnešní době je velká část koupě nemovitosti financována z hypotečního úvěru. 

Čerpání prostředků z hypotečního úvěru bývá velmi často podmíněno nutností zastavit 

kupovanou nemovitostí.29 

 

Nyní bude ukázáno využití hypotečního úvěru na krátkém příkladu: hypoteční 

úvěr dosahuje výše 720.000,- Kč – částka, ke které se vztahuje plná finanční podpora. 

Podle Syrového se státní finanční podpora na byt vztahuje ve výši 12.000,- Kč na metr 

čtverečních, tj. při velikosti bytu 60 metrů čtverečních 720.000,- Kč. Pokud by investor 

chtěl zvolit co možná nejnižší formu měsíčního zatížení, zvolí dlouhou dobu splatnosti 

hypotečního úvěru. V tomto příkladu považujme maximální dobu státní podpory dvacet 

let. Volba prodloužení doby splatnosti by nedávala smysl, jelikož výše splátek by 

neklesala. Úrokovou sazbu nelze jednoznačně předpovědět, vše se odvíjí od konkrétní 

situace. Výše sazby samozřejmě závisí na aktuální situaci na trhu. Syrový (2004) zvolil 

pro příklad sazbu 3 %30. V tomto případě by měsíční splátka úvěru činila 6.112,- Kč a je 

v ní zahrnuta jak splátka úvěru, tak splátka jistiny. Splátka úroku je z toho 4.920,- Kč.  

Možností v tomto případě je splácet hypotéku bance zvlášť a též zvlášť spořit částku na 

stavební spoření. Jedná se o kombinovaný produkt, kterým se bude práce zabývat v 

samostatné kapitole.31 

 

 Na takto nově vzniklé stavební spoření bude spořeno 1.300,- Kč měsíčně. K tomu 

investor dostane státní podporu ve výši 871,- Kč. Nicméně předem si nemůže nikdo být 

                                                
28 MELUZÍN, Tomáš. Bankovní produkty a služby: Bankovnictví I. Vyd. 1. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2014, ISBN 978-80- 214-4841- 4, s.64-65 
29 SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. Praha: Grada, 2004. Finance (Grada). ISBN 
80-7169-978-0. 
30 autor si je vědom, že dnešní úrokové sazby jsou nižší 
31 SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. Praha: Grada, 2004. Finance (Grada). ISBN 
80-7169-978-0. 
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výší podpory jist, jelikož ji je možné čerpat až v následujícím kalendářním roce. Výše 

státní podpory bude záviset na průměrné výši úrokových sazeb z hypotečního úvěru v 

probíhajícím roce.32 

 

 Celkové měsíční prostředky, které musí investor vydat na splátku, jsou 4.489,- 

Kč (včetně poplatků za vedení účtu). K tomu investor splatí 1.300,- Kč na stavební 

spoření. Díky tomuto spoření může během pěti let investor splatit část hypotečního úvěru. 

Výše splátky zůstává stejná celých 5 let .33 

 

 Dodatečným nákladem často bývá povinnost sjednání životního pojištění, které 

je většinou jednou z podmínek pro získání hypotečního úvěru (v případě fyzických osob). 

 

Pracovníci banky a její útvary jsou vázáni závaznými postupy. Mezi tyto postupy 

patří například co nejmenší požadavek banky na dlužníka, co se týče rozsahu 

dokumentace pro schvalování úvěru. Dále jsou jimi požadavky na finanční a úvěrové 

analýzy či limity pro ekonomické odvětví. Jako jiné postupy lze vyjmenovat zásady 

scoringového hodnocení klientů, způsoby sledování průběhu úvěrového procesu, metody 

analýz a hodnocení ukončených úvěrových případů, pravidla a postupy tvorby rezerv na 

opravné položky za nesplácení úvěru či postupy při ověřování, dokumentování a realizaci 

zajištění.34 

 

 Scoringové metody mají za úkol vyhodnotit prostřednictvím informačního 

systému nejrůznější data. Jednotlivým datům je přiřazena váha či hodnota v podobě + 

nebo -. Z toho lze usoudit, že se nejedná o finanční data, ale spíše o data popisná, 

majetková a data zaznamenávající historii žadatele. K tomu pomohou údaje z 

dlužnických registrů. Výstupem scoringové metody je skóre, které představuje vztah 

mezi kladnými a zápornými hodnotami. Toto skóre je zcela směrodatné pro rozhodnutí 

banky, zda žadateli úvěr poskytne, či nikoliv.35  

                                                
32 SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. Praha: Grada, 2004. Finance (Grada). ISBN 
80-7169-978-0. 
33 tamtéž 
34 MELUZÍN, Tomáš. Bankovní produkty a služby: Bankovnictví I. Vyd. 1. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2014, ISBN 978-80- 214-4841- 4, s.64-65 
35 tamtéž, s.72-73 
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 Poskytnutí úvěru až do stádia jeho čerpání obnáší velké množství operací. Ty jsou 

provázané tak, aby se v průběhu podařilo zjistit všechna možná rizika a aby zjištěná rizika 

ohrožovala banku co nejméně.36  

4.6.5. Faktoring, forfaiting 

 Faktoring je pojem, který znamená převzetí a odkup krátkodobých pohledávek 

bankou či faktoringovou společností z popudu věřitelů. Faktoring je většinou možné 

realizovat bez zpětné neschopnosti dlužníka, a dostát tak svým závazkům za převzatou 

pohledávku.  

 

 Forfaiting je odkoupení i střednědobých a dlouhodobých pohledávek bankou či 

forfaitingovou společností. Tento odkup je zajištěn bankou avalovanou směnkou, 

akreditivem či bankovní garancí bez zpětného postižení původního věřitele37.  

4.7. Formy nabytí nemovitostí 

4.7.1. Kupní smlouvou 

 Kupní smlouvu v současnosti upravuje nový občanský zákoník. Kupní smlouva 

zavazuje prodávajícího k tomu, aby kupujícímu odevzdal předmět koupě. Zároveň 

umožní nabytí vlastnického práva k ní. Stejně tak zavazuje kupujícího k zaplacení kupní 

ceny.38 

 

 Kupní smlouva umožňuje vytvořit vedlejší ujednání při kupní smlouvě. Těmi 

mohou být následující ujednání: 

 

Výhrada vlastnického práva 

Nový občanský zákoník (NOZ) zpřesňuje úpravu výhrady vlastnického práva. 

Kupující se stává vlastníkem až v momentě plného zaplacení kupní ceny. Nicméně 

                                                
36 MELUZÍN, Tomáš. Bankovní produkty a služby: Bankovnictví I. Vyd. 1. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2014, ISBN 978-80- 214-4841- 4,, str. 74 
37 tamtéž str. 25 
38 Smluvní právo: Nový občanský zákoník [online]. 2013 [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/smluvni-pravo/konkretni-zmeny-ve-zvlastni-
casti/kupni-smlouva 
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nebezpečí škody na věci přebírá kupující až v momentě, kdy si kupující danou věc 

převezme.39 

 

Výhrada zpětné koupě 

Z této výhrady vyplývá ujednání, že kupujícímu vzniká povinnost na požádání 

převést za úplatu prodávajícímu kupovanou věc zpět (§ 2135 odst. 1 NOZ). Tuto výhradu 

lze uplatnit jak na koupi věci movité, tak nemovité (§ 2135 odst. 2 NOZ). V případě, že 

nebyla ujednána lhůta, v níž prodávající má právo žádat vrácení věci, pak platí v případě 

nemovité věci desetiletá lhůta (§ 2137 NOZ).40 

 

Výhrada zpětného prodeje 

Pro výhradu zpětného prodeje platí stejná pravidla jako pro výhradu zpětné koupě 

(§ 2139 NOZ).41 

 

Předkupní právo 

Osoby zainteresované v předkupním právu se nazývají předkupníkem a 

koupěchtivým. Pokud má předkupník vyjednané předkupní právo, pak vzniká dlužníkovi 

povinnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, a to v případě, že by ji chtěl prodat 

koupěchtivému (§ 2140 odst. 1 NOZ). Lhůta na zaplacení kupní ceny u nemovitých věcí 

je tři měsíce po učinění nabídky. Pokud by kupní cena nebyla uhrazena, předkupní právo 

zanikne (§ 2148 odst. 1 NOZ). U nemovitých věcí musí být nabídka ke koupi učiněna 

písemnou formu (§ 2147 odst. 1 NOZ). Výhrada předkupního práva také zavazuje dědice 

(§ 2142 NOZ), a to tak, že předkupní právo nepřechází na dědice oprávněné osoby (§ 604 

OZ).42 

 

 

 

Superficiální zásada 

                                                
39Smluvní právo: Nový občanský zákoník [online]. 2013 [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/smluvni-pravo/konkretni-zmeny-ve-zvlastni-
casti/kupni-smlouva 
40 tamtéž 
41 tamtéž 
42 tamtéž 
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Tato zásada souvisí s předkupním právem, proto je zmiňována zde. Zde je také 

důležité zmínit předkupní právo u superficiální zásady (superficies solo cedit). Tato 

zásada hovoří o tom, že povrch ustupuje pozemku, neboli stavba je součástí pozemku. 

Pokud se stalo, že byl k datu 1. ledna 2014 stejný vlastník pozemku s vlastníkem stavby, 

pak se stavba stala přímo součástí pozemku. Měl-li však pozemek odlišného vlastníka či 

na jedné z těchto dvou nemovitostí byla jakákoliv právní rozdílnost, nestala se stavba 

automaticky součástí pozemku a je i nadále samostatnou nemovitou věcí (§ 3055 odst. 1 

NOZ). Předkupní právo je vždy třeba použít tak, aby vše směřovalo ke sjednocení budov 

a pozemků. Majitel pozemku je vždy povinen nejprve nabídnout koupi pozemku majiteli 

stavby, která na pozemku stojí a naopak. Pokud bude využito předkupního práva, stavba 

se stane součástí pozemku.43 

 

Koupě na zkoušku 

 Pokud je uskutečňována koupě na zkoušku, musí být vždy určena zkušební lhůta 

(§ 2150 odst. 1 NOZ). V případě, že přeci jen není stanovena zkušební lhůta, platí 

zákonná lhůta tří měsíců od uzavření smlouvy (§ 471). Pokud kupující neodmítl věc ve 

zkušební lhůtě (§ 2151 odst. 2 NOZ), má se za to, že kupující potvrdil uzavření smlouvy. 

Ujednání o koupi na zkoušku není možné využít v případě, že věc není možné vrátit ve 

stavu, v jakém byla převzata. Změny, které byly učiněny za účelem vyzkoušení, se 

nepovažují za změnu stavu (§ 2151 odst. 3 NOZ).44 

 

Výhrada lepšího kupce 

 Pokud je uzavřena kupní smlouva s výhradou lepšího kupce, nabývá prodávající 

práva dát přednost lepšímu kupci, pokud se takový přihlásí v určené době. U nemovitých 

věcí je tato lhůta stanovena na dobu jednoho roku od uzavření smlouvy (§ 2152 odst. 1 

NOZ). O faktu, zda je kupec lepší, rozhoduje sám prodávající. Dokonce ani vyšší cena 

nemusí být rozhodujícím faktorem (§ 2152 odst. 2 NOZ).45  

Náležitosti kupní smlouvy 

                                                
43Smluvní právo: Nový občanský zákoník [online]. 2013 [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/smluvni-pravo/konkretni-zmeny-ve-zvlastni-
casti/kupni-smlouva 
44 tamtéž 
45 tamtéž 
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Dále bude popsáno, jaké náležitosti musí kupní smlouva obsahovat. Základem je, 

aby smlouvu přijal katastrální úřad a nevracel ji k doplnění či jiným úpravám. Každá 

kupní smlouva má minimálně dvě smluvní strany, které se dohodly na účelu uzavření 

smlouvy. Proto je nutné uvést identifikační údaje, jakými jsou jméno, příjmení, rodné 

číslo, trvalé bydliště a číslo občanského průkazu. Dále musí být uveden předmět převodu, 

tedy identifikace nemovitosti (katastrální území, obec, okres, informaci, u jakého 

katastrálního úřadu je nemovitost zapsána, číslo listu vlastnictví, parcelní číslo, číslo 

popisné nemovitosti). Dále musí být z kupní smlouvy jasné, kdo je kupující a kdo 

prodávající. Nutné je uvést i kupní cenu. Ta sice není příliš důležitá pro katastrální úřad, 

ale je nutná pro finanční úřad a následný odvod daně z nabytí nemovitosti, která je 

aktuálně 4% z kupní ceny. Smlouva musí mít úředně ověřené podpisy. Další náležitosti 

kupní smlouvy jsou již dobrovolnou záležitostí a závisí jen na dohodě, co dalšího bude v 

kupní smlouvě uvedeno.46 

4.7.2. Darováním 

 Jelikož zápis do Katastru nemovitostí vyžaduje písemnou formu, k darování 

nemovitosti bude potřeba darovací smlouva. Darovací smlouva spočívá v tom, že dárce 

něco bezplatně přenechává či slibuje obdarovanému. A zároveň obdarovaný musí tento 

dar přijmout. V případě nemovitosti musí být darovací smlouva písemná. Darování není 

možné učinit po dárcově smrti (§ 2055, OZ).47 

 

U darování nemovitosti bude nejdůležitější se zaměřit na daň. Dědická i darovací 

daň byla formálně zrušena. Tedy všechen majetek, který byl získán v dědickém řízení, je 

od daní osvobozen. To neplatí o darování. Při darování jsou od daně osvobozené pouze 

osoby v příbuzenské linii přímé (děti, rodiče, prarodiče, vnoučata) i vedlejší (sourozenci, 

strýc, teta, synovec, neteř, manžel/ka, snacha, švagr, tchán, tchýně, ale také osoby, které 

žily před obdarováním rok ve společné domácnosti).48 

 
                                                
46 HRDINA, Lukáš. Těchto 7 ZÁKLADNÍCH bodů MUSÍ obsahovat KAŽDÁ kupní smlouva na 
nemovitost [online]. 2018 [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: http://www.lukas-hrdina.cz/kupni-
smlouva-na-nemovitost/ 
47 Část čtvrtá Relativní majetková práva: § 2055 [online]. 2012 [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: 
https://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast4h2d1.aspx 
48 BUREŠ, Michal. O dědictví IV: Dědit, či darovat? [online]. 2017 [cit. 2018-01-31]. 
Dostupné z: https://www.finance.cz/499317-dedit-ci-darovat/ 
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4.7.3.Koupě nemovitosti v insolvenci 

 Do insolvence se vlastník nemovitosti dostane tak, že není schopen z objektivních 

důvodů splácet své závazky. V případě, že se majitel nemovitosti dostane do insolvence, 

je mu přidělen insolvenční správce. Ten sepíše seznam majetku dlužníka, který bude 

zahrnut do insolvenčního řízení. Tento majetek bude možné odkoupit třetí stranou.49  

 

 Pokud se některá osoba rozhodne pro koupi nemovitosti v insolvenci, nebude 

jednat s vlastníkem nemovitosti (či zprostředkovatelem), nýbrž s insolvenčním správcem. 

Koupě nemovitosti s insolvencí je do jisté míry rizikovou záležitostí. Kupující by si měl 

dát pozor na následující situace, které by mohly nastat.50 

 

 Nejprve je třeba se zaměřit na to, zda je nemovitost zahrnuta v soupisu majetku 

zahrnutém v insolvenčním řízení. Dále by si kupující měl ověřit, jestli vlastnická práva k 

nemovitosti nepatří dalšímu spoluvlastníkovi. Riziko je, že takový vlastník ještě nemusí 

být zapsán v katastru nemovitostí, postačí, že má platný nabývací titul. Pokud taková 

osoba existuje, má třicet dnů na to, aby se přihlásila u insolvenčního soudu. Těchto 

zmíněných třicet dnů je počítáno ode dne doručení vyrozumění o zařazení věci, kterou si 

nárokuje, do soupisu majetku. Nepříjemnostem se dá předejít tak, že si budoucí kupující 

ověří, že taková žaloba nebyla podána. Zde se lze setkat se zajímavostí v našem právním 

systému. I v případě prokázání, že dlužník nebyl právoplatným vlastníkem nemovitosti, 

stále je považován vklad za platný. Tato informace je zásadní pro kupujícího, který má 

jistotu, že bude vklad platný. Dalším problémem insolvence je ten, že není jisté, v jakém 

stavu se nemovitost dostane ke kupujícímu. Při prodeji nemovitosti v insolvenci 

neprobíhá oficiální předání. Dalším nákladem, se kterým je třeba počítat je daň z nabytí 

ve výši 4 %.51 

 

                                                
49 MAZANCOVÁ, Markéta. Chcete koupit nemovitost v insolvenci? [online]. 2015 [cit. 2018-
01-31]. Dostupné z: https://www.ceskereality.cz/clanky/chcete-koupit-nemovitost-v-insolvenci-
23657.html 
50 MAZANCOVÁ, Markéta. Chcete koupit nemovitost v insolvenci? [online]. 2015 [cit. 2018-
01-31]. Dostupné z: https://www.ceskereality.cz/clanky/chcete-koupit-nemovitost-v-insolvenci-
23657.html 
51 tamtéž 
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 Prodej nemovitosti v insolvenci může probíhat jedním ze tří způsobů – veřejnou 

dražbou, prodejem podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí 

nebo prodejem majetku mimo dražbu na základě kupní smlouvy.52 

4.7.4. Koupě nemovitosti v dražbě 

 Ačkoliv v dnešní době převažují elektronické dražby, jsou tu i klasické druhy 

dražeb. V takovém případě nastává situace, kdy se dražebníci setkají v dražební místnosti. 

V praxi oba druhy dražby v podstatě fungují stejně. Před dražbou musí dražebníci složit 

dražební jistinu. Výše jistiny a způsob její úhrady je vždy uveden v dražební vyhlášce. 

Způsob uveřejnění dražební vyhlášky má svá zákonem daná pravidla. Vlastníkem 

nemovitosti se dražebník stává s nabytím právní účinnosti příklepu v dražbě. V případě, 

že dražebník nedoplatí celkovou cenu, pak propadá dražební jistina. Po doplacení kupní 

ceny se podává návrh na zapsání nemovitosti do katastru nemovitostí. Tento nabývací 

titul zajistí, že na nemovitosti zaniknou veškeré právní vady (vymazán je například 

exekuční příkaz či dražební vyhláška).53 

 

Rizika koupě nemovitosti v dražbě 

 Snad jedním z největších rizik je to, že kupující vlastně ani neví, co kupuje. 

V některých případech není mžné před dražbou samotnou realizovat ani prohlídky 

vnitřních prostor. Navíc není jisté, jaké změny nemovitost zaznamená mezi případnou 

prohlídkou a dobou, kdy se stane nemovitost vlastníkovou. Pokud bývalí vlastníci v 

nemovitosti stále bydlí, je možné, že se nebudou chtít vystěhovat. Nebo naopak před 

odchodem nemovitost poničí. 54 

 

Výhody koupě nemovitosti v dražbě 

 Dnes už bohužel taková koupě příliš výhod nemá. Se zvyšující se informovaností 

a stále častějším konáním elektronických dražeb se zvyšuje i zájem o účast v nich. Praxe 

je taková, že se nemovitost vydraží za běžnou tržní cenu nebo ještě vyšší. Jedinou výhodu 

                                                
52 tamtéž 
53 Jsou dražby nemovitostí výhodné a bezpečné?[online]. 2015 [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: 
https://www.ceskereality.cz/clanky/jsou-drazby-nemovitosti-vyhodne-a-bezpecne-23636.html 
54 MAZANCOVÁ, Markéta. Chcete koupit nemovitost v insolvenci? [online]. 2015 [cit. 2018-
01-31]. Dostupné z: https://www.ceskereality.cz/clanky/chcete-koupit-nemovitost-v-insolvenci-
23657.html 
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dražby mají, pokud se opravdu podaří vydražit nemovitost za nižší cenu, ale takových 

případů bývá v dnešní době poskrovnu.55 

  

Koupě nemovitosti v dražbě na hypotéku 

 Pokud kupující koupil nemovitost v dražbě a chce ji financovat z úvěrových 

prostředků, může být problémem příliš krátká lhůta na zaplacení. V takovém případě je 

možnost se zkusit domluvit s dražebníkem. Nicméně oficiální lhůta stanovená k zaplacení 

nemovitosti bývá uvedená v dražební vyhlášce. V případě, že by dražitel nestihl zaplatit 

kupní cenu, mohlo by se stát, že bude vystaven riziku povinnosti zaplacení pokuty. K 

žádosti o poskytnutí hypotéky je nutný protokol o vydražení nemovitosti, případně další 

dokumenty, které konkrétní banka potřebuje. Banka vždy vyžaduje realizaci odhadu 

nemovitosti vlastním odhadcem. Výjimky jsou u bytu ve větších městech, kdy lze tržní 

cenu bytu snadno odhadnout.56  

4.7.5. Koupě nemovitosti s právními vadami, např. s exekucí, služebností 

 Nejprve je třeba si určit, co vlastně právní vada je. Neexistuje žádná jednotná 

definice. Obecně je právní vadou vše, co vadí (či může vadit) nakládání s nemovitostí. 

Proto, aby se kupující vyhnul všem nesnázím, měl by postupovat následujícím způsobem: 

prvním bodem postupu je prohlédnutí, jak nemovitost vypadá fyzicky. Nejedná se sice o 

právní spojitost, ale důležité je. Nový občanský zákoník začal klást důraz na tzv. zásadu 

materiální publicity. Tato zásada říká, že pokud někdo jedná v návaznosti na údaje 

získané v katastru nemovitostí, je chráněn i v případě, že údaje zapsané v katastru 

neodpovídají skutečnému stavu.57 

 Při právním ověřování nemovitosti by měl budoucí kupující nejprve začít 

zjišťovat, kdo je skutečným vlastníkem nemovitosti. Někdy může být skutečnost jiná, než 

co tvrdí údajní prodávající. Někdy se i sami prodávající mohou divit, že je skutečnost 

jiná, než se domnívali. Dalším bodem je, aby si kupující zjistil, zda prodávající není 

                                                
55 Jsou dražby nemovitostí výhodné a bezpečné? [online]. 2015 [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: 
https://www.ceskereality.cz/clanky/jsou-drazby-nemovitosti-vyhodne-a-bezpecne-23636.html 
56 KOUPĚ NEMOVITOSTI V DRAŽBĚ NA HYPOTÉKU? ANO, JDE TO! [online]. 2017 [cit. 
2018-01-31]. Dostupné z: https://www.hypoteka.cz/detail/koupe-nemovitosti-v-drazbe-na-
hypoteku/ 
57 NOVÁK, Aleš. Jak zjistit právní vady nemovitosti? Nejen z katastru: www.home-institute.cz 
[online]. 2014 [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: http://www.home-institute.cz/jak-zjistit-pravni-
vady-nemovitosti-nejen-z-katastru/ 
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ženatý nebo vdaná. Pokud by nemovitost spadala do společného jmění manželů (SJM), 

pak musí být kupní smlouva podepsaná oběma manželi (a toto ne vždy lze z katastru 

nemovitostí vyčíst).58 

 

 Dnes je zcela běžné, že na nemovitosti vázne zástavní právo. Nejčastěji vůči 

nějaké finanční instituci, která poskytovala úvěr. Je běžnou praxí, že k výmazu zástavního 

práva dochází až po zapsání nemovitosti na nového vlastníka. Nicméně je třeba být 

obezřetný při podpisu kupní smlouvy, kde musí být dostatečně ošetřeno, za jakých 

podmínek k výmazu dojde. 59 

 

 Věcná břemena (podle NOZ nazývaná služebnosti), mohou vadit, ale nemusí. 

Záleží na jejich povaze. Pokud se bude jednat např. o věcné břemeno vedení, pak takové 

je zcela neškodné. Může jím být kabel energetické společnosti vedoucí pod povrchem 

pozemku. Nový občanský zákoník rozlišuje věcná břemena na služebnosti a reálná 

břemena. Pokud se nějaké věcné břemeno objeví, je možné zkusit situaci řešit. Nejprve 

je třeba si na katastrálním úřadu zjistit, jak vzniklo a jakého je charakteru. Řešitelná je 

například situace, kdy na nemovitosti vázne věcné břemeno užívání ve prospěch osoby, 

která již zemřela.60 

 

 Dalším problémem může být i předkupní právo. Jak již bylo zmíněno, existuje 

předkupní právo u stavby stojící na cizím pozemku a naopak.61 

 

 Existuje také další skupina právních vad, které nejsou zapsány v katastru. Jednou 

z nich je nájemní právo. Je sice možné nájemní právo do katastru nemovitostí zapsat, 

nicméně není to podmínkou. Další vadou je, když je v bytě přihlášena nějaká osoba k 

trvalému pobytu. Toto může ověřit pouze vlastník nemovitosti, nemůže tak učinit 

kdokoliv. Obdobné je to se sídlem právnické osoby. Velmi důležité je zaměřit se na to, 

zda je k nemovitosti přístup. Toto lze ověřit v katastru nemovitostí, pokud se na to 

                                                
58 NOVÁK, Aleš. Jak zjistit právní vady nemovitosti? Nejen z katastru: www.home-institute.cz 
[online]. 2014 [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: http://www.home-institute.cz/jak-zjistit-pravni-
vady-nemovitosti-nejen-z-katastru/ 
59 tamtéž 
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budoucí kupující zaměří. Porovnání reálného stavu a zápisu v katastru prozradí, zda na 

pozemku není nějaká „černá stavba”. Tedy stavba, která nebyla zkolaudována, případně 

na ní ani nebylo vydáno stavební povolení. V případě bytů je nutné zkontrolovat, jaký je 

podíl na společných částech domu a zda jsou všechny tyto části zmíněné v kupní smlouvě. 

Typické je, že se opomíná zapsat podíl na parkovišti či na přístřešku na popelnice.62 

4.8. Pojmy související s úvěrem 

4.8.1. Účelovost hypotéky 

 V dnešní době banky značně rozšířily účely, na které lze hypotéku poskytnout. 

Účelově poskytnuté hypotéky vyhodnocují banky jako méně riskantní, a proto je 

poskytují za výrazně lepších úrokových podmínek. Účelovou hypotékou se myslí 

investice do nemovitosti, kterou je klient schopen prokázat. Většinu bank příliš nezajímá, 

jaké další využití nemovitost bude mít, tedy zda se bude jednat o nemovitost určenou k 

bydlení, k rekreaci, pronájmu či podnikání. Mezi nejčastější účely hypotéky patří koupě, 

vypořádání společného jmění manželů, vypořádání dědictví, výstavba, rekonstrukce, 

přístavba, dostavba, nástavba, vestavba, modernizace, oprava, refinancování hypotečního 

úvěru, refinancování překlenovacího úvěru ze stavebního spoření, refinancování jiného 

účelově poskytnutého úvěru či půjčky (též od fyzické osoby), refinancování vlastních 

prostředků či hypotéka bez účelu.63 

4.8.2. Rozdíl mezi hypotékou, úvěrem a půjčkou 

 Jediný z těchto tří pojmů, který může být bezúročný, je půjčka. Ta může a nemusí 

být s úrokem (např. v případě, že ji poskytuje rodinný příslušník). Půjčku lze získat i od 

fyzické osoby, zatímco úvěry a hypotéky mohou poskytovat pouze banky. 64 

 

Půjčka - Upravuje ji občanský zákoník, který říká, že smlouvu mohou uzavřít občané 

mezi sebou, ale právě tak může v situaci figurovat firma či banka. Předáním jistiny (např. 

                                                
62 NOVÁK, Aleš. Jak zjistit právní vady nemovitosti? Nejen z katastru: www.home-institute.cz 
[online]. 2014 [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: http://www.home-institute.cz/jak-zjistit-pravni-
vady-nemovitosti-nejen-z-katastru/ 
63 Hypotéku lze získat na cokoli: www.gpf.cz[online]. 2018 [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: 
https://www.gpf.cz/na-jaky-ucel-hypoteku-pouzit 
64  Půjčka vs. Úvěr vs. Hypotéka - Jaký je rozdíl?: http://www.srovnavacpujcek.cz[online]. 2018 
[cit. 2018-01-31]. Dostupné z: http://www.srovnavacpujcek.cz/pujcka-vs-uver-vs-hypoteka 
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vyplacení peněz) vstupuje půjčka v platnost. Půjčovat lze i movité a nemovité věci, nejen 

peníze. V případě půjčky dlužník nežádá o schválení ani předem nemusí uzavírat žádnou 

smlouvu. V případě, že nedojde k vyplacení půjčky, má se za to, že nedošlo ani k půjčce 

samotné. 65 

 

Úvěr - Smlouvu může uzavřít pouze banka nebo úvěrová firma. Na rozdíl od půjčky je 

při poskytnutí úvěru nejprve třeba podepsat listinu, v níž se věřitel zavazuje, že vyplatí 

dlužníkovi peníze, a to v okamžiku, kdy o ně požádá. K vyplacení peněz dochází až v 

momentě, kdy jsou plněny všechny podmínky ve smlouvě. Často bývá požadována 

zástava nemovitosti. Na rozdíl od hypotečního úvěru je možné úvěr splatit kdykoliv, aniž 

by bylo účtováno nějaké penále.66 

 

Hypotéka - O hypotéce se také mluví jako o hypotečním úvěru. Zákon stanovuje, že musí 

být vždy zajištěna nemovitostí. Hypotéku není možné poskytnout bez zástavy. Konkrétní 

nabídka hypotéky může vyžadovat finanční spoluúčast, tj. nemovitost nebude ze sta 

procent financována hypotékou, ale také se na jejím financování bude spolupodílet 

kupující. Většinou bývá požadováno minimálně 10 – 20 % kupní ceny nemovitosti. 

Většinou s podílem vlastních prostředků stoupá i výhodnost hypotéky. V některých 

případech je vyšší spoluúčast podmínkou, např. v případě, že klient byl shledán 

nedostatečně bonitním.67 

 

4.8.3. Zajištění 

 Pod pojmem zajištění se rozumí veškerá opatření prováděná bankou za účelem 

zajištění řádného splacení úvěru včetně úroku. K nejpoužívanějším nástrojům zajištění 

před poskytnutím a během trvání úvěrového vztahu je potřeba zjistit bonitu klienta, 

limitovat výši úvěru pro jednotlivé klienty, diverzifikovat rizika prostřednictvím 

                                                
65 Půjčka vs. Úvěr vs. Hypotéka - Jaký je rozdíl?: http://www.srovnavacpujcek.cz[online]. 2018 
[cit. 2018-01-31]. Dostupné z: http://www.srovnavacpujcek.cz/pujcka-vs-uver-vs-hypoteka 
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konsolidárních úvěrů a kontrola úvěrového subjektu a objektu. Ručení v případě 

nemovitých věcí bývá nejčastěji zajištěno pomocí zástavy nemovitých věcí. 68 

4.8.4. Ručitel 

 Ručitelem je ten, kdo poskytuje ručení, tedy bere na sebe vůči věřiteli povinnost, 

že pohledávku uspokojí v případě, že ji neuspokojí dlužník.69 

 

4.8.5. Půjčka od nebankovních institucí 

 Půjčky od nebankovních institucí mají několik předností i nedostatků. Výhodou 

je především rychlé schválení žádosti o půjčku. Některé instituce schvalují půjčky 

nonstop, i o víkendech a svátcích. Rychlosti je dosahováno díky prescoringovému 

systému, který pomáhá jednotlivé žádosti vyhodnocovat v reálném čase. Další výhodou 

je rychlý převod peněz. Některé instituce slibují i převod peněz do 15 minut od schválení. 

Toho lze docílit tím, že tyto nebankovní instituce mají účty u několika bank najednou, 

což urychlí převod peněz .70 

 

 Další výhodou jsou benevolentnější podmínky pro získání půjčky. Na českém 

trhu se objevily dokonce půjčky pro nezaměstnané nebo půjčky bez registru. V případě, 

že tedy žadateli nepůjčí v bance, má ještě šanci v nebankovním sektoru. Vše lze vyřídit 

online, tedy přes internet. Žádost o půjčku obvykle spočívá ve vyplnění formuláře přes 

internet a doložených potřebných informací. Smlouva (pokud je požadována) a faktura 

pro splacení půjčky dorazí během několika dní poštou.71 

 

 Nevýhodou jsou větší riziko a RPSN. Úroky u nebankovních půjček bývají 

obvykle vyšší než u běžné banky. To lze opodstatnit tak, že instituce se vystavuje většímu 

                                                
68 REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 1996. 
ISBN 80-85943-06-9.str. 128-129 
69 Ručitel: Výklad 3223 pojmů z práva, ekonomiky a dalších oblastí podnikání. 
Https://www.finance.cz/zpravy/finance/208678-bonita-klienta-jak-a-proc-ji-banky-zjistuji/ 
[online]. 2018 [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: https://business.center.cz/business/pojmy/p571-
rucitel.aspx 
70 Výhody a nevýhody nebankovní půjčky: http://www.okfin.cz [online]. 2018 [cit. 2018-02-01]. 
Dostupné z: http://www.okfin.cz/magazin/vyhody-a-nevyhody-nebankovni-pujcky 
71 Výhody a nevýhody nebankovní půjčky: http://www.okfin.cz [online]. 2018 [cit. 2018-02-01]. 
Dostupné z: http://www.okfin.cz/magazin/vyhody-a-nevyhody-nebankovni-pujcky 
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riziku a to potom potřebuje vykompenzovat vyšší úrokovou mírou. Rizikem pro žadatele 

je i to, že se u nás vyskytuje stále více podvodných a nespolehlivých společností.72 

 

4.8.6. Nezdravá půjčka 

 

Některé půjčky jsou nezdravé, neboli toxické a zabíjejí finanční budoucnost. Při 

žádosti o půjčku by dlužník měl být opatrný, aby ve smlouvě o poskytnutí úvěru nebyly 

údaje, kterým je těžké porozumět, například podmínky předčasného splacení půjčky v 

případě, že se nemovitost prodá. Některé půjčky mohou být poskytnuté osobám, u 

kterých se předem ví, že je nebudou moci splatit. Většinou takové půjčky mívají velmi 

vysoké úroky. Příkladem může být, pokud si dlužník půjčí 30.000,- Kč a v průběhu pěti 

let bude muset vrátit 127.000,- Kč. Z toho důvodu by si dlužníci měli dávat velký pozor 

na to, jak velký úrok jejich půjčka má. Obecně se však dá říci, že velmi důležité je si 

podrobně prostudovat smlouvu o půjčce.73 

 

4.8.7. Zajištění úvěrových rizik  

Co se týče úvěrového rizika, vzniká v momentě, kdy dlužník či banka nemohou 

dodržet předem vyjednané podmínky. V důsledku toho jedné ze stran může vzniknout 

finanční újma. Většinou problém vzniká v tom, že dlužník nemůže splácet úvěr. V 

průběhu splácení úvěru dlužníkem je banka často vystavena mnoha nebezpečím.74 

Dalším z rizik je, pokud by dlužník přišel o nemovitost v důsledku přírodních 

rizik. V takovém případě by dlužník neměl ani nemovitost, a zároveň by musel splácet 

úvěr. Dalším rizikem pro dlužníka je, pokud by byl dlužník nemocný a v důsledku toho 

by nemohl vydělávat. Pokud dlužník onemocní, dostane nemocenskou, která bude nižší 

než jeho plat a nebude stačit na splácení úvěru.75 

                                                
72 tamtéž 
73 WARREN, Carolyn. Mortgage rip-offs and money savers: an industry insider explains how 
to save thousands on your mortgage or re-finance. Hoboken, N.J.: Wiley, c2007. ISBN 
9780470097830. 
74 MELUZÍN, Tomáš a Václav ZEMAN. Bankovní produkty a služby. 1. vyd. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2014, s. 77. ISBN 978-80- 214-4841- 4. 
75 SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. Praha: Grada, 2004. Finance (Grada). ISBN 
80-7169-978-0., str.73 
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Aby si banka zajistila, že klient bude moci půjčku splácet, její jedinou možností 

je vycházet z historie klienta. Do budoucna bohužel není možné vidět. Měl by to být i 

žadatel, kdo by měl odhadnout, zda bude schopen do budoucna dluhy splácet. Žadatel o 

úvěr by si měl připravit alternativní řešení v případě, že by se nevyvíjela jeho budoucnost 

podle odhadů. Nicméně ani banka, ani žadatel sám nejsou schopni odhadnout, jaká bude 

situace např. za deset let v budoucnu a není schopen odhadnout, jaké náhodné události se 

mu během té doby mohou přihodit. 76  

 

Nevýhodou je, že rizika jsou nepředvídatelnou záležitostí a některá z rizik není 

možné ovlivnit. Nicméně lze odhadnout, jaká rizika se mohu přihodit, a lze se proti nim 

pojistit.77  

 

Mezi zajištění rizik patří zajištění příjmu, který je klíčovým bodem k schopnosti 

splácet. Banka často využívá jako zajišťovací nástroj zajištění příjmu. Například ztráta 

příjmu z důvodu nemoci se dá pojistit. Krátkodobou nemoc lze finančně překlenout a 

dlužník může toto riziko vzít na sebe. Lze si také nechat od pojišťovny vyplácet dávky u 

dlouhodobějších pracovních neschopností, které by příjmy mohly ohrozit. Takový druh 

pojištění může být levnější a zároveň může splnit svůj účel.78  

  

Pojištění majetku je třeba provést pro případ přírodní katastrofy. Investice do 

nemovitosti by rozhodně měla být pojištěna vždy, například pro případ požáru nebo pro 

případ povodně. Pojištěn by měl být i majetek, na němž je závislé splácení. Takovým 

majetkem může být automobil, kterým dlužník potřebuje jezdit do zaměstnání, aby mohl 

dluhy splácet. Zatímco není nutno pojistit majetek, který neohrozí naši možnost splácet, 

například požár víkendové chaty by bylo katastrofou, ale nemělo by vliv na možnost 

splácet. Tuto chatu tedy není nezbytné mít pojištěnou. 79 

 

                                                
76 SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. Praha: Grada, 2004. Finance (Grada). ISBN 
80-7169-978-0., str.73 
77 tamtéž str. 72 
78 tamtéž, str. 74 
79SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. Praha: Grada, 2004. Finance (Grada). ISBN 
80-7169-978-0., str. 74 
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4.8.8. Bonita klienta 
 

 Bonita je předpokládaná schopnost splatit poskytnutý úvěr. Zjišťuje se pomocí 

scoringu. Podle zjištěné bonity banka nabídne žadateli úvěr. Pravidlo je takové, že čím 

vyšší bonitu klient má, tím nižší úrokovou sazbu dostane, a naopak. Důvod je ten, že se 

snižující se bonitou se zvyšuje riziko, které banka podstupuje. Tato rizika se kompenzují 

vyšší úrokovou mírou.80 

 

 Bonita se zjišťuje podle věku (čím starší, tím horší), pohlaví (u mužů je větší 

tendence k nesplácení), dosaženého vzdělání (čím vyšší, tím lépe), profese, rodinného 

stavu (čím méně závazků, např. k dětem, tím lépe). Dalším posuzovaným údajem jsou 

příjmy žadatele. U trvalých příjmů se předpokládá, že budou trvalé i nadále. Takovými 

příjmy je nejen plat ze zaměstnaneckého poměru, ale i příjmy ze samostatně výdělečné 

činnosti, příjmy ze závislé činnosti, příjmy z pronájmu, rodičovské příspěvky, příjmy z 

invalidního důchodu apod. Pokud je žadatel v zaměstnaneckém poměru, je po něm 

vyžadován pracovní poměr na dobu neurčitou. Nejhorší možností je, pokud je 

zaměstnanec ve zkušební lhůtě.81  

 

U bonity se ale zvažují i pravidelné výdaje. Těmi můžou být platby nájemného, 

pojistného, splátka leasingu či alimenty.82 

 

Pokud žadatel není dostatečně bonitní, existují způsoby, jak svou bonitu zvýšit. 

Nejčastějším řešením je přizvání úvěrového spolužadatele či ručitele. Úvěrový ručitel, 

tedy spolužadatel, je pak považován za spoludlužníka a má ke splacení závazku stejnou 

povinnost jako dlužník. Nicméně žadatel bude vždy prvním, který je vyzván ke splacení 

závazků.83 

   

                                                
80 Bonita klienta – jak a proč ji banky zjišťují?: www.finance.cz. 
Https://www.finance.cz/zpravy/finance/208678-bonita-klienta-jak-a-proc-ji-banky-zjistuji/  
81 Bonita klienta – jak a proč ji banky zjišťují?: www.finance.cz. 
Https://www.finance.cz/zpravy/finance/208678-bonita-klienta-jak-a-proc-ji-banky-zjistuji/ 
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4.9. Důvody, proč investovat do nemovitostí 

Pokud hovoříme o investování, je samo o sobě otázkou, do čeho investovat. V 

moderním světě je opravdu velké množství možností. Existují zde investice do penzijních 

a jiných druhů fondů. Je až k údivu, kolik peněz do marketingu investují společnosti, 

které zprostředkovávají investování samotné. Je tu také investování do akcií, státních 

dluhopisů, třetího důchodového pilíře a podobně. Radou pro každého investora by mělo 

být, aby používal „zdravý selský rozum” a investoval pouze do toho, čemu rozumí. Svoje 

investice by měl mít pod kontrolou neustále. Investování do nemovitostí má tu výhodu, 

že v sobě skrývá poměrně velké množství výhod při relativně malém počtu rizik. 

Investování do nemovitostí především nevyžaduje velmi rozsáhlé znalosti. Investor získá 

relativně spolehlivý zdroj pasivního příjmu. To znamená, že zisk (příjem) se mu bude 

generovat bez jeho dalšího přičinění.84 

 

 Další výhodou investování do nemovitosti je to, že je možné si na ni půjčit, takže 

investice může vydělávat již téměř od prvního dne, kdy si na ni investor půjčil. Přitom 

investice byla učiněna pouze jednou a následně už nikdy nebude třeba žádnou další 

investici opakovat. Je tedy výhodou, že nepřijdou žádné další investice, které by investory 

nutily ukrajovat z běžných měsíčních výdajů snižujících životní úroveň investora.85 

 

 Výhodou investování do nemovitostí je především nízká potřeba znalosti 

problematiky. Jinými slovy znalost problematiky je třeba mít dobrou, ale není obtížné ji 

získat. Z pohledu právnické osoby může investice do nemovitostí znamenat možnost 

rozšíření výroby, snížení nákladů na nájemné a zároveň zvýšení tržní hodnoty firmy. 

 Nevýhodou investování do nemovitostí je doba, než se investice uskuteční a než 

se vrátí. Na druhou stranu je investice spojena s minimální námahou. Pokud tedy investor 

hledá investici, která bude bez práce, pak lze jednoznačně říci, že investice do nemovitostí 

bude výnosnější než jiné typy investování. Další výhodou investování do nemovitostí je 

ta, že investor má své investice stále pod kontrolou. V tom se značně liší od jiných 

finančních produktů, jakými jsou dluhopisy, podílové fondy a podobně. Veškeré fondy 

                                                
84 JANKOVSKÝ, Milan a Evžen KOREC. Co je v domě, není pro mě!, aneb, Jak investovat do 
nemovitostí bez rizika a bez starostí. Praha: Ekospol, 2014. ISBN 978-80-260-6135-9.str. 23-24 
85 tamtéž 
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mají jednu velkou nevýhodou; ani investor, ani ten, kdo produkt prodává, nemá mnohdy 

úplné informace o tom, do konkrétně kterých projektů a zařízení budou peníze 

investovány.86 

I investování do nemovitostí má ale své nevýhody – zmiňme například daň z 

nemovitosti, která se platí každý rok, dále nutnost vytvářet rezervní fond na opravy a 

udržovat nemovitost v dobrém stavu. 

 Další velkou výhodou je, že nemovitosti jsou něčím, na co se dá reálně sáhnout. 

A na rozdíl například od zlata, na které se sice také dá sáhnout, ale samo o sobě má pouze 

referenční hodnotu, nikoliv užitnou. Jedinou užitnou hodnotou zlata je, že se dá použít 

jako obstojný elektrický vodič. Po bydlení zkrátka bude poptávka existovat stále.87 

 

Co se týče rizik investování do nemovitostí, z pohledu investora existují tři druhy 

rizik. Za prvé riziko, že cena nemovitostí může v průběhu času klesnout, dále riziko, že 

nájemci nezaplatí nájemné, a za třetí, že pronajatá nemovitost bude poničena. Všechna 

tři rizika lze eliminovat. Riziko neplacení nájmu vhodným výběrem nájemce, riziko 

poklesu cen za nájemné výběrem koupě nemovitosti ve vhodné lokalitě a riziko 

poškození nemovitosti kombinací výhodného pojištění a zajištěním nemovitostí pomocí 

kauce.88 

 

 

 

4.10. Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti 
 

Kritéria hodnocení jsou stěžejní v momentě, kdy se investor rozhoduje, zda 

investovat do určitého projektu, či nikoliv. Mnohdy existuje více variant jednoho 

projektu, takže má investor několik možností. Stanovená kritéria mají za úkol měřit 

výnosnost, tedy návratnost zdrojů vynaložených na realizaci projektu. Nejčastějšími 

                                                
86 JANKOVSKÝ, Milan a Evžen KOREC. Co je v domě, není pro mě!, aneb, Jak investovat do 
nemovitostí bez rizika a bez starostí. Praha: Ekospol, 2014. ISBN 978-80-260-6135-9, str.32 
87 tamtéž, str.38 
88 tamtéž 
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hodnotícími kritérii jsou rentabilita kapitálu (vlastního i celkového), doba úhrady nebo 

doba návratnosti, index rentability nebo vnitřní výnosové procento. 89 

K vyhodnocování investice se používají dvě základní skupiny metod. První 

skupinou jsou metody statické. Tyto metody neberou v úvahu působení faktoru času, 

přičemž se používají tehdy, pokud časové působení je málo významné. Druhou skupinou 

jsou dynamické metody, které naproti tomu působení času zohledňují. Počítají s určitou 

diskontní sazbou, která existuje na daném trhu v období trvání investice. 90 

 

Ukazatel rentability 

Ukazatel rentability je nástrojem, který měří výnosnost kapitálu, který je použit 

na financování projektu, například nákupu nemovitosti. V praxi bývá nejčastěji 

vypočítávána rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita celkového kapitálu, rentabilita 

dlouhodobě investovaného kapitálu nebo účetní rentabilita projektu. 91 

 

Účetní rentabilita investice (projektu) 

Tento výpočet je jeden z nejjednodušších výpočtů rentability, kdy není možné 

stanovit některé proměnné. Určuje se ve vztahu: 

   PZ 

ÚRP =  ------------------ x 100 

  PIM 

 

kde ÚRP je účetní rentabilita projektu udávaná v procentech, 

 PZ je průměrná roční výše zisku po zdanění, 

 PIM je průměrná hodnota pořízeného investičního majetku. 

 

Průměrný roční zisk po zdanění je aritmetickým průměrem zisků v jednotlivých 

letech provozu z výkazů zisků a ztrát. Průměrnou hodnotu pořízeného investičního 

                                                
89 FOTR, Jiří. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: 
Grada, 1999. Manažer. ISBN 80-716-9812-1., str. 57 
90 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 146. 
Partners. ISBN 978-80-247-3671-6. 
91 FOTR, Jiří. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: 
Grada, 1999. Manažer. ISBN 80-716-9812-1., str. 57 
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majetku lze získat tak, že se dvěma vydělí součet vstupní ceny a zůstatkové hodnoty na 

konci života.  

 

 Výhodou ukazatelů rentability, resp. účetní rentability projektu, jsou 

jednoduchost a srozumitelnost. Nevýhodou je jistá závislost na způsobu odepisování, 

která ovlivňuje roční zisk i průměrnou hodnotu pořízeného investičního majetku. Další 

nevýhodou ukazatelů rentability je to, že ignorují odlišnou časovou hodnotu peněz.92 

 

 I když mají ukazatele jisté nedostatky, v určitých případech jsou vhodným 

nástrojem k posouzení vhodnosti výběru projektu. 93  

 

V kapitole číslo 7 (Komparace vybraných realitních investičních příležitostí podle 

kritéria jejich očekávané rentability)  využijeme tohoto výpočtu pro hodnocení potenciálu 

vybraných nemovitostních investic. 

4.11. Způsoby, jak vybrat výnosovou nemovitost 

 

První úvahou při výběru nemovitosti by měla být lokalita. Často je nejlepší volbou 

právě centrum města. Vždy je třeba vzít v úvahu, jaké nájemné je možné získat za 

nemovitost v určité lokalitě v porovnání s jinou lokalitou. A také jaké ceny jsou v 

konkrétní lokalitě. Není tedy možné zobecnit radu, v jaké lokalitě nemovitost koupit. 

Namísto toho je třeba ke všemu přistupovat individuálně. Při vhodném výběru lokality je 

třeba sledovat makrolokalitu (velkou výhodou je široká nabídka pracovních míst a 

pozitivní vývoj lokality do budoucna). Za dobrou lokalitu je také dobré považovat místa, 

která jsou na důležitém dopravním tahu (například u dálnice) nebo ve městě, kde jsou 

vysoké školy.94 

 

Z pohledu mikrolokality je třeba brát v potaz následující faktory: 

                                                
92 FOTR, Jiří. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: 
Grada, 1999. Manažer. ISBN 80-716-9812-1, str. 59 
93 tamtéž, str. 60 
94 JANKOVSKÝ, Milan a Evžen KOREC. Co je v domě, není pro mě!, aneb, Jak investovat do 
nemovitostí bez rizika a bez starostí. Praha: Ekospol, 2014. ISBN 978-80-260-6135-9. str. 38 
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- Příznivá cena. 

- Slušná dopravní dostupnost. 

- Klid – není doporučováno kupovat byt orientovaný do rušné silnice nebo 

komunikace ani byt označený jako ateliér nebo studio (nejsou oficiálně 

považovány za byty), nebo dokonce nebytové prostory, jež nevyhovují základním 

hygienickým požadavkům z důvodu nedostatku přístupu vzduchu nebo světla.  

- Sousedství – je dobré investovat do nemovitosti, která je v současnosti udržovaná 

a kde jsou pozitivní vyhlídky do budoucna.  

- Parkování a výtah – jedná se o základní komfort každého nájemníka. Jsou to tedy 

faktory, které budou zajímat toho, kdo by si nemovitost chtěl pronajmout.  

- Orientace na světové strany – investorům je doporučováno se vyhýbat domům 

orientovaným na sever, u vchodů do domu či v přízemí. O bytu v přízemí lze 

uvažovat pouze v případě, že má velkou předzahrádku či se jedná o byt ve 

zvýšeném přízemí či s terasou.  

 

Další otázkou, kterou musí investor zvážit, je, zda by měl spíše investovat do 

novostavby nebo starší budovy. Starší bydlení se dá pořídit o mnoho levněji, ale má i své 

nevýhody. Vždy je třeba přistupovat k nabídce individuálně a spočítat si, jakých výnosů 

by mohlo být dosaženo v obou případech. Pokud se investor rozhodne koupit byt v 

novostavbě, měl by si zjistit reference na developera. 95 

 

 V případě bytů je také velmi důležité se rozhodnout, zda koupit byt v osobním 

vlastnictví nebo družstevní byt. Družstevní byty mají velkou výhodu v tom, že jsou 

levnější. Důvodem k tomu je fakt, že se dají pouze velmi obtížně financovat z úvěrových 

prostředků. Pokud se tedy investor rozhodne družstevní byt koupit, měl by mít 

připravenou většinu financí v hotovosti. Ve výsledku však nebude kupovat byt, ale pouze 

družstevní podíl spojený s právem nájmu bytu (nikoliv bytové jednotky). Družstevní byt 

není zapsaný v katastru nemovitostí jako jednotka, z toho důvodu na něm nemůže být 

zástavní právo. Z toho důvodu družstevní byt nelze použít jako ručení pro banku.96 

                                                
95 JANKOVSKÝ, Milan a Evžen KOREC. Co je v domě, není pro mě!, aneb, Jak investovat do 
nemovitostí bez rizika a bez starostí. Praha: Ekospol, 2014. ISBN 978-80-260-6135-9. str. 75 
96 tamtéž, str. 80-81 
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Užitná a obytná plocha 

Při koupi nemovitosti je nutné porozumět i takovým pojmům, jako je užitná 

plocha, užitková plocha, podlahová plocha či obytná plocha. Jedná se o pojmy, které se 

běžně zobrazují na realitních serverech. 97 

 

Užitná plocha 

Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn. Součástí užitné plochy není konstrukce 

budovy (např. komíny, šachty, zdi, sloupy apod.) nebo také průchozí prostory, jakými 

jsou schodiště nebo výtahy. Naopak do užitné plochy se započítává kuchyně, obývací 

pokoj, ložnice, místnosti s příslušenstvím, sklepy a společné prostory používané majiteli 

bytových jednotek.98  

 

Užitková plocha 

Užitkovou plochou bytu je součet všech ploch místností včetně místností 

vedlejších, užívaných pouze nájemcem bytu, bez ploch domovního vybavení včetně 

sklepů. 99  

 

Podlahová plocha 

Podlahová plocha je dána součtem podlahových ploch všech místností bytu a jeho 

příslušenství, a to i mimo byt. Do podlahové plochy se počítá i plocha zastavěná 

kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny či podobnými topnými tělesy. Do 

podlahové plochy se započítávají všechna místa zastavěná zařizovacími předměty, ale 

také příčky, které nerozdělují místnosti a nejsou postaveny až ke stropu.100  

 

 

 

                                                
97 Znáte definici pro užitnou plochu? [online]. © 2010-2018 Architektonická kancelář Křivka, 
2018 [cit. 2018-03-26]. Dostupné z: https://www.nasdum.cz/novinky/znate-definici-pro-
uzitnou-plochu 
98 tamtéž 
99 Znáte definici pro užitnou plochu? [online]. © 2010-2018 Architektonická kancelář Křivka, 
2018 [cit. 2018-03-26]. Dostupné z: https://www.nasdum.cz/novinky/znate-definici-pro-
uzitnou-plochu 
100 tamtéž 
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Obytná plocha 

Do obytné plochy se započítávají plochy určené k celoročnímu bydlení, které jsou 

přímo osvětlené a větrané a mají minimálně osm metrů čtverečních. Z toho vyplývá, že 

do obytné plochy se nezapočítávají schodiště, balkony, terasy, chodby apod.  

 

4.12. Oceňování nemovitostí 

K oceňování nemovitostí lze přistupovat více či méně odborným přístupem. 

Ovšem vždy je třeba nemovitost ocenit takovým způsobem, aby se cena nacházela tam, 

kde se střetává nabídka s poptávkou.  

 

Mnoho lidí dělá tu chybu, že si plete odhadní cenu s tržní. Odhadní cena slouží 

ke stanovení ceny pro odvod daně z nemovitosti, není podle ní možné nemovitost kupovat 

nebo prodávat.  

 

Dá se tvrdit, že existují čtyři druhy možných ocenění nemovitostí:  

1. Kupní cena – tato hodnota bude pro investory nejzajímavější. Je jí vyjádřena cena, 

za kterou se nemovitost reálně prodává. Není v pravomoci žádného odhadce o ní 

rozhodnout. Je jen na dohodě kupujícího a prodávajícího, jaká bude její výše.  

2. Obvyklá cena – vyjadřuje hodnotu, jakou má nemovitost na současném realitním 

trhu. Může se od kupní ceny lišit.  

3. Cena zjištěná neboli administrativní – je určená tabulkovou hodnotou, tzv. 

oceňovací vyhláškou, která je každý rok vydávána Ministerstvem financí. Před 

revolucí v roce 1989 byly všechny ceny nemovitostí úředně určeny. Nyní existuje 

administrativní cena pouze za úkolem zajištění tzv. daňové spravedlnosti.101  

4. Cena zadlužitelná – tu stanovuje banka v momentě, kdy její klient požádá o 

poskytnutí úvěru.102 

                                                
101 ZUZÁK, Vladimír. Jedna nemovitost, čtyři různé ceny. Proč každý odhad vychází jinak? 
[online]. 2016 [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: https://www.penize.cz/nakup-a-prodej-
nemovitosti/308330-jedna-nemovitost-ctyri-ruzne-ceny-proc-kazdy-odhad-vychazi-jinak 
102 ZUZÁK, Vladimír. Jedna nemovitost, čtyři různé ceny. Proč každý odhad vychází jinak? 
[online]. 2016 [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: https://www.penize.cz/nakup-a-prodej-
nemovitosti/308330-jedna-nemovitost-ctyri-ruzne-ceny-proc-kazdy-odhad-vychazi-jinak 
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Podle konkrétní metodiky pro ocenění nemovitých věcí má mít posudek všechny 

následující náležitosti. Investor by si měl udělat seznam všech náležitosti, které si musí 

ověřit, ještě předtím, než bude do nemovitosti investovat. Investor by si měl pohlídat:  

 

1. Povinné údaje oceňované nemovitosti – kupovaná nemovitost musí být 

jasně vymezená, a to ke konkrétnímu datu.  

2. Předpoklady a omezující podmínky při vypracování oceňovaného 

majetku – je třeba si dát pozor na to, aby osoba, která nemovitost oceňuje, 

neměla na oceňované nemovitosti nějaké osobní zájmy. Dále by se měla 

ověřit data, která zpracovatel získal od jiných osob. Zpracovatel by také 

měl uvést, za jakým účelem je posudek vypracováván a k jakému datu je 

platný.  

3. Vlastnictví a majetková práva - co se týče ověření stavu o nemovitosti, 

investor by si měl zajistit výpis z katastru nemovitostí, který potvrdí, kdo 

je skutečným vlastníkem a jaké opravdové právní náležitosti nemovitost 

má. Důležité je ověřit si, zda na nemovitosti neváznou nějaké právní vady. 

Pokud na výpisu z katastru nemovitostí jsou nějaké neobvyklé zápisy, je 

třeba zajistit podklady k zapsaným věcným břemenům, zástavám apod. V 

případě, že se jedná o pozemek, je třeba prověřit více skutečností. Více 

informací k pozemkům bude uvedeno v praktické části této práce.  

4. Vývojový potenciál trhu – ten by měl zjišťovat, jaké jsou vyhlídky 

ekonomiky v odvětví. Měl by být vymezen trh, struktura a odhad 

hodnotového a fyzického rozsahu. Dále míra konkurence a citlivost na 

faktory sezónní a cyklické. 

5. Metodologie oceňování – oceňovatelé musí zvolit nějakou oceňovací 

metodu a uvést důvody jejího využití. Dále musí být uvedena logika 

výsledků, ke kterým se dospělo, a popsáno, z čeho vycházely zvolené 

proměnné a jak jsou rizika spojená s oceněním.  

6. Důvěrnost oceňovacího projektu – oceňovací projekt by se měl dostat 

pouze ke svému objednavateli, tedy zadavateli, a to z důvodu vyjednávací 
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síly. Posudek by měl sloužit především pro orientaci v cenách samotného 

zadavatele (ať už v pozici kupujícího nebo prodávajícího).103  

  

4.13. Pohyblivost cen nemovitostí 

 
Ceny nemovitostí se v čase dynamicky vyvíjejí, a pro je při jejich nákupu a prodeji 

třeba velmi obezřetně sledovat trend vývoje těchto cen. Vzhledem k tomu, že vývoj cen 

nemovitostí je velmi flexibilní a neustále se vyvíjí, budou nyní čerpány informace z 

internetu, kde jsou informace co možná nejaktuálnější. Nyní budou vybrány aktuální 

informace z doby, kdy byla sepsána tato práce, tedy z března roku 2018. V tomto 

pozorování bude snaha o zdůvodnění konkrétních prognóz ve vývoji cen nemovitostí a 

bude popsán současný stav a doporučení. Dle zprávy realitní kanceláře RE/MAX ceny 

bytů v Brně od svého minima, kterého dosáhly roku 2012, nepřetržitě rostou. Dynamika 

oproti loňskému raketovému růstu zmírnila, nicméně malé byty si připsaly další jednotky 

procent nahoru. Průměrné nabídkové ceny bytů 1+1 v Brně se od svého minima v roce 

2012 zvýšily o 69% z 1,28 na 2,16 mil. U bytů 2+1 to bylo 45%. Průměrná nabídková 

cena vzrostla z 2,07 mil. na 3 mil. U bytů 4+1 ceny od minima z roku 2012 narostly o 

55%. Průměrná cena vzrostla z 3,65 mil. na 5,64 mil. To je stejná cena jako na konci roku 

2012. To znamená, že v prvním kvartálu letošního roku ceny velkých bytů nerostly 

 

Zpráva 1: Marek Kotula v článku z konce roku 2017 říká, že v roce 2018 ceny 

nemovitostí ještě porostou a zlom nastane až v roce 2019. Vše závisí na sazbách hypoték. 

Daniel Kotula je majitelem společnosti RE/MAX City a sám je realitní makléř. Již v 

dřívějších letech uměl předpovědět, že v roce 2017 bude vhodnější nemovitosti spíše 

prodávat než kupovat. A měl pravdu. V průběhu roku 2018 ceny nemovitostí ještě 

porostou, ale další nárůst již nebude tak dramatický. Během roku 2018 se očekává 

průměrný nárůst cen o 5 – 10 procent.  

 

 

                                                
103 KOMANEC, Krištof. Metodický postup pro ocenění nemovitých věcí [online]. 6. 1. 2016 
[cit. 2018-03-26]. Dostupné z: http://cu.vse.cz/certifikovany-odhadce-pro-ocenovani-
nemovitosti/metodicky-postup-nemovitosti/ 
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Graf 2: Průměrné nabídkové ceny bytů v Brně 2012-2017 

 
Zdroj.  RE/MAX Pro (dle nabídkových cen z realitního portálu RealityČechy.cz) 

 

Kotula komentuje, že si lidé kupují i větší byty, i když se kvůli tomu zadluží. Fakt 

je, že splátka hypotéky u větších bytů znatelně převyšuje nájemné srovnatelného bytu. V 

takovém případě by měla být klientům realitní kanceláře doporučena spíše volba 

pronájmu. V lokalitách mimo Prahu bývají výše splátek srovnatelné s výší hypotéky.   

 

Podle Kotuly přijde zlom v cenách v roce 2019. Kotula to odůvodňuje tím, že 

začne růst nezaměstnanost, platy začnou stagnovat a podnikatelé budou bojovat o 

přežití104.  

 

Zpráva 2: Podle Českého statistického úřadu kupní cena rodinného domu v 

Jihomoravském kraji za 10 let vzrostla o 40 %. Kupní cena bytů dokonce o dvě třetiny. 

V roce 2014 stál metr čtvereční 25 000,- Kč.  Český statistický úřad spolupracuje od roku 

1997 s Ministerstvem financí na monitorování cen nemovitostí. Zdrojem dat byla daňová 

přiznání podaná na příslušný finanční úřad. 105 

                                                
104 KOTULA, Daniel. V roce 2018 ceny nemovitostí ještě porostou. Zlom nastane až za rok 
[online]. 14.12.2017 [cit. 2018-03-26]. Dostupné z: https://www.hypoindex.cz/clanky/daniel-
kotula-roce-2018-ceny-nemovitosti-jeste-porostou-zlom-nastane-az-za-rok/ 
105 Ceny nemovitostí v jihomoravském kraji [online]. 2018 [cit. 2018-03-26]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/xb/ceny-nemovitosti-v-jihomoravskem-kraji 
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Graf 3: Průměrné kupní ceny bytů, rodinných a bytových domů v Jihomoravském kraji 

v letech 2000 až 2014 

 

Zdroj.  Český statistický úřad 
 

Zpráva 3: Podle zprávy uveřejněné na serveru kurzy.cz růst cen nemovitostí roste 

nejrychleji v celé Evropské unii. Pokud se srovnají současné ceny nemovitostí z roku 

2016, je index cen sledovaný Eurostatem vyšší o 12 %.  Jenom na Islandu rostou ceny 

nemovitostí rychleji, za rok 2016 zde vzrostly ceny o více než 20 %. Od roku 2010 

vzrostly ceny nemovitostí o 27 %. V dlouhodobém měřítku se ceny nemovitostí v České 

republice jen mírně odchylují od cen nemovitostí v Evropské unii. Nedá se ale 

opomenout, že od konce roku 2016 rostou ceny v Česku značně rychleji106.  

 

Zpráva 4: Také podle Jana Fraita, ředitele samotného odboru finanční stability České 

národní banky, tuzemské ceny nemovitostí rostou nejrychleji v Evropě. To může být 

rizikem jak pro banky poskytující hypotéky, tak pro ty, kteří si na koupi bytu půjčují. 

Také podle České národní banky prochází česká ekonomika poměrně silným oživením, 

značným poklesem nezaměstnanosti, a díky tomu začínají růst příjmy domácností. 

Domácnosti jsou ochotnější si půjčit a v posledních letech se ceny nemovitostí dostaly 

do takové úrovně, kdy tempo růstu cen je nejvyšší v Evropě a do budoucna mají rizikové 

vyhlídky. Jsou riskantní jak pro poskytovatele půjček, tak pro ty, kteří si půjčují. Z toho 

důvodu lze říci, že současné ceny nemovitostí jsou nadhodnocené v řádu několika 

procent. Frait dále za Českou národní banku říká, že současný stav není přirozený a 

                                                
106 MACHÁČEK, Vítek. Rekordní ceny nemovitostí? [online]. 2018 [cit. 2018-03-26]. 
Dostupné z: https://www.kurzy.cz/zpravy/443653-rekordni-ceny-nemovitosti/ 
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dlouhodobě udržitelný. To lze usoudit z několika fundamentů, pomocí nichž se posuzuje 

úroveň cen nemovitostí. Nejdůležitějším fundamentem je vývoj úrokových sazeb z 

hypotečního úvěru, které jsou v současnosti mimořádně nízké.  

 

 Příčinou tak rychlého růstu cen nemovitostí je několik poptávkových i 

nabídkových faktorů. Prvním důvodem je mnohem větší jistota domácností ohledně 

jejich příjmů. Díky tomu mají obyvatelé větší odvahu vzít si úvěr a koupit si vlastní byt. 

Velká poptávka je i po bytech, které jsou koupené za účelem investice, tedy většinou 

pronájmu. Na straně nabídky je dobré to, že je stále obtížnější získat povolení pro 

výstavbu developerských projektů a nových domů. Z toho důvodu je stále menší počet 

nových nemovitostí na prodej a zužuje se tak nabídka. Dalším důvodem je demografické 

chování obyvatelstva. Lidé mají tendence se stěhovat do oblastí, které považují za 

atraktivnější. K růstu poptávky určitě také přispívá nízká úroveň úrokové sazby. Úroveň 

výše úrokové sazby z velké míry ovlivňují výnosy dlouhodobých státních dluhopisů 

mnohem více než nastavení krátkodobých úrokových sazeb centrální bankou. České 

státní dluhopisy jsou v zahraničí hodně poptávané, což způsobuje to, že mohou být 

prodávané za vyšší cenu, a tím pádem přii nízkém úroku. Nikdo však není schopen s 

jistotou predikovat, co bude dál.  

 

 Zchladit růst realitního a hypotečního trhu může i fakt, že Česká národní banka 

začne po téměř deseti letech zvyšovat úrokové sazby. ČNB se domnívá, že vyšší  

měnopolitická úroková sazba je z jejich pohledu potřebná. Je však pravda, že ideálním 

nástrojem k dosahování cílů v oblasti finanční stability není snižování úrokové sazby. 

ČNB má několik nástrojů finanční stability. Důležitou sadou nástrojů pro tuto práci jsou 

vlastní prostředky občanů, které jsou zaměřeny především na trh s úvěry poskytovanými 

na bydlení (tedy na hypoteční úvěry). Zde se setkáváme se třemi ukazateli. První ukazatel 

má zkratku LTV a značí poměr výše úvěru oproti hodnotě zástavy (nejčastěji ve formě 

nemovitosti). Tento ukazatel má za úkol chránit banky. V případě, že je tohoto ukazatele 

správně využíváno, nemělo by se stát, že v případě krize banka utrpí dramatické ztráty. 

V popisu informací z tohoto článku bude práce ještě chvilku pokračovat. Nejedná se o 

pouhý přepis jiného článku, ale především o shrnutí aktuálních informací týkajících se 

poskytování úvěru a okolností, které toto ovlivňují.  
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 Česká národní banka nepodporuje stav, kdy by byl celkový nákup nemovitosti 

financován pouze z úvěrových prostředků. V současnosti je bankám doporučováno, aby 

financovaly nákup nemovitosti maximálně z 90 % kupní ceny nemovitosti107.  

4.14.       Obecná doporučení pro investory - interview  

 O rozhovor bylo požádáno realitní makléřku Markétu Mazancovou108, která se na 

realitním trhu pohybuje více než 7 let. Nejprve působila nejprve v celosvětové realitní 

síti Century 21. 

 V rozhovoru byla požádána o popis postupu při rozhodování o nákupu 

nemovitosti. Mezi realitními makléři a agenty je zastáván názor, že investice je 

považována za dobrou, pokud je její návratnost spočítána nejdéle na deset let. Za velmi 

jistou investici je považována investice do bytů, u nichž se velmi snadno dá odhadnout 

tržní cena. A to podle metrů čtverečních v souvislosti se stavem bytu, polohou a údajem, 

zda je byt družstevní či v osobním vlastnictví. Také je třeba být informován o měsíčních 

nákladech. Nejvíce zajímavý bude údaj o tzv. fondu oprav. Ten se může lišit i o několik 

tisíc. Důležitou informací mohou být i náklady na vytápění a jeho způsob. Ostatní 

náklady na energie (plyn na vaření, elektřina, vodné a stočné, odvoz odpadu apod.) již 

lze předpokládat, že budou všude dost podobné. A náklady na energie se pravděpodobně 

budou odvíjet od výše spotřeby. Výše měsíčního „fondu oprav” se může u různých bytů 

lišit i o tisíce. Pokud chce investor investovat do bytu za účelem jeho následného 

pronájmu, je ekonomičtější poohlédnout se po bytě spíše levnějším a v horším stavu. 

Dobrou cílovou skupinou nájemníků jsou studenti. O nájemné se dělí, nemají tak vysoké 

nároky, vystačí si s bytem v průměrném stavu. Například, pokud by nájemné činilo 

10.000,- Kč, je to již poměrně hodně pro někoho, kdo by byl v bytě sám. Pokud si však 

byt pronajmout 4 studenti, vychází ubytování pro každého na 2.500,- Kč. Také je třeba 

zvažovat, že je vysoká pravděpodobnost, že nájemníci byt poničí, proto nemá smysl 

investovat do nového či drahého vybavení. Nájemné to stejně nezvýší.  

 

                                                
107 FRAIT, Jan. Ceny bytů považujeme za nadhodnocené [online]. 10. 12. 2017 [cit. 2018-03-
26]. Dostupné z: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jan-Frait-Ceny-bytu-
povazujeme-za-nadhodnocene-515742 
108 Interview s Markétou MAZANCOVOU, nar. 1984, realitním makléřem byla v Českých 
Budějovicích mezi léty 2010-2017 
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Za výbornou investici lze považovat i nákup zemědělské půdy. Zvláště v době, 

kdy jsou na půdu stále vyšší státní dotace. Velmi výhodné je vlastnit například jen louku, 

kterou stačí si nechat dvakrát do roka pokosit a jinak pouze čerpat dotace. Pokud investor 

chce pouze uložit své peníze, je dobré koupit pozemek někde, kde se dá předpokládat, že 

bude územním plánem změněn na stavební. U dalších typů nemovitostí by měl investor 

zvážit všechny možné další aspekty. V praxi by se měl držet zásady, že dobrá realitní 

investice nesmí přesáhnout dobu návratnosti nad 10 let.  

4.14.1. Hledání vhodné nemovitosti k investování, srovnávací tržní analýza  

  

Srovnávací tržní analýza je metoda, podle které lze srovnávat jednotlivé 

nemovitosti a díky které lze zjistit prodejní cenu nově nabízené nemovitosti. Metodu lze 

použít taktéž při potřebě zjistit tržní cenu nemovitosti za účelem její koupě. Je třeba si 

uvědomit, že tržní cena nemovitosti bývá odlišná od odhadní ceny. Odhadní cena je cenou 

„tabulkovou” a slouží především k odvodu daně z nabytí nemovitosti, respektive pro 

stanovení ceny nemovitosti. Proto odhad vytvořený kompetentním odhadcem vůbec 

nemusí mít žádnou vypovídací hodnotu. Při stanovování ceny je třeba si dát pozor i na 

daně, které ceny nemovitostí navyšují. V dnešní době je poplatníkem daně z nabytí 

nemovitosti vždy kupující, což je rozdíl od dřívější doby, kdy úhrada daně prošla 

následujícím vývojem. Nejprve byl poplatníkem daně z nabytí výhradně prodávající a 

kupující vystupoval jako ručitel úhrady daně – pokud prodávající neuhradil, daň byla 

vymáhána po kupujícím. Následoval systém, že bylo možné smluvně dohodnout, která 

strana bude poplatníkem. 1. listopadu 2016 vstoupilo v platnost, že poplatníkem daně z 

nabytí bude vždy kupující. Nevýhodou je, že na úhradu daně banky často nepůjčují109.  

 

 V následujících kapitolách bude realizováno několik tržních srovnávacích analýz. 

Vzor vytvoření tržních analýz bude převzat ze systému realitní sítě Century21. Tento 

systém je školen i ve vzdělávacím systému Century21 v České republice a je velmi 

úspěšně využíván. Data o prodávaných nemovitostech budou získána na serveru 

Sreality.cz.   

                                                
109 Interview s Markétou Mazancovou dne 17.3.2018, v Praze, makléřka, která působila v síti 
Century21 v České republice 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 

5. Průzkum a výběr soudobých realitních investičních 
příležitostí v brněnském regionu, jejich rozdělení podle 
druhu a slovní charakteristika. 

 

V této kapitole se zaměříme na výběr konkrétních investičních příležitostí, 

které jsou aktuální k dispozici na nabídkových serverech pro region Brno a okolí. 

Sledovány budou 4 skupiny realitních investic. První skupinou budou stavební 

pozemky, druhou a třetí skupinou budou byty a to jednak byty malometrážní o 

maximální rozloze do 60 m², tak i byty větší rozlohy 60-80 m². Čtvrtou skupinou 

budou nabízené činžovní domy. U nemovitostí budou uvedeny údaje o nákupní 

ceně za metr čtvereční, slovní charakteristika a údaj o technickém stavu 

nemovitosti. 

5.1. Popis vybraných nemovitostí - pozemky 

 Pozemek, který bude nutné ocenit, bude stavební pozemek. Hledání nemovitosti 

bude zaměřeno na zasíťovaný pozemek s veškerými inženýrskými sítěmi. Elektřina bude 

vyvedena do elektrické kapličky či bude přivedena na okraj pozemku. Ostatní přípojky 

(vodovod, kanalizace a případně přívod plynu) budou přivedeny na okraj pozemku. 

Zjišťována bude především cena za metr čtvereční, která je jasnou měřitelnou hodnotou. 

Hledány budou stavební pozemky o velikosti 400 – 1000 metrů čtverečních.  

 

Pozemek 1: Prodej stavebního pozemku 768 m² v lokalitě Brno-Tuřany, okres Brno-

město 

Cena za m²: 4.900,- Kč 

Popis nemovitosti: Jedná se o pozemek o velikosti 768 m², možnost připojení k sítím je 

33 metrů vzdálené. Výborná dostupnost do centra města. Cena nezahrnuje provizi realitní 

kanceláře. 

  
Pozemek 2: Prodej stavebního pozemku 553 m², Soběšická, Brno-Husovice 
Cena za m²: 8.137,- Kč 



53 

Popis nemovitosti: Na pozemku je řadový domek určený k demolici. Příjezd na pozemek 

může být ze zadní i z přední strany. K dispozici již je studie rekonstrukce a je předjednáno 

stavební povolení. Všechny sítě jsou na hranici pozemku. 

 

Pozemek 3: Prodej stavebního pozemku 595 m² v lokalitě  

Cena za m²: 7.200,- Kč 

Popis nemovitosti: Pozemek je situován v rovinatém terénu. Příjezd je zajištěn po obecní 

cestě, na komunikaci je položena zámková dlažba. V této komunikaci jsou umístěny 

všechny potřebné inženýrské sítě. V městské části je veškerá občanská vybavenost.  

 

Pozemek 4: Prodej stavebního pozemku 411 m²  

Cena za m²: 11.000,- Kč 

Popis nemovitosti: Pozemek se nachází v Brně-Řečkovice, pozemek je čistý a je 

připravený k výstavbě, přední část pozemku je stavební (185 m²) a zbylá část tvoří 

zahradu. Na parcele je možné stavět také dům s bytovými jednotkami. Cena je uvedena 

bez provize a daně z nabytí.  

 

Pozemek 5: Prodej stavebního pozemku 402 m², lokalita Brno- Žabovřesky, Navrátilova 

Cena za m²: 8.287,- Kč 

Popis nemovitosti: Jedná se o stavební pozemek o velikosti 362 m2 o uliční šíři cca 22 

m. Pozemek je napojen na obecní kanalizaci, voda a elektřina je na hranici pozemku. Plyn 

v místě není. Pozemek může být využit pro stavbu domu, který bude moci být 

kombinován s podnikáním (např. ordinace pro lékaře). Součástí kupní ceny je projektová 

dokumentace.  

Tabulka 2 : Přehled vybrané nabídky pozemků k prodeji 

Pozemky Cena za m² 
Rozloha 
[m²] Zasíťování 

Dodatečné 
náklady 

Dostupnost 
centra 

Tuřany (1) 4 900,00 Kč 768 ANO 135 000,00 Kč 15 min 

Husovice (2) 8 137,00 Kč 553 ANO 380 000,00 Kč 15 min 

Ivanovice (3) 7 200,00 Kč 595 ANO 120 000,00 Kč 20 min 

Řečkovice (4) 
11 000,00 

Kč 411 ANO 0,00 Kč 10 min 

Žabovřesky(5) 8 287,00 Kč 402 částečné 60 000,00 Kč 15 min 

 



54 

V tabulce výše jsou uvedena data strukturována do formátu, který bude možno využít 

pro posouzení rozhodovací maticí. Dle informací ze serveru hypoindex.cz se cena 

jendoho druhu napojení pohybuje v průměru mezi 20-30 tisíci korun, přičemž cena 1 m² 

pozemku bez připojení inženýrských sítí může být na trhu až poloviřní oproti pozemku 

s připojenými sítěmi. 110 

5.2. Popis vybraných nemovitostí – byty do 60 m² 

Tržní analýza bude zaměřena na malometrážní byty do 60 m², to znamená na byty 

o dispozici mezi 1+kk, 1+1 nebo 2+kk. Analýza se bude zaměřovat na byty ve velmi 

dobrém stavu, nikoliv však na novostavby, na byty v osobním vlastnictví a na byty s 

balkonem. Za zmínku stojí fakt, že v době psaní této práce požadavkům vyhledávání 

odpovídalo pouze 33 nabídek (což není mnoho). Pro upřesnění, jednalo se o den 17. 3. 

2018 a o vyhledávání na serveru sreality.cz. Do filtru vyhledávání bylo zadáno, že jsou 

hledány byty 1+1, 2+kk a 2+1 s balkónem a v osobním vlastnictví.  

 

Byt 1: Prodej bytu 2+1 Černá Pole 

Popis nemovitosti: Byt 1+1, 35, 7 m² s novým balkónem o velikosti 4 m² ve vyhledávané 

lokalitě Brno, Černá Pole. Byt je prodáván s kompletním zařízením. Byt má původní 

umakartové jádro. 

Cena za m²: 66.667,- Kč 

Cena za nemovitost: 2.400.000,- Kč 

 

Byt 2: Prodej bytu 1+1 Došlíkova 

Popis nemovitosti: Byt o dispozici 1+1 a výměře 41 m² se nachází ve zvýšeném přízemí 

zděného domu v ulici Došlíkova. K bytu náleží balkón orientovaný na východ a prostorný 

a suchý sklep. Dům má plastová okna, vytápění je řešeno dálkově. V okolí je veškerá 

občanská vybavenost včetně dětského hřiště, skateparku či koupaliště.  

Cena za m²: 46.829,- Kč 

Cena za nemovitost: 1.920.000,- Kč 

                                                
110 Realita českých realit: na koupi pozemku bez sítí lze ušetřit statisíce, je ale nutné pečlivě 
vybírat [online]. 2018 [cit. 2018-03-26]. Dostuné z : https://www.hypoindex.cz/tiskove-
zpravy/realita-ceskych-realit-na-koupi-pozemku-bez-siti-lze-usetrit-statisice-je-ale-nutne-
peclive-vybirat/ 
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Byt 3: Prodej bytu 2+1 Slatina 

Popis nemovitosti: Byt v lokalitě ulici Řípská, Brno Slatina ve zděném domě v osobním 

vlastnictví má výměru 49 m². Nachází se ve 3. patře bytového domu po revitalizaci v 

klidné části města, která je zároveň nedaleko centra. Byt je v původním stavu ve stylu 90. 

let. Ale zároveň je velmi udržovaný. Parkování je možné před domem. V těsné blízkosti 

domu je veškerá občanská vybavenost.  

Cena za m²: 63.265,- Kč 

Cena za nemovitost: 3.100.000,- Kč 

 

Byt 4: Prodej bytu 1+1 Horníkova 

Popis nemovitosti. Byt s balkonem má velikost 40 m² a dispozici 1+1. Ve zděném domě 

je výtah. Samotný byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží. Byt je prodáván včetně 

vybavení. Velmi dobrá dostupnost pomocí MHD, nedaleko domu se nachází poliklinika 

Horníkova.  

Cena za m²: 72.475,- Kč 

Cena za nemovitost: 2.899.000,- Kč 

 

Byt 5: Prodej bytu 2+kk Medlánky 

Popis nemovitosti: Byt v osobním vlastnictví má velikost 57 m² a k dispozici 2+1. 

Nachází se v Brně-Medlánkách na ulici Hrázka. K bytu náleží sklep a balkón. Dům prošel 

v nedávné době celkovou revitalizací, má novou fasádu, je zateplen a má nová okna v 

celém domě. Samotný byt prošel rekonstrukcí v roce 2015. Kuchyň je vybavená 

kuchyňkou linkou vyrobenou na zakázku. Toaleta je samostatná. V chodbě je vestavěná 

skříň vyrobená na míru. V domě je společná kolárna a za domem společná oplocená 

zahrada. V zahradě se vzrostlými stromy se nachází lavička, pískoviště, trampolína, 

houpačka a skluzavka.  

Cena za m²: 57.894,- Kč 

Cena za nemovitost: 3.300.000,- Kč 
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Tabulka 3: Přehled vybrané nabídky malometrážních bytů k prodeji 

Byty do 60m Cena za m² Rozloha [m²] Cena celkem Dispozice Stav 

Černá Pole (1) 66 667,00 Kč 35,7 2 400 000,00 Kč 1+1 Dobrý 

Došlíkova (2) 46 829,00 Kč 41 1 920 000,00 Kč 1+1 Velmi dobrý 

Slatina (3) 63 265,00 Kč 49 3 100 000,00 Kč 2+1 Dobrý 

Horníkova (4) 72 475,00 Kč 40 2 899 000,00 Kč 1+1 Velmi dobrý 

Medlánky(5) 57 894,00 Kč 57 3 300 000,00 Kč 2+kk Velmi dobrý 

5.3. Popis vybraných nemovitostí – byty 60-80 m² 

Pro zjištění relevantní hodnoty je třeba zjistit, jaký je rozdíl v cenách nemovitostí 

malometrážních bytů do 60 metrů čtverečních a bytů o velikosti mezi 60 a 80 metry 

čtverečními. Jedná se o byty v osobním vlastnictví s balkónem.  

 

Byt1: Byt 2+kk Černovice 

Popis nemovitosti: Byt o výměře 76 metrů čtverečních se nachází v Brně v Černovicích. 

Byt je možné jednoduchou úpravou přebudovat i na byt 2+1. Byt má balkón a nachází se 

v ulici Elišky Krásnohorské. Byt má moderní design, kolaudován byl v roce 2004. Byt 

sestává z předsíně, rozsáhlého obývacího pokoje s kuchyňským koutem a jídelnou, 

ložnicí, vestavěnou skříní a koupelnou s rohovou vanou a WC. Sklepní kóje je k dispozici 

na patře. Voda a vytápění je zajištěno vlastním plynovým kotlem. Velmi dobrá 

dostupnost do centra, náklady na byt jsou okolo 1.192,- Kč za měsíc plus poplatky za 

elektřinu a plyn. Byt je k nastěhování ihned.  

Cena za m²: 50.000,- Kč 

Cena za nemovitost: 3.800.000,- Kč + provize realitní kanceláři 

 

Byt 2: Byt 3+1 Černá Pole 

Popis nemovitosti: Byt v osobním vlastnictví o dispozici 3+1 a výměře 69 metrů 

čtverečních se nachází v Brně, Černá pole v ulici Jugoslávská. Byt se nachází ve třetím 

patře zděného domu s výtahem. Jedná se o byt s plastovými okny, který má vlastní ohřev 

vody. V jednotlivých místnostech jsou velmi pěkné parkety. Orientace bytu je na 

jihozápad a severozápad. Dům je po částečné rekonstrukci, je zde nový výtah, nová 

kotelna, nové rozvody elektřiny ve společných prostorách, stejně tak jako nové stupačky. 

Měsíční náklady činí 3.510,- Kč plus energie.  
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Cena za m²: 59.420,- Kč  

Cena za nemovitost: 4.100.000,- Kč 

 

Byt 3: Byt 3+1 Židenice 

Popis nemovitosti: Byt o dispozici 3+1 a výměře 71 metrů čtverečních se nachází v Brně 

v Židenicích. Byt se nachází v 8. patře panelového domu s výtahem. V bytě jsou nová 

plastová okna a nové bezpečnostní dveře. Je zde dostatek úložných prostorů díky 

vestavěným skříním na chodbě. Dům je po kompletní revitalizaci, veškerá občanská 

vybavenost se nachází v místě. Příslušenství bytu tvoří balkón a sklep.  

Cena za m²: 46.338,- Kč 

Cena za nemovitost: 3.290.000,- Kč   

 

Byt 4: Byt 3+1 Zikova 

Popis nemovitosti: Byt 3+1 o dispozici 70 metrů čtverečních se nachází v panelovém 

domě v ulici Zikova. Dům prošel celkovou revitalizací, jsou zde nová okna, zateplená 

fasáda, výměna vchodových dveří, zvonků a výtahu. Byt je prostorný a sestává ze tří 

neprůchozích pokojů, velké chodby a koupelny s rohovou vanou a samostatným WC. Ve 

společných prostorách je k dispozici kočárkárna a sušárna. 

Cena za m²: 52.142,- Kč 

Cena za nemovitost: 3.650.000,- Kč 

 

Byt 5: Byt 2+kk Lesná 

Popis nemovitosti: Byt o dispozici 2+kk a výměře 62 metrů čtverečních se nachází v ulici 

Dusíková, Brno-Lesná. Byt se nachází v zánovní novostavbě. Má velkou terasu, balkón 

a garážové stání v domě. Nachází se ve třetím patře zděného bytového domu. K 62 

metrům čtverečním náleží také balkón o výměře 5 metrů čtverečních a terasa o rozloze 

43 metrů čtverečních. Byt sestává z předsíně, obývacího pokoje, ložnice, koupelny a WC. 

Jedná se o velmi pěknou lokalitu se snadnou dostupností do centra a nedaleko přírody. 

Velmi nízké náklady na bydlení. Byt je ve 4. patře z 6.  

Cena za m²: 64.354,- Kč 

Cena za nemovitost: 3.990.000,- Kč 
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Tabulka 4 : Přehled vybrané nabídky bytů 60-80 m² k prodeji 

Byty 60-80 m² Cena za m² Rozloha [m²] Cena celkem Dispozice Stav 

Černovice (1) 50 000,00 Kč 76 3 800 000,00 Kč 2+kk Velmi dobrý 

Černá Pole (2) 59 420,00 Kč 69 4 100 000,00 Kč 3+1 Dobrý 

Židenice (3) 46 338,00 Kč 71 3 290 000,00 Kč 3+1 Velmi dobrý 

Zikova (4) 52 142,00 Kč 70 3 650 000,00 Kč 3+1 Velmi dobrý 

Lesná (5) 64 354,00 Kč 62 3 990 000,00 Kč 2+kk Velmi dobrý 

5.4. Popis vybraných nemovitostí – činžovní domy 

Posuzována bude cena činžovních domů v centru Brna. Je třeba připustit, že 

činžovní domy mohou být značně variabilní záležitostí. Zvláště v centrech měst je každý 

zanedbaný dům příležitostí. V některých případech je lepší dům zcela odstranit a postavit 

nový. V takových případech má dům hodnotu pozemku mínus náklady na odstranění 

stávající stavby. Na odstranění stavby se obecně počítá s rozpočtem 300 000 – 500 000,- 

Kč.  

 

Činžovní dům 1: Prodej činžovního domu 630 m² 

Popis nemovitosti: Prodej činžovního domu ve středu města Brna na pěší zóně v blízkosti 

ulice Orlí. Jedná se o pěknou budovu s historickou fasádou o 6 nadzemních podlažích. 

Dům je podsklepený a v dobrém stavu. Nemovitost se skládá z baru, který je umístěný v 

suterénu nemovitosti. V přízemí se nachází obchodní prostor s výlohou do pěší zóny. 

Dále budova disponuje třemi byty 3+kk a 1x byt 2+kk. Poslední podlaží je půdní prostor.  

Výnosnost nemovitosti: nájemné z baru a nájemné z třech bytů 3+kk a bytu 2+kk 

Cena za m²: 57.571,- Kč 

Cena: 36.270.000,- Kč 

 

Činžovní dům 2 Prodej činžovního domu 1500 m² (součet obytných ploch 520 m²) 

Popis nemovitosti. V areálu v Brněnských Horních Heršpicích o rozloze 800 m² lze 

nalézt oblíbenou restauraci s výbornou výtěžností a relaxačním centrem, kulečníkovou 

hernou, salonkem a finskou saunou. Součástí je rovněž pět bytových jednotek (3 byty 

2+kk o rozloze 55 m², byt 3+1 o rozloze 100 m² a poslední byt 7+1 s dvěma koupelnami 

o rozloze 160 m²), samotný rodinný dům o dispozici 3+kk (95 m² ) a možnost dostaveb 

a rozšíření investičního potenciálu. Vše je kompletně vybaveno.  
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Cena za m²: 14.667,- Kč 

Celková cena: 22.000.000,- Kč 

 

Činžovní dům 3: Prodej činžovního domu 330 m² 

Popis nemovitosti: Bytový dům v ulici Táborská v Brně byl postaven v roce 1935. V 

nedávné době proběhla kompletní rekonstrukce včetně vybudování půdní vestavby. 

Celková pronajímatelná plocha je 281 m². Součást prodeje tvoří pozemek o velikosti 137 

m². Nemovitost má celkem 5 bytových jednotek: 1. PP – byt 2+1, výměra 55 m² (k bytové 

jednotce náleží dvorek a zahrada), 1. NP – byt 3kk, výměra 56 m², 2. NP – byt 3kk, 

výměra 56 m², 3. NP – byt 3kk, výměra 56 m², 4. NP – byt 3kk, výměra 58 m². V současné 

době je nemovitost kompletně pronajatá. Příjem z nájmu činí 65 000,- Kč měsíčně, tedy 

780 000,- Kč ročně.  

Cena za m²: 32.733,- Kč 

Celková cena: 10.900.000,- Kč 

 

Činžovní dům 4: Prodej činžovního domu 540 m² (součet obytných ploch 500 m²) 

Popis nemovitosti: Cihlový dům má užitnou plochu 540 m². Nachází se v řadové zástavbě 

v lokalitě Brno-Žebětín a pozemek má celkovou rozlohu 936 m². Dům se třemi patry je 

určen k rekonstrukci. Dům je napojen na všechny inženýrské sítě – elektřinu, plyn a vodu. 

Projekt na dům k rekonstrukci k získání stavebního povolení je k dispozici a rozděluje 

dům na tři bytové jednotky: v přízemí se nachází byt o dispozici 5+1 (užitná plocha 145 

m² + terasa 27 m²), v patře byt 5+1 (užitná plocha 145 m² + terasa 27 m²), podkrovní byt 

4+1 (užitná plocha 135,5 m² + terasa 20,5 m²). Odhadovaný rozpočet pro realizaci 

projektu je 1.650.000,- Kč. Jedná se o atraktivní klidnou část města.  

Cena za m²: 28.837,- Kč 

Celková cena: 12.400.000,- Kč + 2.850.000,- Kč 

 

Činžovní dům 5: Prodej činžovního domu 491 m² 

Popis nemovitosti: Nemovitost je vhodná pro investora, který hledá bydlení sám a 

zároveň jej chce spojit s investicí nebo by chtěl pouze nemovitost na investici. Dům se 

nachází v klidné, velmi dobře dostupné lokalitě v městské části Tuřany. V posledních 

dvou letech prošel dům celkovou rekonstrukcí a sestává z 3 prostorných bytových 
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jednotek. V přízemí se nachází chodba, která vede do prvního bytu 4+1 o výměře 120 

m². Z chodby se dá dále pokračovat i výtahem, který v domě je. V prvním patře je chodba 

a byt o dispozici 4+1 a výměře 132 m². Byt má balkón s výhledem do dvora. V podkroví 

se nachází třetí byt, ke kterému je možné vyjet výtahem. Má dispozici 5+kk a celkovou 

výměru 132 m² a má střešní terasu. Každý byt má také sklep, parkování je možné na 

vlastním pozemku a je zde možno přistavět další bytovou jednotku.  

Cena za m²: 32.554,- Kč 

Celková cena: 15.984.000,- Kč 

 
Tabulka 5 : Přehled vybrané nabídky činžovních domů k prodeji 

Činžovní dům Cena za m² Rozloha [m²] Cena celkem Stav Byt. jedn. 

Orlí (1) 57 571,00 Kč 630 36 270 000,00 Kč Velmi dobrý 4 

H. Heršpice (2) 14 667,00 Kč 1500 22 000 000,00 Kč Velmi dobrý 6 

Táborská (3) 32 733,00 Kč 330 10 900 000,00 Kč Velmi dobrý 5 

Žebětín(4) 28 837,00 Kč 500 14 350 000,00 Kč K rekonstrukci 3 

Tuřany(5)  32 554,00 Kč 491 15 984 000,00 Kč Velmi dobrý 3 

 

5.5. Hodnocení kapitoly 

V této kapitole byl proveden výběr a seřazení nemovitostí určených pro hodnocení z 

hlediska vhodnosti investice. Zatímco u bytů bude posouzení na základě údaje o rozloze 

poměrně přímočaré, u činžovních bude nutné kalkulovat s nájemným pro každou bytovou 

jednotku zvlášť, případně vycházet z reportovaného údaje o možné výši nájmu za celý 

objekt. 

 

6. Stanovení cenové hladiny nájemného pro byty 
v Brněnském regionu za účelem výpočtu rentability 
pronájmu vybraných nemovitostí 

 
 V této kapitole budou zjišťovány a posuzovány cenové hladiny nájemného pro 

dvě varianty bytů. První možností bude zjišťování nájemného malometrážních bytů do 

60 metrů čtverečních. Druhou možností bude zjišťování možného nájemného u bytů mezi 
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60 – 80 metry. Cílem bude především zjistit, zda cena nájemného roste úměrně k počtu 

metrů čtverečních, případnějaký vliv na průměrnou cenu nájemného má zvětšující se 

rozloha a dispozice bytu. Pro účely určení cenové hladiny nájemného byly z každé 

skupiny vybrány 4 reprezentativní nemovitosti. Výsledná hodnota bude porovnána 

s reportovanou hodnotou průměrné ceny nájemného platného pro Brno a dle zásady 

opatrnosti bude zvolena nižší z obou hodnoa pro účely dalších výpočtů rentability 

nájemních nemovitostí popsaných v předchozí kapitole. 

6.1. Malometrážní byty do 60 m² 

K tomu, aby mohla být vypočítána návratnost investice do koupě bytu za účelem 

pronajímání, musí být zjištěno, jak vysoké nájemné je možné stanovit. Při průzkumu 

cenové hladiny, v jaké se pronajímají byty v centru Brna, byly zvoleny malometrážní 

byty 1+1, 2+kk a 2+1 do 50 m² a s balkónem.  

 

Byt k pronájmu 1: Pronájem bytu 1+1 50 m², Brno-Komárov 

Popis bytu: Byt se nachází v 1. patře cihlového domu. Celková plocha bytu je 50 m². K 

bytu náleží balkón. Byt je zařízený a zrekonstruovaný do moderního svěžího stylu. 

Vzdálenost bytu od centra je asi 10 minut pěšky.  

Cena za nájemné bez záloh na energie: 7.500,- Kč 

Cena za nájemné jednoho m² za měsíc: 150,- Kč 

 

Byt k pronájmu 2: Pronájem bytu 2+kk 50 m², Poříčí, Brno-Staré Brno 

Popis bytu: Byt o dispozici 2+kk je částečně zařízený. V bytě je kuchyňský kout s 

elektrospotřebiči, v koupelně však není pračka. U domu se nachází dostatek parkovacích 

míst. V okolí bytu je výborná občanská vybavenost. Byt je volný ihned.   

Cena za nájemné bez záloh na energie: 11.806,- Kč 

Cena za nájemné jednoho m² za měsíc: 236,- Kč 

 

Byt k pronájmu 3: Pronájem bytu 2+1 49 m², Slatinská, Brno-Židenice 

Popis bytu: Byt o dispozici 2+1 má výměru 49 m². Byt se skládá ze dvou neprůchozích 

pokojů, které mají kompletně vybavené kuchyně. Součástí bytu je také balkón s 

výhledem na město. Jedná se o klidnou lokalitu s dobrou dostupností do centra města.  
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Cena za nájemné bez záloh na energie: 9.948,- Kč 

Cena za nájemné jednoho m² za měsíc: 203,- Kč 

 

Byt k pronájmu 4: Pronájem bytu 2+kk 37 m², Brno-Černovice 

Popis bytu: Byt o celkové ploše 37 m² v 6. podlaží v nástavbě obytného domu. Byt je 

vhodný maximálně pro 3 osoby. Byt je orientován na jihovýchod s výhledem do vzrostlé 

zeleně. Skládá se z předsíně a obývacího pokoje. Byt je částečně zařízený včetně 

některých elektrospotřebičů. V koupelně je podlahové vytápění. Jedná se o klidnou 

lokalitu, která se nachází nedaleko obchodu s potravinami.  

Cena za nájemné bez záloh na energie: 9.500,- Kč 

Cena za nájemné jednoho m² za měsíc: 256,- Kč 

 

Tabulka 6 : Přehled vybrané nabídky bytů do 60 m²  k pronájmu 

Nájemní byt Rozloha [m²] Nájemné Nájemné za m² Stav 

1+1 Komárov 50 7 500,00 Kč 150,00 Kč Velmi dobrý 

2+kk Poříčí 50 11 806,00 Kč 236,00 Kč Velmi dobrý 

2+1 Židenice 49 9 948,00 Kč 203,00 Kč Dobrý 

2+kk Černovice 37 9 500,00 Kč 256,00 Kč Velmi dobrý 
 

V prvním případě ze čtyř popisovaných nemovitostí lze vyvodit, v jaké cenové 

hladině se pohybuje pronájem malometrážních bytů v Brně. Nájemné za metr čtvereční 

v těchto čtyřech případech pro byty do 60 m² je následující: 150,- Kč, 236,- Kč, 203,- Kč, 

256,- Kč.  

Cenové pásmo pronájmu malometrážních bytů se pohybuje u zkoumaných 

nemovitostí mezi 150– 256 Kč. V průměru je to tedy 211,25 Kč.  

6.2.  Byty 60-80 metrů čtverečních 

Byt k pronájmu 1: Pronájem bytu 2+1 61 m², Příkop, Brno-Zábrdovice 

Popis bytu: Byt je po kompletní rekonstrukci a je vzdálený 10 – 15 minut pěšky od centra. 

Byt má balkón. V bytě se nachází renovovaná koupelna s vanou a přípojkou na pračku a 

samotná toaleta.  

Cena za nájemné bez záloh na energie: 11.820,- Kč 
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Cena za nájemné jednoho m² za měsíc: 193,77,- Kč 

 

Byt k pronájmu 2:  Pronájem bytu 2+1 64 m², Marhautova, Brno 

Popis bytu: Byt s balkonem a sklepem se nachází ve 4. patře s výtahem. Byt je po 

kompletní rekonstrukci a pokoje jsou neprůchozí.  

Cena za nájemné bez záloh na energie: 13.000,- Kč 

Cena za nájemné jednoho m² za měsíc: 203,13 Kč 

 

Byt k pronájmu 3: Pronájem bytu 2+1 68 m², Husovická, Brno-Husovice 

Popis bytu: Byt ve třetím podlaží po částečné rekonstrukci se nachází na ulici Husovická. 

Nabízí 2 neprůchozí pokoje, kuchyňskou linku s ledničkou a sporákem, samostatnou 

koupelnu s vanou a pračkou a oddělený záchod. Samozřejmostí je vstupní síň s botníkem. 

Do bytu se vstupuje pavlačí, byt je poslední v řadě a je tedy možné pro sebe využít i část 

pavlače náležící k bytu. Byt je jinak nevybaven. 

Cena za nájemné bez záloh na energie: 12.500,- Kč 

Cena za nájemné jednoho m² za měsíc: 183,82,- Kč 

 

Byt k pronájmu 4:  Pronájem bytu 2+kk 78 m², Příkop, Brno-Jundrov 

Popis bytu: Byt se nachází v bytovém domě z roku 2010. K bytu náleží terasa o velikosti 

20 m². V bytě jsou hliníková okna, dřevěné podlahy, klimatizace a kompletně vybavená 

kuchyň. Byt má reprezentativní vzhled.  Je zde požadovaná kauce ve výši tří měsíčních 

nájemných.  

Cena za nájemné bez záloh na energie: 15.000,- Kč 

Cena za nájemné jednoho m² za měsíc: 192,31 Kč 

 

Tabulka 7: Přehled vybrané nabídky bytů 60-80 m²  k pronájmu 

Nájemní byt Rozloha [m²] Nájemné Nájemné za m² Stav 

2+1 Zábrdovice 61 11 820,00 Kč 193,77 Kč Dobrý 

2+1 Merhautova 64 13 000,00 Kč 203,13 Kč Velmi dobrý 

2+1 Husovice 68 12 500,00 Kč 183,82 Kč Velmi dobrý 

2+kk Příkop 78 15 000,00 Kč 192,31 Kč Velmi dobrý 
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V druhém případě ze čtyř bytů do 80 m² se ceny pohybují v následujících cenách 

za metr čtvereční: 193,77 Kč, 203,13 Kč, 183,82 Kč a 192,31 Kč.  

 

Cenové pásmo pronájmu bytů o velikosti mezi 60 – 80 metry čtverečními se 

pohybují mezi 183,82 Kč – 203,13 Kč, v průměru je to tedy 193,26 Kč za metr čtvereční. 

6.3. Určení cenové hladiny pronájmu bytů v Brně 

Co se týče bytů, byly pozorovány byty malometrážní do 60 m² a větší byty do 80 m², 

přičemž výsledný průměr cen nájmu za 1 m²  vyšel u menších bytů ve výši 211,25 Kč a 

u bytů mezi 60-80 metry 193,26 Kč. Ze získaných výsledků můžeme usuzovat, že 

s rostoucí dispozicí bytu roste cena pronájmu za 1 m² pomaleji. 

 

Podle serveru REALITYMIX.cz dosahovala průměrná výše nájemného u bytů v Brně 

v březnu roku 2018 hodnoty 229 Kč/ m² za měsíc. 

 

 V následující kapitole budou tyto údaje o průměrné ceně nájmu použity pro výpočet 

rentability investice do nemovitostí, které byly popsány v kapitole 5. Jako dolní hranice 

ceny nájmu budou použity námi vypočtené hodnoty, jako horní hranice reportovaný údej 

o nájmu pro region Brno. Údaj o rentabilitě poté poslouží k seřazení nemovitostí dle 

jejich investiční atraktivity. 

Graf 4 : Průměrná cena pronájmu 1 m²/měsíc Brno 2018 

 

Zdroj.  http://realitymix.centrum.cz (Průměrná cena pronájmu – 1 m²/měsíc) 
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7. Komparace vybraných realitních investičních příležitostí 
podle kritéria jejich očekávané rentability  

 
V této kapitole budou za použití výsledných ukazatelů o ceně nájmu vypočteny 

odhady rentability vybraných druhů nemovitostí a bude učiněna komparace dle 

jednorozměrné metody.  

 

Účetní rentabilita investice (projektu) 

Tento výpočet je jeden z nejjednodušších výpočtů rentability, kdy není možné 

stanovit některé proměnné. Určuje se ve vztahu: 

   PZ 

ÚRP =  ------------------ x 100 

  PIM 

 

kde ÚRP je účetní rentabilita projektu udávaná v procentech, 

 PZ je průměrná roční výše zisku po zdanění, 

 PIM je průměrná hodnota pořízeného investičního majetku. 

V této fázi výpočtu budeme počítat s příjmem z nájmu  před jeho ponížením o daň z 

příjmu, náklady na pojištění, daň z nemovitosti (majetková daň) atd. Výpočet bude 

proveden ve formuláři, který byl vytvořen v interaktivní podobě v tabulkovém procesoru. 

Účelem výpočtu je toliko hrubé posouzení, zda je vhodnou variantou investování do 

nemovitostí jejich skupování přímo na trhu a následný pronájem. 

7.1. Investice do pozemku 

7.1.1. Vyhodnocení vhodnosti této nemovitosti 

 Stavební parcely nejsou pro investici příliš vhodné. U parcel je velkým 

problémem jejich nejistá budoucnost. Tím je myšleno to, že získání stavebního povolení 

může skýtat velké množství nejistot. Například realitní makléř může s jistotou tvrdit, že 

se jedná o pozemek určený k zástavbě objektem k bydlení, a nakonec se může ukázat, že 

sice realitní makléř nelhal (pozemek může být územním plánem určený k zástavbě), 

nicméně na parcele nelze stavět kvůli požadavkům z odboru životního prostředí. Z tohoto 

důvodu jsou stavební parcely velmi rizikovou záležitostí. A pro investici na stavbu 
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rodinného domu za účelem pronájmu jsou stavební parcely považovány jako naprosto 

nerentabilní. Záležitosti stavebních pozemků se investorů většinou týkají až v 

developerské oblasti, nicméně to je nad rámec této práce.  

 

Investorovi lze doporučit velkou obezřetnost ohledně investování do pozemků, a 

to z toho důvodu, že výpočet rentability investování do pozemků je velmi složitý. Nyní 

je čas se vrátit ke kapitole z teoretické části, která řešila faktory, které je třeba zjišťovat 

při oceňování pozemků. Tyto faktory budou zmíněny, aby bylo demonstrováno, jak 

náročné je investovat do pozemků a na co všechno musí být nahlíženo. Pokud by již 

investorovi mělo být doporučeno pokusit se o investici do pozemku, pak může investor 

zvolit následující možnosti:  

 

Spekulativní nákup. Investor může například koupit pozemek, který ještě není v 

současnosti označen jako stavební, ale do budoucna by se stavebním mohl stát. Díky 

spekulativnímu nákupu nemovitosti má investor možnost koupit pozemek za velmi 

výhodnou cenu a po změně stavu opět prodat za cenu značně vyšší. Pro praktickou 

ukázku je uveden pozemek za Prahou vymezený několika parcelními čísly, který je v 

současnosti evidován jako orná půda a není územním plánem určený k zástavbě. Nicméně 

tato skutečnost se může do budoucna změnit. Tento druh nákupu pozemků je do značné 

míry o štěstí. Hodí se spíše pro investory, kteří jsou také developery a jsou schopni 

následně rozparcelovat stávající parcely tak, aby vyhovovaly předpokladům následného 

využití pozemku. Vhodné je také na parcelách vybudovat inženýrské sítě a zajistit 

potřebné příjezdové cesty.  

 

Koupě pozemku za výhodnou cenu. Stejně jako u jiných druhů nemovitostí je možné 

koupit nemovitost za výhodnou cenu. Aby investor nakoupil výhodně, může vykonávat 

následující aktivity: neustále sledovat nabídky na realitních serverech na internetu a v 

případě nové zajímavé nabídky ihned reagovat; aktivně vyhledávat nové příležitosti, 

například oslovovat majitele zajímavých pozemků, zda jej nemají v plánu prodat; 

nakupovat pozemek s „právními vadami”, například s exekucí; koupit pozemky v dražbě 

– nicméně, jak již bylo řečeno dříve v této práci, v dnešní době je výhodný nákup v dražbě 
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velkým problémem z důvodu velkého množství velkého množství dražitelů a velké 

informovanosti o dražbách.  

 

Na co by si investor měl dát pozor. Méně zkušený investor by mohl snadno přijít o 

velké peníze, pokud by o pozemku, který si chystá koupit, nevěděl vše. V první řadě by 

měl navštívit stavební úřad. Pokud se pozemek nachází v menší obci, kromě stavebního 

úřadu by měl potencionální kupující navštívit i obecní úřad. Na obecních úřadech 

zpravidla vědí více, než na stavebním úřadě. Především v menších obcích je 

informovanost úředníků v obci o dění mnohem větší. V případě, že některý prodávající 

opakovaně podával nepravdivé informace o pozemku, který se snaží prodat, 

pravděpodobně se tato informace dostane i k úředníkům. Potencionální kupující by neměl 

zapomenout ani na návštěvu Odboru životního prostředí. Například takové biokoridory 

jsou velmi nepřehlednou záležitostí, a tak by komfortní život některého druhu 

obojživelníka mohl nenápadně zamezit stavbě na pozemku a připravit investora o nemalé 

peníze.  

 

 

Orná půda. Má stále větší cenu. V dnešní době působí velké množství investorů, kteří 

ornou půdu skupují. Dokonce existují programy, které monitorují pozemky s ornou 

půdou a doporučují investorům, jak na výkup takových pozemků. Jeden z významných 

„hráčů” v tomto odvětví je například ADOL Monitor s.r.o.111, který kromě prodeje 

softwaru pořádá i nejrůznější semináře. Cena půdy rok od roku stoupá. Jedním z 

významných faktorů jsou dotace, které mohou vlastníci zemědělské půdy získat.  

7.1.2. Výpočet návratnosti investice 

Návratnost investice pozemků nebude vypočítávána, protože bylo usouzeno, že v 

takovém případě by se práce přesunula do  tématu developerských aktivit, které jsou nad 

rámec této práce.  

                                                
111 ADOL monitoring realit [online]. Copyright © ADOL Monitor s.r.o [cit. 2018-05-07]. 
Dostupné z: http://vyvoj.adol.cz 
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7.2. Investice do bytu do 60 m² 

 Byty jsou oproti pozemkům k základnímu určení rentability vhodnější. Pokud 

investor nepřehlédne na kupovaném bytu některé právní vady, může si být poměrně jistý 

tím, že bude možné odhadnout, za jak dlouho se mu jeho investice vrátí. V této 

podkapitole jsou posuzovány malometrážní byty do 60 metrů čtverečních z hlediska 

poměru ročního nájemného na celkové investici. V následující kapitole bude ukázáno, 

jaká je rentabilita jednotlivých bytů, přičemž v této fázi jde pouze o základní výpočet. 

V poslední kapitole bude pro vybranou nejvhodnější nemovitost z této kategorie 

zpracován podrobnější plán uvažující náklady na provoz, daně z nemovitosti, fondy 

oprav, daně z příjmů, odpisy apod. 

 

7.2.1. Výpočet rentability investice 

 

U výpočtu návratnosti investice bytů do 60 metrů čtverečních bude zvažována 

cena nájemného za metr čtvereční 211,25 Kč.  

 
Tabulka 8: Výpočet rentability nájmu u bytů  do 60 m²   

Byty do 60 m² Rozloha [m²] Cena celkem Nájem za m² Roční nájemné Rentabilita 

Černá Pole (1) 35,7 2 400 000,00 Kč 211,25 Kč 90 499,50 Kč 3,771% 

Došlíkova (2) 41 1 920 000,00 Kč 211,25 Kč 103 935,00 Kč 5,413% 

Slatina (3) 49 3 100 000,00 Kč 211,25 Kč 124 215,00 Kč 4,007% 

Horníkova (4) 40 2 899 000,00 Kč 211,25 Kč 101 400,00 Kč 3,498% 

Medlánky(5) 57 3 300 000,00 Kč 211,25 Kč 144 495,00 Kč 4,379% 

 

Na první pohled v tabulce č. 8 můžeme vidět, že výsledné hodnoty rentability 

ještě před započtením daně z příjmů, pojištění a dalších nákladů dosahují úrovně 

maximálně 5,413%, zatímco průměrná rentabilita u 5 vybraných nemovitostí je na úrovni 

4,213%. Pokud bychom se chtěli držet zásady zmíněné Markétou Mazancovou v kapitole 

4.14 o tom, že ideální investice do nemovitostí by měla dosahovat návratnosti maximálně 

deset let, byli bychom nuceni nákup uvedených nemovitostí zamítnout. 

 

V případě, že bychom byli schopni nemovitost pronajmout na úrovni průměrného 

nájmu aktuálního pro brněnský region k březnu 2018 vyčísleného na částku 229 Kč 
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měsíčně za 1 m², vypadala by výše ročního nájemného pro vybrané nemovitosti 

následovně: 

 

Tabulka 9: Výpočet rentability nájmu u bytů do 60 m² (229 Kč/ m²)   

Byty do 60m² Rozloha [m²] Cena celkem Nájem za m² Roční nájemné Rentabilita 

Černá Pole (1) 35,7 2 400 000,00 Kč 229,00 Kč 98 103,60 Kč 4,088% 

Došlíkova (2) 41 1 920 000,00 Kč 229,00 Kč 112 668,00 Kč 5,868% 

Slatina (3) 49 3 100 000,00 Kč 229,00 Kč 134 652,00 Kč 4,344% 

Horníkova (4) 40 2 899 000,00 Kč 229,00 Kč 109 920,00 Kč 3,792% 

Medlánky(5) 57 3 300 000,00 Kč 229,00 Kč 156 636,00 Kč 4,747% 

 

Při navýšení předpokládané úvrovně nájemného o 17,75 Kč (8,40%) dojde 

k přímo úměrnému navýšení rentability investic rovněž o 8,4% (vyjádřeno relativně). 

Průměrná hodnota rentability tak vzroste na úroveň 4,568%. 

Vybraná nemovitosti (č. 2) bude následně zvažována pro celkovou modelaci investice 

v kapitole osm. 

7.3. Investice do bytu mezi 60 a 80 m² 

 

Nyní bude zhodnocena potenciální výnosnost nájemní nemovitosti u bytů 60 – 80 

m² s balkonem a v osobním vlastnictví. V předcházející kapitole bylo zjištěno, že 

odhadovaná rentabilita malometrážních bytů při kalkulaci s průměrnou výší nájmu pro 

Brno na úrovni 229 Kč/ m² dosahuje u vybraných nemovitostí hodnoty necelých 4,9%. 

V této podkapitole se podíváme na to, zda jsou u větších bytů nějaké zásadní rozdíly 

oproti této hodnotě a rovněž na základě údaje o rentabilitě vybereme nejzajímavější 

nemovitost pro podrobnější modelaci v kapitole 8.  

 

7.3.1. Výpočet rentability investice 

 

Výpočet rentability investice do bytů byl rozdělen na byty o výměře do 60 metrů 

čtverečních a bytů mezi 60 – 80 metry čtverečními. Tato dvě měřítka pro rozměry bytů 

byla zvolena spíše náhodně, a to především za účelem, aby bylo zjištěno, zda jsou nějaké 

rozdíly mezi byty do 60 metrů, které jsou brány jako malometrážní byty, a většími byty 
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mezi 60 – 80 metry čtverečními. Naše zkoumání ukázalo, že rozdíly u obou typů bytů 

jsou zásadní což se podle očekávání odráží na předpokládáné výši výnosu z nájmu. 

Výsledky zkoumání zobrazuje následující tabulka. 

 

Tabulka 10: Výpočet rentability nájmu u bytů 60-80 m² (193,26 Kč/ m²)   

Byty 60-80 m² Rozloha [m²] Cena celkem Nájem za m² Roční nájemné Rentabilita 

Černovice (1) 76 3 800 000,00 Kč 193,26 Kč 176 253,12 Kč 4,638% 

Černá Pole (2) 69 4 100 000,00 Kč 193,26 Kč 160 019,28 Kč 3,903% 

Židenice (3) 71 3 290 000,00 Kč 193,26 Kč 164 657,52 Kč 5,005% 

Zikova (4) 70 3 650 000,00 Kč 193,26 Kč 162 338,40 Kč 4,448% 

Lesná (5) 62 3 990 000,00 Kč 193,26 Kč 143 785,44 Kč 3,604% 

 

Opět v tabulce č. 10 vidíme, že výsledné hodnoty rentability před uvážením 

dalších provozních nákladů na investici dosahují úrovně maximálně 5,005%, při 

průměrné úrovni 4,319%. Námi dosazenou cenu za nájem 1 m² lze ovšem dle 

statistických údajů považovat spíše za nízkou. Stejně jako v předchozím případě, pokud 

bychom například kalkulovali s výší nájemného o 10% vyšší (na úrovni 212,59 Kč / m²). 

Vzrostla by rentabilita analogicky rovněž o 10%, tedy na úroveň max 5-5,5 %. 

 

Pro podrobnější zpracování modelu v následující kapitole bude z kategorie bytů 60-80 

měetrů čtverečních vybrán byt č. 3 o dispozici 3+1 a výměře 71 metrů čtverečních, který 

se nachází v Židenicích. 

7.4. Investice do činžovního domu 

 
Činžovní domy rozhodně nejsou lacinou záležitostí a již vyžadují nemalý kapitál 

pro jejich pořízení. Jejich podoby jsou značně variabilní a lze říci, že investování do 

činžovních domů vyžaduje již rozsáhlejší znalosti o problematice. Aktuálně nabízené 

činžovní domy buď obsahují nebytové prostory určené k podnikání a to převážně 

v pohostinství, takže i pro kalkulaci nájemních příjmů nejsou vždy dostupné veškeré 

údaje. 
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7.4.1. Vyhodnocení vhodnosti této nemovitosti 

 

Jak bylo zjevné při prohlížení různých realitních serverů (nejen sreality.cz), 

nabídka činžovních domů není příliš rozsáhlá. V současné době by se dalo říci, že se 

jedná o velmi omezenou nabídku. Pokud by investor zvažoval koupi činžovního domu, 

pak by měl zkusit zapátrat i jinde než jen v nabídce realitních serverů. Například velmi 

vhodnou cestou k nalezení investiční příležitosti je přímé vyhledávání nemovitostí. 

Cestou k přímému vyhledávání nemovitostí je, když investor fyzicky prochází zástavbou, 

kde by se mohla vhodná investiční nemovitost nacházet a následně zkusí vyhledat 

vlastníka nemovitosti v katastru nemovitostí a přímo jej oslovit. Vhodné je oslovit 

vlastníka nemovitosti, která je nějakým způsobem zanedbaná, případně neobydlená. 

Takovými znaky nemovitosti jsou chybějící záclony v oknech, zanedbaný vnější vzhled 

a podobně. Pokud je taková nemovitost vytipována, její vlastník může být určen nejlépe 

pomocí elektronické podoby katastru nemovitostí - www.cuzk.cz a může být osloven. 

Katastr nemovitostí eviduje adresy trvalých bydlišť vlastníků nemovitostí. Na této adrese 

je možné vlastníky nemovitostí kontaktovat prostřednictvím dopisu zaslaného poštou 

nebo zkusit na adresu trvalého bydliště zajet a zazvonit nebo zaťukat na dveře. Jak je 

patrno, nabídka investičních činžovních domů není příliš rozsáhlá. Z toho důvodu je třeba 

hledat investiční příležitosti také jinde. Zvlášť v době, kdy existuje velké množství 

informačních materiálů o investování a investorů do nemovitostí přibývá, je třeba hledat 

jinde, kde není tak silná konkurence na straně poptávky.  

 

7.4.2. Výpočet rentability jednotlivých činžovních domů a 
slovní zhodnocení nemovitosti 

 
Následující posouzení budou značně zestručněné a budou sloužit opravdu jen pro 

orientační účely. Pokud by mělo být rozhodnuto o definitivním ne/doporučení 

nemovitosti ke koupi, bylo by třeba podrobit nemovitost dalšímu zkoumání včetně 

fyzické prohlídky nemovitosti. Při výpočtu účetní rentability projektu se bude vycházet 

z toho, že nemovitost nebude financována z úvěrových prostředků, jelikož to by bylo 

příliš složité a znepřehlednilo by to práci. Pokud by si investor některou nemovitost 

vybral, je třeba zvažovat úvěrové možnosti, pokud bude třeba. 
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Zhodnocení nemovitost 1: Nabídková cena nemovitosti je 36.270.000,- Kč, dům má 630 

metrů čtverečních. V domě jsou větší byty, z toho důvodu se zde bude počítat s nájemným 

na metr čtvereční přibližně 200,- Kč. Nicméně je třeba počítat s tím, že v domě jsou také 

prostory, které nelze počítat. Pro účely této práce bude zvažována užitná plocha. U této 

nemovitosti je užitná plocha 630 metrů čtverečních (zastavěná plocha je 109 metrů 

čtverečních, budova má 7 pater včetně 1 podzemního). Je třeba zvážit, že v nemovitosti 

se nacházejí i prostory nebytové, tedy komerční, kde se dá předpokládat, že cena 

nájemného za metr čtvereční bude vyšší. Zvláště vzhledem k faktu, že se nemovitost 

nachází v úplném centru. Během rešerše této práce však nebylo možné získat informace 

o možné výtěžnosti komerčních prostor – majitel nebo makléř tyto údaje sděluje pouze 

vážnému zájemci při osobní prohlídce. Z důvodu velké variability hospodářských 

výsledků u podobných zařízení proto odhadní výpočet nebude proveden. Za zmínku stojí 

i fakt, že při kapitálové náročnosti investice přesahující částku 36 mil. Kč významně roste 

riziko pro našeho potenciálního investora společnost X a.s., která vzhledem ke své 

dosavadní činnosti nemá šanci dosáhnout na dodatečný bankovní úvěr pro tuto investici. 

 

Zhodnocení nemovitosti 2: Jedná se o větší činžovní dům, kde součet užitných ploch 

v areálu určených k bydlení činí celkem je 1500 metrů čtverečních, cena nemovitosti je 

22 0000 000,- Kč. Jedná se zde o kombinaci komerčního objektu a objektu určeného k 

bydlení. Výpočet rentability by zde byl pouze velmi přibližný, spíše by se dalo říci, že i 

neobjektivní. Součet podlahových ploch vhodných k obývání je 520 m², přičemž téměř 

třetinu této plochy tvoří velmi atypický byt 7+1 s dvěma koupelnami. Dalších téměř tisíc 

metrů tvoří společné prostory, relaxační terasa, sauna a restaurace se salonkem a 

kulečníkovou hernou. Informace o finančních možnostech pronájmu tohoto objektu 

určeného k podnikání se rovněž nepodařilo získat, realitní kancelář tuto informaci 

neposkytuje. Z uvedených důvodů nezbývá než tuto nemovitost vyřadit z dalšího 

zkoumání, neboť není možné z dostupných informací odhadnout odpovídající tržní nájem 

z tohoto objektu. 

 

Zhodnocení nemovitosti 3: Jedná se o činžovní dům spíše s většími byty nad 50 metrů 

čtverečních. Obytná plocha nemovitosti je 281 metrů čtverečních. Nabídková cena 



73 

nemovitosti je 10 900 000,- Kč. Nemovitost je aktuálně plně pronajatá a příjem z nájmu 

činí 65.000,- Kč měsíčně, tedy 780.000,- Kč ročně. Nájemné z těchto bytů 5 bytů 

(všechny do 60 m²) je vybíráno ve výši 231,32,- Kč za metr čtvereční). 

 

Zhodnocení nemovitosti 4: Součet užitných ploch domu je 500 metrů čtverečních. Cena 

nemovitosti včetně nákladů na rekonstrukci je 15.250.000,-Kč. V nemovitosti jsou 

projektovány 3 bytové jednotky o rozloze nad 130 m² s terasou. Pro výpočet odhadu 

nájemného bude po konzultaci s realitní kanceláří a náhledu na ceny nájmů obdobných 

jednotek použita částka 183,26 Kč za metr čtvereční. 

 

Zhodnocení nemovitosti 5: Dům má užitnou plochu 491 metrů čtverečních, zastavěná 

plocha je 332 metrů čtverečních a dům má 3 podlaží. Cena nemovitosti je 15.984.000,- 

Kč. I zde jsou byty větších rozměrů, proto bude počítáno s nižší nájemní cenou za metr 

čtvereční 183,26 Kč.  

 

Následující tabulka zobrazuje výsledky výpočtu odhadu rentability 3 činžovních domů, 

u kterých byly nalezeny informace dostačující pro výpočet. 

Tabulka 11: Výpočet rentability nájmu u činžovních domů 

Činžovní 
dům 

Rozloha 
[m²] Cena celkem 

Nájem za 
m² Roční nájemné Rentabilita 

Táborská (3) 281 
10 900 000,00 

Kč 231,32 Kč 780 000,00 Kč 7,156% 

Žebětín(4) 500 
15 250 000,00 

Kč 183,26 Kč 
1 099 560,00 

Kč 7,210% 

Tuřany(5)  491 
15 984 000,00 

Kč 183,26 Kč 
1 079 767,92 

Kč 6,755% 
 

 

Nejvyšší rentability dosahuje nemovitost 4 se 7,21%, ovšem dle našeho výpočtu jsou 

v této nemovitosti celkem 3 bytové jednotky, z nichž každá by měla být pronajímána za 

cenu okolo 30.000,- Kč. O takové byty ovšem na trhu není takový zájem, jako o byty 

menších rozměrů, a z toho důvodu bude vybrána  pro sestavení již podrobnějšího 

investičního modelu nemovitost č. 3 v ulici Táborská. Tato investice navíc s počátečními 
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náklady ve výši 10.900.000,-Kč se objemově pro investora společnost X a.s. nachází 

v optimálním pásmu. 

 

7.5. Zhodnocení výběru nemovitostí 
 

 V této práci bylo zhodnocováno několik druhů nemovitostí. Při výběru nabídky 

jednotlivých nemovitostí nejprve byly popsány nabídky pozemků. Nicméně nakonec 

nebyla nabídka pozemků rozvíjena dále, protože cesta od koupě pozemku k pronájmu 

bytu domu je daleká a její popis by byl nad rámec této práce. Koupě pozemku, zvláště se 

spekulativním podtextem, je spíše otázkou developerské činnosti, kterou se společnost X 

a.s. nezabývá. Navíc nákup pozemků samotný, byť za účelem jejich opětovného prodeje 

je otázkou ceny, kterou ovlivňuje opravdu velké množství faktorů, jakými jsou například 

vlastnická práva k přístupové cestě, zástavní práva, nájemní smlouvy a podobně.  

 Druhým typem analyzovaných nemovitostí jsou byty o velikosti do 60 m² s 

balkonem a v osobním vlastnictví. Průměrná rentabilita nemovitostí tohoto druhu je 

4,568%. V rámci této kategorie jsme identifikovali malometrážní byt v ulici Došlíkova o 

rozloze 41 m², který je ze zkoumaných nemovitostí v dané kategorii potenciálně 

nezajímavější z hlediska poměru výše nájmu oproti počáteční investici, přičemž  základní 

odhad rentability tohoto bytu dosahuje 5.868%. 

 Třetím typem nemovitosti jsou byty o velikosti mezi 60 – 80 m², u kterých vychází 

průměrná rentabilita zkoumaných nemovitostí velmi obdobně jako u předchozí skupiny 

bytů a to  4,751%. Potenciálně nejzajímavěší investiční nemovitostí z této skupiny je byt 

3+1 v Židenicích o rozloze 71 m² s odhadem rentability na úrovni 5,5% 

Na tomto místě je třeba opět zdůraznit fakt, že autor si je vědom toho, že použitá metoda 

výpočtu rentability je velmi nepřesnou a slouží pouze k rozřazení vybraných investičních 

příležitostí. Vypočtené hodnoty se dají považovat za maximální a jsou počítány před 

uvážením nákladů na provoz, opravu atd. Fakt, že i při použití tohoto hrubého odhadu je 

rentabilita menších nájemních bytů na úrovni max. 5 až 5,5 % signalizuje to, že tato 

investice vzhledem k nákladům na kapitál našeho investora nebude vzhledem k ostatním 

příležitostem velice výhodnou. Investorem očekávaný výnos je 8 procent, přičemž ten by 

u zkoumaných bytů bylo možné uskutečnit jedině jejich prodejem po nejméně 5 letech, 

přičemž vzhledem ke zprávám z kapitoly 4.13 pro takovou investici zřejmě nebude 

vhodná doba. 
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 Čtvrtým zkoumaným typem nemovitosti jsou činžovní domy. U nich z práce 

vyplynula průměrná rentabilita 7,040 %, což představuje rozdíl výnosnosti oproti bytům 

standardních dispozic ve výši 51% (v relativním vyjádření). Tento výsledek, tedy že 

investice do činžovních domů jakožto nájemních nemovitostí je výhodnější než přímá 

investice do bytů, lze vysvětlit tak, že  investování do činžovních domů je poměrně 

komplikovanou záležitostí a to zejména z hlediska požadovaného kapitálu. Na rozdíl od 

bytů, které jsou finančně dostupné pro velmi široké vrstvy populace, u činžovních domů 

již je poptávka mnohem slabší, což se poté odráží na relativně nižší ceně, zejména oproti 

menším bytům. 

 

 Ze zjištěných možností je zřejmé, že nejvýnosnější cestou nákupu nemovitostí k 

pronájmu investování do činžovních domů. Proto jako subjekt pro modelování 

investičního projektu v poslední kapitole bude vybrán činžovní dům v ulici Táborská o 

rozloze 281 m², který disponuje 5ti bytovými jednotkami o výměrách 55-58 metrů 

čtverečních, z nichž každá je pronajímána za nájem přibližně ve výši 13.000,- Kč. Tento 

činžovní dům byl vybrán oproti ostatním dvěma ze dvou důvodů. Prvním důvodem je 

příznivá kapitálová náročnost investice, druhým důvodem je umístění snáze 

pronajímatelných menších jednotek, oproti jednotkám s výměrou přes 120 metrů 

čtverečních, u kterých se nájem pohybuje od 25 do  30 tisíc korun, a o něž je, zejména 

v dobách ekonomické recese, menší zájem, neboť pro značnou část obyvatel není takový 

nájem únosný.  

8. Vypracování modelu Cashflow pro nákup a financování 
konkretní vybrané investice 

 
 

Nyní se dostáváme k hlavní části této práce. V předchozích kapitolách byl učiněn 

výběr nemovitostí dle jejich druhu a orientační rentability potenciálního nájmu 

plynoucího z těchto nemovitostí. Na základě tohoto kritéria byl vybrán činžovní dům s 5 

bytovými jednotkami pro účely určení dalších parametrů investice, jakými jsou vnitřní 

výnosové procento, čistá současná hodnota, diskontované cashflow příjmů z pronájmu a 

finanční cashflow znázorňující stav úvěru, kterým je investice financována.  
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Rekapitulace a profil investora: 

Společnost X a.s., která obvykle nakupuje nemovitosti s právními vadami od 

předlužených vlastníků za diskontovanou cenu. Nyní uvažuje o nákupu investiční 

nemovitosti přímo z trhu v rámci rozšíření portfolia. 

Náklady na účelový kapitál pro nákup nemovitostí 4,69%, poohlíží se po investici 

v objemu optimálně okolo 15 milionů. 

 

Vybraná nemovitost k posouzení - činžovní dům v ulici Táborská v Brně: 

Celková cena:  10.900.000,- Kč 

Celkový nájem : 65.000,- Kč měsíčně 

 

K těmto získaným datům je ovšem nutné uvážit ještě související náklady a  

podívat se na to, zda tato uvedená kupní cena je konečná. V první řadě je nutné 

kalkulovat s daní z nabytí nemovitosti ve výši 4%. Rovněž je třeba zjistit a vyhodnotit 

úroveň provize, kterou si nárokuje realitní kancelář. V případě naší nemovitosti byla po 

telefonickém hovoru s realitním makléřem zjištěna výše provize na úrovni 2%. 

Výsledná cena hned při nákupu tak bude o 6% vyšší. Náklady na pojištění nemovitosti 

lze odhadnout ve výši 7.700-13.200,- Kč (tedy přibližně 700 až 1.200 Kč za 1 mil. Kč 

hodnoty nemovitosti). Rovněž je třeba počítat s tvorbou rezervních prostředků na 

opravy nemovitosti ve výši minimálně 2.000,- Kč za 1 bytovou jednotku. Majetková 

daň z nemovitosti dle informace realitní kanceláře činila doposud částku 2.780,- Kč. 

 

Na základě těchto dodatečných informací o nákladovosti investice budou zadána 

zdrojová data do interaktivního formuláře tabulkového procesu excel, pro účely výpočtu 

hodnot cashflow a čisté současné hodnoty investice.  

 

Z tabulky výše je možné vyčíst, že požadovaná vstupní investice byla po uvážení 

nákladů souvisejících s platbou daně a provize RK navýšena o 6% na částku 

11.554.000,- Kč. Náklady na finanční prostředky, které by měl inestor k dispozici při 

úroku 4,69% činí částku 58.725,- Kč měsíčně. 
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Tabulka 12: Vstupní data - výpočet CF 

 

 

Spolu s náklady na tvorbu rezerv a platbu daně z nemovitých věcí a pojištění 

půjde o celkový měsíční výdaj ve výši 69.642,- Kč, přičemž již v tuto chvíli tento výdaj 

převyšuje příjem z nájemného ve výši 65.000,- Kč. Již z těchto údajů můžeme tušit, že 

investice do vybrané nemovitosti nebude vhodná z důvodu relativně vysoké úrokové 

sazby úvěru, který má investor k dispozici.  

 

V tabulce níže můžeme vidět výpočet cashflow uvažujícího nákup investice za 

vlastní prostředky s očekávaným výnosem 6,5% a výpočet finančního cashflow, který 

uvažuje rovněž se splácením úvěru. 
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Tabulka 13: Přehled CF – pořízení investice 

 

        Jak můžeme vidět, čistá současné hodnota této investice vychází negativně, 

což lze interpretovat tak, že ani za 30 let trvání investice se nám při diskontní sazbě 

6,5% investice nevrátí. Vnitřní výnosové procento investice je 3,3025%, tedy velmi 

malé. 

 Následující tabulka rovněž poskytuje pohled na hodnoty finančního Cashflow, 

kdy opět můžeme vidět, že kumulované Cashflow investice ani po 30. roce trvání 

nedosahuje kladných hodnot. 
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Tabulka 14: Přehled CF – finanční 

 

 

8.1. Hodnocení investice pomocí ukazatelů NPV, IRR a CF 

 

 Na základě zadaných parametrů jsme nuceni investici vyhodnotit jako krajně 

nevhodnou pro nákup. Příjmy z investic az dobu trvání nejsou dostatečné pro 

pokrytí vysokých vstupních nákladů, kapitálových nákladů a nákladů na 

majetkovou daň, pojištění a opravy. Za situace, kdy bychom nebyli nuceni hradit 

provizi realitní kanceláře ve výši 2%, bude celkový vliv na ukazatele investice 

následující :  

 

 

Provize RK ve výši 2% je rovna rozdílu výnosového procenta ve výši 0,1629%, 

tedy 4,93% v relativním vyjádření. 

 

 

NPV -2 909 272,06 Kč 
IRR 3,4654% 
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9. Formulace vlastního investičního doporučení 
 

Pro identifikaci vhodné investiční příležitosti byly prozkoumány nabídky bytů a 

činžovních domů k prodeji, aktuální k březnu roku 2018. Pro posouzení potenciálního 

výnosu z nájmu těchto nemovitostí byla stanovena průměrná hladina nájmu pro Brno. 

 

Dle tohoto orientačního výpočtu jsme identifikovali skupinu nemovitostí 

s relativně vyšším ukazatelem poměru nákupní ceny nemovitosti a průměrné výše 

nájmu, který lze vybírat na základě tržní analýzy. 

 

 Tento ukazatel jednoznačně ukazuje na to, že případný investor by v žádném 

případě neměl opomíjet investice do činžovních domů, neboť ukazatel průměrné 

rentability u zkoumaných činžovních domů vychází v relativním vyjádření o 40-50% 

vyšší než u zkoumaných bytů standardních dispozic.  

 

 Pro podrobný výpočet modelu cashflow za dobu trvání investice 30 let tak byl 

zvolen činžovní dům s 5 bytovými jednotkami, u nějž byl zkoumaný ukazatel 

rentability nejvyšší. Po započtení nákladů na provoz investice a dalších pořizovacích 

nákladů z modelu vyplývá, že ani tato investice však není vhodná pro nákup a to 

zejména kvůli vysokým úrokovým nákladům na kapitál, který má investor k dispozici. 

Při použití diskontní sazby na úrovni 6,5%, kdy tato diskontní sazba se nachází na 

nejnižší úrovni, kterou je schopen investor akceptovat, je čistá současná zkoumané 

investice na úrovní – 3.113.966,90 Kč. 

 

Investici za těchto okolností zejména s ohledem na relativně vysoké úrokové 

náklady na kapitál autor nedoporučuje. 
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Závěr 

 
 Cílem práce bylo vytvořit doporučení pro investora v oblasti realitních investic.  

Nejprve byla popsána teoretická východiska. Byly zmíněny pojmy, jakými jsou 

reality, nemovitosti či změny, které nastaly příchodem Nového občanského zákoníku.  

Dále se práce věnovala investicím a investičním doporučení, výnosnosti investiční akce, 

financování či návratnosti investice. Investor je osoba, která se může při svých 

rozhodováních chovat různými způsoby dynamičnosti podle ochoty riskovat. Dalším 

důležitým bodem je oceňování nemovitostí, přičemž bylo popsáno, že nemovitost může 

mít cenu tržní, odhadní, administrativní nebo zadlužitelnou. Přičemž rozdíly ve způsobu 

použití jednotlivých typů ceny jsou pro praxi relevantní. 

Dále se práce věnovala formám nabytí nemovitosti, které mohou mít různé formy. 

Nejčastější formou získání nemovitosti je nabytí kupní smlouvou, ale jsou zde i jiné 

formy. Například nabytí nemovitosti v dražbě se může zdát zajímavou investiční 

příležitostí. Nicméně v práci bylo popsáno, že tomu v poslední době tak je pouze zřídka 

a dražby již přestávají být zajímavou záležitostí pro uskutečnění výhodné koupě. V rámci 

hledání nových investičních příležitostí práce pojednávala i o způsobech financování 

včetně méně častých záležitostí jakými jsou faktoring a forfaiting. V souvislosti s 

financováním byly podrobněji popsány okolnosti poskytování úvěrových prostředků.  

Práce se také věnovala technickým parametrům nemovitostí, které bývají 

zmiňovány u inzerátů týkajících se prodeje nemovitostí, takovými pojmy je například 

rozdíl mezi užitnou, podlahovou či obytnou plochou, jak vybrat výnosovou nemovitost, 

na co si dát pozor a naopak, na která kritéria se zaměřit a čemu se vyvarovat. Dále byl 

realizován rozhovor s realitní makléřkou, která více než 5 let působila v síti celosvětové 

realitní síti Century21, která popisovala, jakých pravidel a doporučení se má investor 

držet.  

Při stanovování ceny bytu by si investor měl postupovat následujícím způsobem: 

 

- prohlédnout si homogenní nabídky bytů na internetových realitních serverech, 

- všechny nabídky by si měl přepočítat na ceny za metr čtvereční, 

- nabídky by si měl rozdělit na byty v osobním vlastnictví a na družstevní byty, 
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- nabídky by si měl rozdělit podle stavu, v jakém se byty nalézají, tedy na byty před 

rekonstrukcí, v dobrém stavu, byty po rekonstrukci a na novostavby, 

- na byty s balkónem a bez balkónu, 

- na byty s parkováním a bez parkování. 

 

Dále by si investor měl stanovit, za jakým účelem bude byt kupovat, tedy zda za 

účelem prodeje za vyšší cenu nebo za účelem pronájmu.  

 

Hlavním cílem praktické části bylo, jak jižž bylo řečeno, vytvoření doporučení 

pro investora, který se zvažuje investici do nemovitostí v brněnském regionu. V 

následující kapitole se práce věnovala hledání vhodné nemovitosti pomocí srovnávací 

tržní analýzy. V průběhu srovnávání nemovitostí byly posuzovány pozemky, byty o 

velikosti do 60 m² a byty mezi 60-80 m². Pro výpočet rentability investice do bytů bylo 

nutné zjistit, jaké je možné získat nájemné za metr čtvereční za měsíc, u činžovních domů 

s prostory určenými k pronájmu za účelem podnikání bylo nutné získat i další informace 

telefonicky přímo od realitních kanceláří. Analýza cen nájemného u bytů byla z toho 

důvodu také zahrnuta do práce.  

Dle ukazatele rentability byly zjištěny, že investice do činžovních domů mohou 

mít větší potenciál, než investice do nájemních bytů a to zejména z důvodu silnější 

poptávky po bytech o dispozicích 2+1, 3+1 apod.  

U nejatraktivnější varianty z hlediska ukazatele rentability byl dále vypracován 

realizační plán a určeny náklady na opravu a provoz nemovitosti. Z plánu modelovaného 

cashflow v poslední kapitole vyplynulo, že pro našeho investora za jím zadaných 

podmínek není investice vhodná. K získání těchto dat byly použity výpočty 

diskontovaného cashflow, čisté současné hodnoty při zadané diskontní sazbě a vnitřní 

výnosové procento investice.  
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