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A.  Úvod 
 

A.1 Znalecký úkol 

Znalecký posudek je vypracován na základě objednávky firmy AMEX Brno, s.r.o., Hlavní 290/74, 
624 00 Brno – Komín, na základě výsledků místního šetření, provedeného na místě samém dne 
20.5. 2012 zpracovatelem posudku, a na základě podkladů, uvedených dále ve znaleckém posudku, 
pro účely dražby nemovitosti 
 

Úkolem znalce je: 

• stanovit obvyklou cenu nemovitosti: 
- rekreačního objektu č. p. 20, na pozemku p.č. 27, objektu bez č.p. na pozemku p.č. 55/1, 55/2, 
pozemků p.č. 27, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 55/1 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 55/2 
zastavěná plocha a nádvoří, p.č.24/26, zahrada, pozemků p.č. 24/30, 24/35, 24/47, 24/48, 57/5, 94/3, 
94/4, vše ostatní plocha, v k.ú. Vřesice, obec Sulíkov, okres Blansko. 

 
Ocenění nemovitostí je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění 
zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a 
vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 
460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb.. 
 

Znalec vychází z toho, že informace získané z předložených podkladů a ze sdělení oprávněných 
osob pro zpracování ocenění jsou věrohodné, a správné, a nebyly tudíž z hlediska jejich přesnosti a 
úplnosti dále ověřovány. 

Stanovení hodnoty oceňované nemovitosti je zpracováno pro stav nemovitosti ke dni místního 
šetření t.j. 20.5. 2012.  
Zpracovatel neručí za předložené doklady a poskytnuté informace při místním šetření a nenese 
právní důsledky nepravých dokladů a nepravdivých informací.  

Zpracovatel vyhotovil ocenění podle podmínek trhu v době jeho zpracování a neodpovídá za 
případné změny v podmínkách trhu, ke kterým by došlo po předání ocenění. Zpracované ocenění 
respektuje podmínky daného případu.  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

B.  Nález 

B.1 Základní informace o předmětné nemovitosti získané z LV 

Název nemovitosti: Budova – rekreační objekt, č. p. 20 na pozemku p.č. 27 
Adresa nemovitosti: Vřesice 20 

67962 Sulíkov 
Kraj: Jihomoravský 
Okres: Blansko 
Obec: Sulíkov 
Katastrální území: Vřesice 
 
Název nemovitosti: Budova – objekt bez č.p. na pozemku p.č. 55/1, 55/2 
Adresa nemovitosti: Vřesice  

67962 Sulíkov 
Kraj: Jihomoravský 
Okres: Blansko 
Obec: Sulíkov 
Katastrální území: Vřesice 
 
 
Název nemovitosti: Pozemky p.č. 27, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 55/1 zastavěná plocha a 
nádvoří, p.č. 55/2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č.24/26, zahrada, p.č. 24/30, 24/35, 24/47, 24/48, 
57/5, 94/3, 94/4, vše - ostatní plocha. 
Adresa nemovitosti: Vřesice  

67962 Sulíkov 
Kraj: Jihomoravský 
Okres: Blansko 
Obec: Sulíkov 
Katastrální území: Vřesice 
 

B.2 Prohlídka a zaměření nemovitosti 

Místní šetření bylo provedeno dne 20.5. 2012 za přítomnosti pana PeadDr. Václava Kuny, pana Ing. 
Vladimíra Škáry, CSc., a znalce. Místní šetření bylo zahájeno v 11:00 hod. Nejdříve jsem seznámil 
přítomné s rozsahem a obsahem prohlídky. Poté jsem se začal seznamovat se stavem dotčených 
nemovitostí. Byl mi umožněn přístup na soukromý pozemek k ohledání. V dalším průběhu jsem 
prováděl prohlídku dotčených nemovitostí v rozsahu nutném pro vypracování znaleckého posudku 
a pořizoval technickou dokumentaci ve formě náčrtků. Fotodokumentace, a to jak dotčených 



nemovitostí, tak souvisejících širších vztahů, je uložena v archivu znalce, část fotodokumentace 
(foto č. 1-6) je uvedena v příloze F. znaleckého posudku.  
Místní šetření bylo ukončeno téhož dne ve 12:30 hod.  
Nálezy zjištěné při místním šetření jsou uvedeny dále ve znaleckém posudku.  
 

 

B.3 Podklady pro vypracování posudku 

-     výběr z databáze Realitních serverů,  
-    skutečnosti a výměry zjištěné na místě v rámci místního šetření a technické prohlídky konané 
dne 20.5. 2012, 
-      znalecký posudek č. 277/09 „O ceně rekreačního domu č.p. 20 na pozemku , p.č. 27 a pozemků 
souvisejících v k.ú. Vřesice“, vypracovaného dne 30.8. 2009, doc. ing. Lubomírem Mikšem, CSc., 
-     ostatní související podklady (znalecké standardy): 
 

1. ZÁKON č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění 

2. BRADÁČ A., KREJČÍŘ P. a kol.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM 
Brno, 1997 

3. BRADÁČ A., FIALA J. a kol.: Rádce majitele nemovitosti. LINDE Praha, s.r.o., 2006. 
ISBN: 80-7201-582-6. 

4. BRADÁČ A., KREJČÍŘ  P.: Znalecký standard č. VI - Obecné zásady oceňování majetku. 
VUT v Brně-ÚSI, 1998 

5. BRADÁČ A.: Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí. VUT v Brně-ÚSI, 1998. 

6. BRADÁČ A., FIALA J.: Nemovitosti (oceňování a právní vztahy). LINDE Praha a.s., 2007. 
ISBN: 978-80-7201-679- 2. 

7. BRADÁČ A. a kol.: Teorie oceňování nemovitostí. VIII. vydání. Akademické nakladatelství 
CERM Brno s.r.o., 2009. ISBN: 978-80-7204-630- 0. 

8. BRADÁČ A., SCHOLZOVÁ V., KREJČÍŘ P.: Úřední oceňování majetku 2011.. 
Akademické nakladatelství CERM Brno s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7204-719-2. 

 

B.4 Vlastnické a evidenční údaje 

 

P.č.  Dle katastru nemovitostí 
1 List vlastnictví  (č., vyd.dne, 

kým ) - částečný 
107 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, KP 

Boskovice. 
 

2 Okres ( číslo , název ) CZ0641 Blansko 



3 Obec ( číslo , název ) 582417 Sulíkov 
4 Katastrální území (číslo, název ) 759465 Vřesice 
5 Čís. budovy, část obce,  

bud. na parc.č. 
 Vřesice, č. p. 20, rod. dům na 

parcele parc.č. 27, bez č. pop./č. 
jiná stavba na parcele parc. č.55/1, 
55/2,  

 

6 Vlastník ( příjmení, jméno, titul ) Kuna Václav PaedDr., Bělohorská 4375/155, Židenice, 
636 00 Brno 36 ( identifikátor 511222/214) 

7 Rodné číslo / IČ - vlastnický 
podíl 

  

9 Pozemek a stavba různého 
vlastníka 

ne 

10 Pozemky p.č. 27,                216 m2   zastavěná plocha a nádvoří  
p.č. 55/1              58 m2     zastavěná plocha a nádvoří 
p.č. 55/2              16 m2     zastavěná plocha a nádvoří 
p.č.24/26             67 m2       zahrada 
p.č. 24/30            787 m2    ostatní plocha 
p.č. 24/35            352 m2   ostatní plocha 
p.č. 24/47            255 m2    ostatní plocha 
p.č. 24/48            34 m2       ostatní plocha 
p.č. 57/5              268 m2    ostatní plocha 
p.č. 94/3              174 m2    ostatní plocha 
p.č. 94/4              273 m2    ostatní plocha 

11 Věcná břemena bez zápisu   
12 Zástavní práva bez zápisu   
 
 

Dle předloženého výpisu z katastru nemovitostí, list vlastnictví č. 107, je zřejmé, že na 
oceňovaných nemovitostech neváznou věcná břemena, ani jiné právní závady.  

Další věcná břemena vzniklá přímo ze zákonů (vodního, energetického, telekomunikačního apod.), 
popřípadě závazky vyplývající ze smluvních ujednání, o jejichž existenci se nelze přesvědčit ze 
zápisu z katastru nemovitostí, nebyla zjištěna, a ani na ně zpracovatel nebyl žádnou osobou 
upozorněn. 

B.5  Informace o oblasti 

Obec Sulíkov-Vřesice leží na východním okraji Českomoravské vrchoviny v oblasti přírodního 
parku “Halasovo Kunštátsko” v nadmořské výšce 565 m. První zmínky o obci jsou z roku 1374. 
Obec je součástí mikroregionu Olešnicko, který se rozkládá ve východní části Českomoravské 
vrchoviny, Hornosvatecké vrchovině, v severozápadním výběžku okresu Blansko, v blízkosti údolní 
nádrže Letovice. Údolní nádrž Letovice, nazývaná také Křetínka, leží mezi Letovicemi a Křetínem 
na nejspodnější části toku Křetínky, přítoku řeky Svitavy. Údolní nádrž zaujímá plochu 104,6 ha a 
umožňuje rekreační pobyt spojený s koupáním, rybařením a vodními sporty.  

B.6 Celkový popis a umístění oceňovaných nemovitostí  

 



Oceňovaná nemovitost se nachází v oploceném areálu v kat. území Vřesice, obec Sulíkov, 
v blízkosti vodní nádrže Křetínka, mezi městy Olešnice a Letovice. Jedná se o objekty a zařízení 
převážně rekreačního charakteru. Jsou to jednak objekt rekreačního domu s č.p. 20 na pozemku p.č.  
27 ( viz. foto č. 1), dále objekt bez č.p. na pozemku p.č. 55/1, 55/2 ( viz. foto č. 2) mající také 
převážně charakter rekreačního bydlení s víceúčelovým prostorem v přízemí, dále přístřešky 
sloužící jako sklad, případně jako dílna obsluhy areálu. V rozsáhlé okrasné zahradě je umístěn 
zahradní gril se zděným krbem, dále stavba zastřešeného bazénu ( viz. foto č. 3), která je proveden 
jako stavba z betonu a kamene s vnitřním prostorem. Další dřevěný přístřešek, při vjezdu do areálu, 
je proveden jako parkovací stání pro cca 2-3 automobily( viz. foto č. 4).  V areálu jsou dále studna, 
odpadní jímky, venkovní schodiště, opěrné zídky, pergola, venkovní osvětlení. V okrasné zahradě 
je položen závlahový systém s automatickým řízením provozu, který obsluhuje zatravněné plochy. 
Dále je uveden popis rekreačních domů, popis ostatních oceňovaných nemovitostí, které byly 
zahrnuty do výpočtu při stanovení ceny zjištěné nákladovým způsobem ( bazén venkovní, 
zastřešení bazénu, přístřešek pro auta, studna, oplocení), je uveden přímo v kapitole Ocenění.   
 

 
Rekreační dům s č.p. 20 (na pozemku p.č.  27)  
Jedná se o samostatně stojící stavební objekt, přízemní, s podkrovím v části půdorysu, 
nepodsklepený. V 1. NP se nachází předsíň, chodba, koupelna, WC, kuchyň a ve zvýšeném 
přízemí obývací pokoj. V podkroví jsou dále 4 pokoje a samostatné WC.   

Technické řešení: 
základy – betonové základové pasy s hydroizolací, 
zdivo – z cihel Ytong, 
stropy – keramické 
krov – dřevěný, střecha sedlová, obytné podkroví, zateplení krovu  
krytina  – taška Bramac   
klempířské konstrukce - úplné, včetně venkovních parapetů z mědi, bleskosvod na střeše 
vnitřní omítky - vápenné štukové 
úprava vnějších povrchů – omítka vápeno-cementová, obklad umělým pískovcem kolem spodní 
části stěny, 
vnitřní obklady – keramické v koupelnách a WC, obklady kolem kuchyňské linky, 
schody – ocelové schodiště s dřevěnými nášlapy, schodiště má kruhový tvar se středním sloupem 
z ocelové trubky, zábradlí kovové,  
dveře – dřevěné masiv dub,  
okna – dřevěná, 
podlahy – vlysky, korková, keramická,  
vytápění - kotlem ÚT na plyn, s elektrickým ohřívačem na teplou vodu (zásobníkový),  
vybavení kuchyně – kuchyňská linka s dřezem, sporák (sklokeramická deska) s digestoří, kachlová 
kamna, obklady kolem kuchyňské linky,    
WC – WC kombi,  
koupelna -  sprchový kout, zařizovací předměty standardní. 

 
Technický stav, vznik nemovitosti:  
Vznik nemovitosti – kolaudace v r. 1998. 
Inženýrské sítě: 
Objekt je napojen na elektřinu, obecní vodovod (záložní zdroj vlastní studna), kanalizaci (jímky 
s přepadem), zemní plyn, klimatizace, satelitní TV anténa, rozvody telefonu a internetu, 
zabezpečovací zařízení.  



Pronájem: 
Objekt není pronajat 

 
Rekreační objekt bez č.p. (na pozemku p.č. 55/1, 55/2)  
Jedná se o samostatně stojící stavební objekt, přízemní, s podkrovím v části půdorysu, částečně 
podsklepený. Vstup je řešen jako zimní zahrada, dále se v 1. NP nachází sklad a místnost 
zabezpečená ochrannými mřížemi v oknech i vstupech. V podkroví je umístěna samostatná 
bytová jednotka s kuchyní, koupelnou s perličkovou vanou a WC a dále 2 pokoje. Zařizovací 
předměty i vybavení nadstandardní. 

Technické řešení: 
základy – betonové základové pasy s hydroizolací, 
zdivo – z cihel Porotherm, 
stropy – keramické 
krov – dřevěný, střecha sedlová, obytné podkroví, zateplení krovu,  
krytina  – taška Bramac,   
klempířské konstrukce - úplné, včetně venkovních parapetů, z mědi, 
vnitřní omítky - vápenné štukové 
úprava vnějších povrchů – omítka vápeno-cementová, obklad umělým pískovcem kolem spodní 
části stěny, 
vnitřní obklady – keramické v koupelnách a WC, obklady kolem kuchyňské linky, 
schody – ocelové schodiště s dřevěnými nášlapy, schodiště má kruhový tvar se středním sloupem 
z ocelové trubky, zábradlí kovové atypické,  
dveře – dřevěné masiv dub,  
okna – dřevěná, 
podlahy – keramické,  
vytápění - kotlem ÚT na plyn, akumulační, ohřev teplé vody kotlem ÚT ,  
vybavení kuchyně – nadstandardní kuchyňská linka (masiv dub) s dřezem, sporákem s digestoří, 
myčkou, vitráže,      
WC – WC kombi,  
koupelna -  perličková vana se sprchou, zařizovací předměty nadstandardní. 

 

Technický stav, vznik nemovitosti:  
Vznik nemovitosti – kolaudace v r. 2004. 

Inženýrské sítě: 
Objekt je napojen na elektřinu, obecní vodovod (záložní zdroj vlastní studna), kanalizaci (jímka 
s přepadem), zemní plyn. 

Vybavení: 
satelitní TV anténa, rozvody telefonu a internetu, zabezpečovací zařízení, mříže v oknech i 
vstupech.  

Pronájem: 
Objekt není pronajat 

 

 



 

 

 

 

 

 

C.  Posudek 

C.1 Metody oceňování 
 

Přehled oceňovacích metod : 

C.1.1 Cena stavby zjištěná nákladovým způsobem 

C.1.2  Metoda stanovení věcné hodnoty 

C.1.3  Metoda výnosová 

C.1.4  Metoda váženého průměru 

C.1.5. Metoda porovnávání obchodovatelných cen 

 

C.1.1  Cena zjištěná dle předpisu 
Způsob tohoto ocenění je prováděn za použití platného předpisu dle data, ke kterému je nemovitost oceňována. Cena je 
stanovena podle cenového předpisu; v současné době u nemovitostí podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
v platném znění.  

 

C.1.2      Metoda  stanovení věcné hodnoty 
Způsob ocenění touto metodou je založen na úvaze, že kupující nebude platit za aktiva, jež jsou předmětem jeho zájmu 
více, než činily náklady na jejich pořízení. Jednotlivá aktiva se ocení a následně sečtou, čímž se zjistí hodnota 
oceňovaného celku. 

 

Věcnou hodnotou, rozumíme reprodukční cenu stavby (za kterou by se dala stavba ke dni ocenění postavit), sníženou o 
přiměřené opotřebení. Nazývá se též časová cena, reprodukční časová cena.  

Pro stanovení věcné hodnoty je možno, (např. pro úvěrové řízení u ČS ve většině případů), podle odborného uvážení 
znalce využít výpočtu ceny nákladovým způsobem podle cenového předpisu bez koeficientu prodejnosti, bez dalších 
úprav.  



Výpočet opotřebení však zpravidla není vhodné provést pouze mechanicky, naopak je vhodné zohlednit stav 
jednotlivých konstrukcí a vybavení k datu ocenění, stav jejich údržby a předpokládaná další životnost. 

Je-li předložen položkový rozpočet stavebního díla nebo jeho nákladová kalkulace, je možno je použít po 
překontrolování a porovnání s THU podobných objektů. 

Další možné způsoby stanovení věcné hodnoty platí pro objekty, u nichž odhadce bude po odborné stránce považovat 
cenu podle cenového předpisu za nesprávnou, případně jejich cena není z cenového předpisu zjistitelná: 

a)  pomocí technickohospodářských ukazatelů z publikací resp. programů Ústavu racionalizace ve stavebnictví Praha 
resp. jeho nástupnických organizací; uvede se pramen a všechny publikované podobné stavby dle JKSO (SKP), 
provede se úprava při podstatné odlišnosti ve výšce podlaží, v rozpětí svislých nosných konstrukcí resp. ve 
vybavení, provede se přepočet na příslušnou cenovou úroveň a připočtou se přiměřené vedlejší náklady stavby, 

b) pomocí agregovaných položek příp. THU, vydávaných nebo na vyžádání pro danou stavbu určovaných firmou RTS 
a.s., Brno, Lazaretní 13, 

c) jinými metodami, které odhadce bude považovat za přiměřené, případně z databáze odhadce; v takovém případě je 
však třeba provést porovnání s některou z metod uvedených výše ad a) nebo b). Není povoleno užívat metod, u 
nichž není zřejmý a kontrolovatelný postup (algoritmus) výpočtu.  

 
V případě ocenění metodou věcné hodnoty se jedná o tzv.časovou cenu (hodnotu), získanou nákladovým způsobem, 
který vychází z nákladů, na pořízení staveb v místě ocenění a podle jejich stavu ke dni ocenění, tedy v současné cenové 
úrovni, snížené  o přiměřené opotřebení vzhledem ke stáří, stavu a předpokládané zbývající životnosti. Jedná se tedy o 
stanovení hodnoty takové, za kterou by se nemovitost pořídila, ale se zohledněním opotřebení jednotlivých 
stavebních konstrukcí a prvků. Pro případ stanovení přiměřené náhrady je možno vycházet z tzv.pořizovací 
ceny (hodnoty). 

C.1.3 Metoda výnosová 
Touto metodou se stanovuje zjednodušeně řečeno jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky 
z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z podniku (nemovitosti). Ve vyhlášce č. 640/2004 Sb. je cena zjištěná 
výnosovým způsobem označena CV. 

Zjistí se u nemovitostí z dosaženého (resp. při dobrém hospodaření v daném místě a čase dosažitelného) ročního 
nájemného, sníženého o roční náklady na provoz. Do těchto nákladů by se měly započítat odpisy, průměrné roční 
náklady na údržbu a správu nemovitosti, daň z nemovitostí, pojištění budov apod. Z čistého zisku, pokud bude 
konstantní a trvalý i v následujících letech, se pak výnosová hodnota vypočte podle vzorce 

   čistý zisk z nájmu nemovitosti za rok (před zdaněním)  
CV =  ————————————————————————              × 100 % 
                       úroková míra v  % 
 

Problematická je zde výše úrokové míry, zejména v období inflace.  

Pro výpočet ceny nemovitosti je nutno vycházet z nájemného, není možno použít jako výnos zisk z podniku 
v nemovitosti umístěného; v takovém případě by se jednalo o ocenění podniku, tzn. včetně technologie, know-how, 
ceny ochranných známek atp., tedy vč. goodwillu. U nemovitostí s regulovaným nájemným z bytů je třeba vycházet 
z nájemného podle příslušných předpisů. 

Vyjádření hodnoty nemovitostí jen pomocí úrokové míry (výnosové hodnoty) však není možno považovat za zcela 
věrohodné zejména v období vyšší inflace a v období regulovaného nájemného u bytů, kdy navíc není do budoucna 
známo, jak se nájemné bude vyvíjet. Je zřejmé, že věcná hodnota staveb bude závislá na vývoji cen stavebních dodávek.  

Např. při 10 % meziroční inflaci cen stavebních prací vzroste pořizovací cena staveb o 10 %; odpočteme-li opotřebení 
stavby za jeden rok o 2 %, vzroste reprodukční cena stavby jen inflací o 8 %. Není tedy teoreticky třeba dosahovat 
žádného zisku a přesto cena stavby roste rychleji, než jistina + úroky v peněžním ústavu. Problémem však zůstává 
likvidita – okamžitá prodejnost nemovitosti za reprodukční cenu. 

 

 
 
Názvosloví 

 



Úroková míra  
též  úroková sazba, 
míra kapitalizace            

u [%] ; udává, kolik činí úroky z jistiny po určitém období. Musí být 
stanoveno období, za  které se za pomoci této úrokové míry 
počítá úrok. Obvykle se počítá za rok (p.a. = per annum, za 
rok) 

Úroková sazba setinná    
i   (bezrozměrná) p.a. (ročně)  i

u=
100

    

 Vyjadřuje např., kolik činí úrok z 1 Kč za jeden rok 

Nominální úroková míra   in (nominální úroková sazba): úroková míra, v jejíž hodnotě není 
zohledněna inflace, která obecně znehodnocuje úroky (a 
vlastně i jistinu) 

Reálná úroková míra     ir úroková míra, ve které je zohledněna i inflace  

Míra   inflace i i   

Úročitel q   (bezrozměrný) 

q
u u

i= + = + = +1
100

100

100
1    

Též „úrokovací faktor„; udává,  na kolik vzroste úrokem jedna 
koruna za  rok při úrokové míře u  (% p.a.) 

Úrok    - U – (Kč)      - částka, která naběhne k jistině – J – za  dobu  
- t – při úrokové míře – u - 

Jednoduché úrokování   stav, kdy se úroky nepřičítají k původní  jistině pro výpočet 
úroků v dalších obdobích resp. nepočítají se z nich úroky 
(nepočítají se úroky z úroků) 

Složené úrokování       někdy též „složité úrokování„. Úroky se  připočítávají 
k původní jistině, v dalších  obdobích se z nich počítají úroky 
(tedy  počítají se úroky z úroků) 

Čistý výnos (zisk)   z         [Kč]       (rozdíl příjmů a výdajů) 

Kapitalizovaný  výnos 
(výnosová  hodnota)   

Hk       [Kč] 

Výnosová cena, hodnota CV      [Kč]   Cena, hodnota zjištěná výnosovým způsobem 

 
Výpočet výnosové hodnoty 
 
Obecně 
Výnosová hodnota je součtem všech čistých budoucích příjmů z nemovitosti. Vzhledem k tomu, že tyto příjmy budou 
uskutečněny v budoucnosti, jsou odúročeny (diskontovány) na současnou hodnotu. Možno tedy říci, že 

výnosová  hodnota  nemovitosti  je  součtem  
předpokládaných  budoucích  čistých  příjmů z jejího  pronájmu 

diskontovaných (odúročených) na současnou hodnotu.  

Též „kapitalizovaná míra zisku„, „kapitalizovaný zisk„. 

 Výnosovou hodnotou nemovitosti rozumíme zjednodušeně řečeno jistinu, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě 
(úrokové míře – u -) uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti. 

Pro nejjednodušší výpočet výnosové hodnoty se použije vztah pro věčnou rentu (viz níže). Vztah platí jen za 
předpokladu konstantních příjmů i výdajů v budoucnosti, s tím, že se obojí při inflaci bude zvyšovat stejným tempem 
přiměřeně inflaci. 

 Příjem z nemovitosti je přitom nutno počítat z nájemného, kterého by bylo možno reálně (nikoliv podle 
nerealizovatelného přání) dosáhnout za předpokladu pronájmu všech pronajímatelných prostor nemovitosti včetně např. 
prostor užívaných vlastníkem resp. jinými v době odhadu bezplatně a prostor nepronajatých. V odhadu je třeba provést 
výpočet pro jednotlivé prostory, odděleně pro dům, garáž, pronajaté pozemky. V podlažích je třeba provést přehledný  

 



výpočet pro jednotlivé místnosti. U bytů s regulovaným nájemným se dříve zohledňovala vyhláška č. 176/1993 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 30/1995 Sb., počítá se jen s nájemným, nikoliv se službami. Vyhl.č.176/1993 Sb. byla zrušena – 
v současné době je prozatímně nahrazena Výměrem MF ČR č.06/2002, kterým se stanoví maximální nájemné z bytů…. 

Při odhadu nemovitosti nelze příjmy počítat ze zisku podniku (podnikatele), případně v nemovitosti umístěného, pak by 
se jednalo o ocenění podniku, nikoliv nemovitosti. Je také třeba počítat s tím, že (vzhledem k výměně nájemníků) 
nebudou všechny prostory pronajaty po celý rok. Příjmy se pokud možno dokladují nájemními smlouvami. V posudku 
se uvedou jednotlivě výměry všech pronajímatelných místností podle druhů a jejich součty po jednotlivých podlažích. 

 Výnosová hodnota bude vyjadřovat hodnotu nemovitostního celku, tzn. stavby plus pozemku. Pokud by bylo 
třeba vypočítat pouze výnosovou hodnotu stavby, je třeba započítat do výdajů i přiměřený nájem za pozemek. 

 
Vztahy pro výpočet výnosové hodnoty 

 (věčná renta, prostá výnosová hodnota; předpokládá se samozřejmě bez prodeje na konci) : 
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Konstantní zisk po určitou dobu, bez prodeje na konci 
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Metody vícefázové 
Předpokládají příjmy ve vzdálenějším časovém horizontu jako méně jisté; vyšší míra rizika se ve výpočtu projeví tak, 
že ve vzdálenějších letech bude použita vyšší úroková míra (tím se samozřejmě sníží výsledná cena).  
 Potřebné vztahy se odvodí z výše uvedených vzorců. Například pro případ, kdy:  
− první tři roky (fáze I) uvažujeme konstantní roční čisté příjmy zI, úrokovou míru uI (setinná úroková míra i I) a z ní 

odvozeného úročitele qI, 
− další tři roky (fáze II) uvažujeme konstantní roční čisté příjmy zII , úrokovou míru uII  (setinná úroková míra i II ) a 

z ní odvozeného úročitele qII , diskontována o tři roky zpět, 
− další tři roky (fáze III ) uvažujeme konstantní roční čisté příjmy zIII , úrokovou míru uIII  (setinná úroková míra i III ) a 

z ní odvozeného úročitele qIII , diskontováno o šest roků zpět,  
− nakonec je proveden prodej za částku, odpovídající věčné rentě z příjmu za desátý rok, diskontováno z desátého 

roku. 
 Jednotlivé fáze jsou vyjádřeny ve vzorci postupně jednotlivými za sebou jdoucími zlomky: 
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Příjmy pro výpočet výnosové hodnoty 
Příjem z nemovitosti je nutno počítat z nájemného, kterého by bylo možno reálně (nikoliv podle zbožného, 
nerealizovatelného přání) dosáhnout za předpokladu pronájmu všech pronajímatelných prostor nemovitosti. 
Je také třeba počítat s tím, že (vzhledem k výměně nájemníků) nebudou všechny prostory pronajaty po celý rok; toto 
zohledňujeme buď přímo v příjmech, je-li známo konkrétní využití, nebo procentem z příjmů ve výdajích. 
− u nebytových prostorů je třeba rozlišovat jednotlivé druhy, například: 

− u maloobchodních prodejních a administrativních prostor zejména poloha vzhledem k pohybu a koncentraci 
chodců; velmi výhodné jsou zejména křižovatky MHD, místa přestupu lidí cestujících do zaměstnání apod. 
Důležitá je také možnost bezproblémového parkování u obchodu. Obchody v prvním podlaží, přístupné přímo 
z ulice, jsou podstatně výhodnější než obchody v jiných podlažích. Velkou roli hraje také vzdálenost plochy od 
uliční fronty; při vyšší vzdálenosti (zejména nad 25 m) již atraktivita plochy klesá. Rozdíl je také například u 
obchodních pasáží, zda jsou slepé nebo průchozí do další ulice; v průchozí pasáži bývá pohyb chodců a z něj 
vyplývající tržby vyšší. 



 
 
Důležitá je také ulice, na níž se obchodní prostory nacházejí; na ulici, v níž je řada obchodů, se dosahují vyšší 

tržby a z toho vyplývá i možnost dosažení vyššího nájemného. Naopak ulice s osamělými izolovanými 
obchody jsou na tom podstatně hůře. Rapidní pokles lze sledovat u takovýchto ulic i tehdy, když jsou kolmé na 
třídy obchodní; se vzdáleností od obchodní ulice výnosnost exponenciálně klesá. 

Skladové prostory příslušející k obchodům se zpravidla pronajímají za nižší nájemné, zejména tehdy, jsou-li 
neúměrně veliké. 

  
Výdaje na dosažení příjmů z nájemného  
 
Dále uvedené výdaje je třeba přiměřeně uvažovat i v případech, kdy je vlastník v době oceňování neplatí, pokud by je 
mohl platit ev. další vlastník. 
 
Daň z nemovitostí 
Výše daně z nemovitostí se určí zpravidla z daňového přiznání.  
 
Pojištění stavby 
Pojistné je odůvodněným výdajem na dosažení příjmů. Jedná se o pojištění živelní a o pojištění odpovědnosti vlastníka 
nemovitosti za případné škody, které by z tohoto titulu mohly vzniknout jiným osobám. 
Pokud je pojistné ve výše uvedeném rozsahu sjednáno a doloženo smlouvou, je možno výši pojistného převzít do 
výpočtu. Je však třeba zvážit, zda pojistná hodnota staveb odpovídá; pokud je zde podpojištění, bylo by na místě 
dopočítat pojistné do plné hodnoty, aby ev. nový vlastník dostal plnou informaci. 
Pokud stavba není pojištěna, ze stejných důvodů je třeba výši pojistného odhadnout; přesně ji stanovit není možno, 
poněvadž různé pojišťovací ústavy mají různé sazby. Seriózní výše pojistného se dnes jeví ve výši 2,3 ‰ z reprodukční 
ceny staveb. Konkrétně však závisí na obci a jejím hasičském vybavení, poloze nemovitosti v obci a její přístupnosti, 
blízkosti hasičské stanice, vybavení stavby požárními hlásiči a způsobem signalizace. 
 
Opravy a údržba 
Jedná se o roční výdaje na opravy a údržbu staveb (nikoliv na GO apod.). Zpravidla používáme výdaje průměrné 
z doložených nákladů za více let.  
Za situace, kdy vlastník v posledních letech preventivní opravy a údržbu neprováděl, údržba je zanedbaná (stavba se 
„vybydluje„). V takovém případě by zase nízké náklady neúměrně zvýšily výnosovou hodnotu, nový vlastník by musel 
náklady zpočátku vynaložit vyšší než průměrné. 
Jako vhodné se proto jeví spíše použít náklady průměrné, které podle provedených výzkumů činí zpravidla u budov 
ročně cca 0,5 až 1,5 % z reprodukční ceny stavby. Jedná se o náklady budoucí (výnosová hodnota je součet 
diskontovaných budoucích čistých příjmů), takže pro jejich odhad bude třeba výrazně přihlédnout k současnému stavu 
údržby na objektu; u velmi dobře udržovaného objektu, kdy v nejbližších letech nebude nutné výraznější údržbu 
provádět, se použije nižší hodnota rozmezí a naopak u objektu slabě udržovaného hodnota vyšší. 
 
Osvětlení, vytápění a úklid společných prostor 
Dalším nákladem mohou někdy být výdaje spojené s osvětlováním, vytápěním a úklidem společných  prostor resp. 
s prostorami správce domu, skladu materiálu pro údržbu apod. (v pronajatých prostorách si tyto náklady hradí  
samozřejmě nájemníci mimo uvažované nájemné). 
 
Správa nemovitosti 
Náklady na správu nemovitosti jsou rovněž výdajem, nutným pro dosažení příjmů. Je nutno například provádět : 
− sjednávání nájemních smluv resp. jejich výpovědi, jednání s nájemci, 
− vybírání a vymáhání nájemného, včetně výdajů na právní zastoupení a soudní poplatky, 
− prohlídky nemovitostí, zajišťování řemeslníků resp. firem pro údržbu a opravy, dohled nad těmito opravami, 
− jednání s úřady, pojišťovnou apod., 
− vyplňování daňových přiznání, pravidelné zajišťování úhrady daně.  
 
Amortizace 
Jistina uložená v peněžním ústavu a přinášející úroky se při jejich vybírání nemění. Obdobně po dožití stavby by měl 
mít vlastník obnos na  její znovupostavení. Toto nám zabezpečuje položka zvaná amortizace (odpisy). Nemá ovšem nic 
společného s odpisy účetními. Rozeznáváme nejméně tři druhy odpisů: daňové, účetní a kalkulační, které se od sebe 
mohou vzájemně i výrazně lišit.  



Podstatou daňových odpisů je to, že vlastník investiční majetek koupí z peněz po zdanění, neodečítá však jako náklady 
na dosažení příjmů celou tuto částku v roce pořízení. Náklady jsou rozepsány na několik let, sazbou danou předpisem. 
Například u nemovitostí v současné době je doba odepisování 30 let. Tyto peníze jsou ovšem fiktivní, vlastník od 
nikoho nic nedostává, má jen úlevu na dani. 
 
 
Naproti tomu u amortizace pro výpočet výnosové hodnoty je třeba uvažovat stav, kdy vlastník každoročně ukládá 
určitou částku tak velikou, aby na konci životnosti stavby zde byla částka na její novou realizaci (buď 
znovupostavením, nebo koupí obdobné, obdobně opotřebené nemovitosti. Uvažujeme přitom se složeným úrokováním, 
s tím, že i úroky se přičítají a zůstávají do dalších let. 
Pro výpočet amortizace, kdy příslušné částky se ukládají koncem  roku a počítá se s úrokem a s úroky z úroků (složené 
úrokování)  platí pro výši nutné roční úložky X vztah  

X
C i

qn=
⋅
− 1

 

kde značí 
X  …   částku, kterou je nutno každoročně uložit na složené úrokování s úrokovou mírou i, aby po dožití stavby byla 

k dispozici částka na její znovupořízení, 
C  …   časovou cenu stavby (nákladová – reprodukční – cena ke dni odhadu, po odpočtu přiměřeného opotřebení); při 

zkoumání podnikatelského záměru můžeme uvažovat předpokládanou kupní cenu apod., 
i    …   úrokovou míru setinnou (setina úrokové míry v procentech) 
q   …   úročitele (q = 1 + i) 
n   …   dobu dalšího trvání stavby (roků) do zchátrání nebo generální opravy.  
 
Neúplné pronajmutí 
Zejména u nemovitostí s více pronajímatelnými jednotkami je třeba uvažovat, že nebudou všechny trvale pronajaty. 
Důvodem bude střídání nájemců, nutné mezidobí pro úpravy mezi jedním a druhým nájemcem, nasycený trh v určitém 
druhu pronajímaných prostor v dané obci, v daném místě apod. Pak je na místě výslednou sumu předpokládaného 
přijatého nájemného přiměřeně (například určitým procentem) snížit. 
 
Pronajmutí pozemku 
Výnosová hodnota bude vyjadřovat hodnotu celé nemovitosti, tzn. stavby + pozemku. Pokud bychom chtěli 
vypočítat pouze výnosovou hodnotu stavby, bylo by třeba započítat do výdajů i přiměřený nájem za pozemek. Obdobně 
v případech, kdy vlastníkem pozemku je jiný subjekt než u stavby. 
 
Odpočet nákladů na uvedení do pronajímatelného stavu 
Pro výnosovou hodnotu uvažujeme u nemovitosti stav etalonu – objekt v řádném stavu, řádně udržovaný. Pokud objekt 
v takovém stavu není, je třeba na konci – po výpočtu výnosové hodnoty – náklady na uvedení do stavu etalonu odečíst.  
Například u objektu s velmi zanedbanou údržbou, kterou bude nutno po zakoupení jednorázově ve velkém rozsahu 
dodatečně provést, aby se stavba dostala do stavu průměrné údržby, bude výnosová hodnota dána vztahem: 

C C NUV VE= −  

 kde značí: 
CV … výnosovou hodnotu nemovitosti ve stavu ke dni ocenění, 
CVE … výnosovou hodnotu etalonu – dané nemovitosti za předpokladu řádného stavu pro 

pronajímání, 
NU … náklady na „dohnání„ zanedbané údržby (zjištěné odborným odhadem nebo rozpočtem). 

Míra kapitalizace pro výpočty výnosové hodnoty 
 

 
Použitá míra kapitalizace je velmi závažnou 
položkou při výpočtech výnosové hodnoty.  

Na obrázku je názorně vidět citlivost výsledku 
při výpočtu vztahem pro věčnou rentu. 
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Závislost výnosové hodnoty  
na použité míře kapitalizace 



                                                                              Vztah nominální úrokové míry, inflace a reálné úrokové míry 
 
V tzv. nominální úrokové sazbě, odvozované obvykle z úroků na úvěry v bankách, není započten vliv inflace, která 
znehodnocuje dosažené úroky. Pro výpočty výnosnosti investice do vkladu v peněžním ústavu je vhodné odvodit i 
úrokovou sazbu reálnou, se započtením vlivu inflace.  
 
 
Je však třeba si uvědomit, že není možno bezmyšlenkovitě porovnávat jistinu v peněžním ústavu s hodnotou 
nemovitosti. Při inflaci reálná hodnota jistiny klesá. Ceny stavebních prací však při inflaci zpravidla stoupají (nemusí to 
ovšem být vždy pravidlem, jak dokazuje vývoj ve SRN, kde tzv. Bauindex  posledních několik let stagnuje). Při 
vzestupu cen stavebních dodávek stoupá i reprodukční cena staveb. Obdobně lze předpokládat ve stabilním 
hospodářství i vzestup smluvního nájemného podle inflačních doložek ve smlouvách, takže ani zde znehodnocení 
nehrozí. Obvyklá cena nemovitosti se počítá zpravidla průměrem z věcné a výnosové hodnoty; v uvedeném příkladu by 
průměrný vliv inflace včetně znehodnocení stavby opotřebením byl asi 1 %. Z obojího vyplývá, že vliv inflace bude 
natolik nízký, že se s ním zpravidla při výnosovém hodnocení nemovitostí neuvažuje. Jiné to ovšem bude při 
výpočtu amortizačních srážek, u nichž musíme uvažovat míru kapitalizace reálnou. 
 

C.1.4   Metoda váženého průměru (střední hodnoty)  
Pro náš účel se jako vhodné jeví stanovení věcné  hodnoty a hodnoty stanovené výnosovou metodou, pro které jsou k 
dispozici reálné vstupní údaje. 

Pro stanovení výsledné hodnoty vypočteme střední hodnotu přiřazením stanovené váhy pro jednotlivě dosažené 
výsledky.  

Na zjištění obecné ceny má ve vliv, kromě popsaných metod, značný podíl úsudek. Proto dvě strany, provádějící 
nezávislé hodnocení, mohou dospět k rozdílným výsledkům, v důsledku odlišné interpretace stejných skutečností. 

Při stanovení hodnoty se zvažuje současná situace i  budoucí možný vývoj. Tento však dosud nemá pevná pravidla v 
oblasti budoucích výnosů a pravidla úrokové míry kapitalizace ( tyto nejsou exaktně zjistitelné ). 

 

 
Bradáčova úprava metody váženého průměru 

Výpočet podle originálního postupu Naegeliho má jednu nevýhodu - jedná se o změny skokem, což nikdy nebývá 
dobré. Pokud bychom chtěli plynulou čáru, pak je třeba propojit body s rozdílem výnosové a věcné hodnoty R = 0 (váha 
výnosové hodnoty = 1) a s rozdílem R = 40 % (váha výnosové hodnoty = 5). Takové podmínce vyhovuje přímka o 
směrnici (-n- je váha výnosové hodnoty) : 

 
 věcná hodnota  -  výnosová hodnota 
n    =     ———————————————  × 10 +  1 
   výnosová hodnota 

 

Průběh váhy věcné a výnosové hodnoty v závislosti na tom, jakým násobkem výnosové hodnoty je hodnota věcná, je 
tabelárně i graficky uveden v obrázku. 

 

Metoda váženého průměru - váha věcné a výnosové hodnoty v závislosti na 
poměru věcné hodnoty k hodnotě výnosové (výnosová hodnota =  1,0 resp. 100 %) 

 

Vzorcem za pomoci plynulé lomené čáry je pak možno vyjádřit vážený průměr takto: 

k váha hodnoty 
% věcné výnosové 

60% 1 1 
80% 1 1 
100% 1 1 
120% 1 3 
140% 1 5 
160% 1 5 
180% 1 5 
200% 1 5 



CO
C n C

n
N V=

+ ⋅
+ 1  

 

kde značí: 

CO  ....    váženým průměrem zjištěnou cenu všech staveb na pozemku (včetně ceny pozemku, pokud mají stavby i 
pozemek stejného vlastníka), 

CN   ....  nákladovým způsobem bez koeficientu prodejnosti zjištěnou cenu  všech staveb na pozemku (+ cenu 
pozemku, pokud mají stavby i pozemek stejného vlastníka); tato cena má vždy váhu 1, 

CV  ....   výnosovým způsobem zjištěnou cenu  staveb (+ pozemku, pokud mají stavby i pozemek stejného 
vlastníka), 

n    ....   váhu ceny zjištěné výnosovým způsobem (CV); tato váha činí: 

   a) je-li   CN ≤≤≤≤ CV,    je  n = 1, 

   b) je-li  CN ≥≥≥≥ 1,4 x CV,  je n = 5 

       c) jen v ostatních případech se  n  vypočte pomocí vzorce 

n
C C

C
N V

V

= ×
−







 +10 1 

 

C.1.5   Porovnání obchodovatelných cen 
Určení reálných obchodovatelných cen porovnáním je možno provést na základě srovnání s jinými prakticky stejnými 
nemovitostmi a jejich inzerovanými resp. skutečně realizovanými cenami, při zohlednění všech výše uvedených 
souvislostí a zásad. Na základě uvedených podkladů pak následuje zdůvodnění a (podle zadání) uvedení buď odhadnuté 
ceny nebo rozmezí, v němž by se přiměřená cena měla pohybovat. 

Pokud je možno provést srovnání nejméně se třemi obdobnými objekty shodných vnějších i vnitřních charakteristických 
znaků, porovnání jejich velikosti, polohy, jejich využití, technického stavu nemovitosti a jejich inzerovaných resp. 
realizovaných cen, určí znalec srovnávací cenu na základě porovnání dostupných informací a svých odborných znalostí. 
Údaje o srovnávacích objektech musí být v odhadu (posudku) podrobně uvedeny včetně pramene, odkud byly získány. 

Bylo provedeno porovnání s obdobnými objekty, které byly v dané době nalezeny v databázi znalce a na internetovém 
serveru www.reals.cz a www.sreality.cz.  

 

C.2 Stanovení obecné ceny 
  
 
Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 
Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb. kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 

 

C.2.1 Cena stavby zjištěná nákladovým způsobem 

1. Informace o nemovitosti 

Název nemovitosti: Vřesice  
Adresa nemovitosti: 679 62 Vřesice 
Kraj: Jihomoravský 
Okres: Blansko 



Obec: Sulíkov 
Katastrální území: Vřesice 
Počet obyvatel: 264 
Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 = 35,0000 Kč/m2 

kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) 
Základní cena podle §28 odst. 1 písm. k) : 35,- Kč/m2 

2. Prohlídka a zaměření nemovitosti 

Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 20.5. 2012 za přítomnosti pana PeadDr. 
Václava Kuny, pana Ing. Vladimíra Škáry, CSc., a znalce. 

3. Obsah posudku 

a) Hlavní stavby 
a1) Rekreační domek 1 
a2) Rekreační domek 2 

b) Studny 
b1)  

c) Venkovní úpravy 
c1) Bazén venkovní nezakrytý 
c2) Zastřešení bazénu 
c3) Altán zahradní 
c4) Plot z ocel. plotových rámů 
c5) Plot dřevěný laťkový na dřev. nebo ocel. sloupky 
c6) Podezdívka 

d) Pozemky 
d1) Pozemky 
 

Posudek 

a) Hlavní stavby 

a1) Rekreační domek 1 - § 5 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 
Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ A 
Svislá nosná konstrukce: zděná 
Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží 
Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. podlaží 
Střecha: se šikmou nebo strmou střechou 
Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím 
Kód CZ - CC: 111 

Zastavěné plochy a výšky podlaží: 
 

 
1.NP: 9,10*9,60 = 87,36 m2



 
Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 
1.NP: 87,36 m2 0,00 m 

Obestavěný prostor: 
Vrchní stavba: 4,00*9,60*3,95+5,10*9,60*3,80 = 337,73 m3 

Zastřešení: 4,00*9,60*1/2*2,20+5,10*9,60*1/2*2,60 = 105,89 m3 
 

Obestavěný prostor – celkem:  = 443,62 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: 
 (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 
Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení 

standardu 
Část 
[%] 

 1. Základy: betonové pasy izolované S 100,00 
 2. Zdivo: zděné YTONG S 100,00 
 3. Stropy: keramické S 100,00 
 4. Střecha: krov dřevěný vázaný S 100,00 
 5. Krytina: pálená krytina S 100,00 
 6. Klempířské konstrukce: měděný plech N 100,00 
 7. Vnitřní omítky: dvouvrstvé vápenné omítky S 100,00 
 8. Fasádní omítky: cementovápenné S 100,00 
 9. Vnější obklady: sokl umělý pískovec S 100,00 
10. Vnitřní obklady: běžné obklady S 100,00 
11. Schody: kovové s dřevěnými stupni S 100,00 
12. Dveře: dřevěné masiv dub N 100,00 
13. Okna: dřevěná zdvojená okna S 100,00 
14. Podlahy obytných místností: vlysy, korek N 100,00 
15. Podlahy ostatních místností: běžná keramická dlažba S 100,00 
16. Vytápění: plynové ústřední S 100,00 
17. Elektroinstalace: světelná  třífázová S 100,00 
18. Bleskosvod: bleskosvod S 100,00 
19. Rozvod vody: studená i teplá S 100,00 
20. Zdroj teplé vody: bojler S 100,00 
21. Instalace plynu: rozvod zemního plynu S 100,00 
22. Kanalizace: ze všech zařízení S 100,00 
23. Vybavení kuchyně: kuch. linka a kachlová kamna N 100,00 
24. Vnitřní vybavení: WC, umyvadla, vana S 100,00 
25. Záchod: standardní splachovací S 100,00 
26. Ostatní: klimatizace, satelit, digestoř, žaluzie N 100,00 

Výpočet koeficientu K4: 
Konstrukce, vybavení Hodnocení 

standardu 
Obj. podíl 

[%] 
Část 
[%] 

Koeficient Upravený obj. 
podíl 

 1. Základy: S 8,20 100,00 1,00 8,20 
 2. Zdivo: S 21,20 100,00 1,00 21,20 
 3. Stropy: S 7,90 100,00 1,00 7,90 
 4. Střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 
 5. Krytina: S 3,40 100,00 1,00 3,40 
 6. Klempířské konstrukce: N 0,90 100,00 1,54 1,39 
 7. Vnitřní omítky: S 5,80 100,00 1,00 5,80 
 8. Fasádní omítky: S 2,80 100,00 1,00 2,80 
 9. Vnější obklady: S 0,50 100,00 1,00 0,50 



10. Vnitřní obklady: S 2,30 100,00 1,00 2,30 
11. Schody: S 1,00 100,00 1,00 1,00 
12. Dveře: N 3,20 100,00 1,54 4,93 
13. Okna: S 5,20 100,00 1,00 5,20 
14. Podlahy obytných místností: N 2,20 100,00 1,54 3,39 
15. Podlahy ostatních místností: S 1,00 100,00 1,00 1,00 
16. Vytápění: S 5,20 100,00 1,00 5,20 
17. Elektroinstalace: S 4,30 100,00 1,00 4,30 
18. Bleskosvod: S 0,60 100,00 1,00 0,60 
19. Rozvod vody: S 3,20 100,00 1,00 3,20 
20. Zdroj teplé vody: S 1,90 100,00 1,00 1,90 
21. Instalace plynu: S 0,50 100,00 1,00 0,50 
22. Kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3,10 
23. Vybavení kuchyně: N 0,50 100,00 1,54 0,77 
24. Vnitřní vybavení: S 4,10 100,00 1,00 4,10 
25. Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0,30 
26. Ostatní: N 3,40 100,00 1,54 5,24 
Součet upravených objemových podílů: 105,52 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 1,0552 

Ocenění: 
Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 290,- Kč/m3 

Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): * 1,1200 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 1,0552 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 0,8500 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1550 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): * 1,2760 

 
Základní cena upravená = 6 325,65 Kč/m3 

Plná cena:  443,62 m3 * 6 325,65 Kč/m3 = 2 806 184,85 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 14 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 86 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 14 / 100 = 14,000 % - 392 865,88 Kč 

 

Rekreační domek 1 - zjištěná cena = 2 413 318,97 Kč 

a2) Rekreační domek 2 - § 5 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 
Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ A 
Svislá nosná konstrukce: zděná 
Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží 
Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. podlaží 
Střecha: se šikmou nebo strmou střechou 
Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím 
Kód CZ - CC: 111 



Zastavěné plochy a výšky podlaží: 
 

 
1.PP: 6,20*6,00 = 37,20 m2

1.NP: 6,20*6,00+8,60*5,10-8,60*(5,10-
1,40)+3,50*2,30 = 57,29 m2

 
Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 
1.PP: 37,20 m2 2,50 m 
1.NP: 57,29 m2 5,60 m 

Obestavěný prostor: 
Spodní stavba: 37,20*2,50 = 93,00 m3 

Vrchní stavba: 6,20*6,00*7,60+(8,60*5,10-8,60*(5,10-
1,40))*5,60+3,50*2,30*2,40 

= 369,46 m3 

Zastřešení: 6,20*6,00*1/2*0,60+(8,60*1,40+8,60*3,70*1/2
) 

= 39,11 m3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 501,57 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: 
 (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 
Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení 

standardu 
Část 
[%] 

 1. Základy: betonové pasy izolované S 100,00 
 2. Zdivo: zděné POROTHERM S 100,00 
 3. Stropy: betonové S 100,00 
 4. Střecha: krov dřevěný vázaný S 100,00 
 5. Krytina: pálená krytina S 100,00 
 6. Klempířské konstrukce: měděný plech N 100,00 
 7. Vnitřní omítky: dvouvrstvé vápenné omítky S 100,00 
 8. Fasádní omítky: cementovápenné S 100,00 
 9. Vnější obklady: sokl umělý pískovec S 100,00 
10. Vnitřní obklady: běžné obklady S 100,00 
11. Schody: kovové s dřevěnými stupni S 100,00 
12. Dveře: dřevěné masiv dub N 100,00 
13. Okna: dřevěná zdvojená okna S 100,00 
14. Podlahy obytných místností: keramická dlažba S 100,00 
15. Podlahy ostatních místností: běžná keramická dlažba S 100,00 
16. Vytápění: ústřední na plyn a akumulační kamna S 100,00 
17. Elektroinstalace: světelná  třífázová S 100,00 
18. Bleskosvod: není C 100,00 
19. Rozvod vody: studená i teplá S 100,00 
20. Zdroj teplé vody: plynový kotel UT S 100,00 
21. Instalace plynu: rozvod zemního plynu S 100,00 
22. Kanalizace: ze všech zařízení S 100,00 
23. Vybavení kuchyně: nadstandardní kuch. linka N 100,00 
24. Vnitřní vybavení: WC, umyvadla, výřivková vana N 100,00 
25. Záchod: standardní splachovací S 100,00 
26. Ostatní: mříže,  N 100,00 

Výpočet koeficientu K4: 
Konstrukce, vybavení Hodnocení Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. 



standardu [%] [%] podíl 
 1. Základy: S 8,20 100,00 1,00 8,20 
 2. Zdivo: S 21,20 100,00 1,00 21,20 
 3. Stropy: S 7,90 100,00 1,00 7,90 
 4. Střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 
 5. Krytina: S 3,40 100,00 1,00 3,40 
 6. Klempířské konstrukce: N 0,90 100,00 1,54 1,39 
 7. Vnitřní omítky: S 5,80 100,00 1,00 5,80 
 8. Fasádní omítky: S 2,80 100,00 1,00 2,80 
 9. Vnější obklady: S 0,50 100,00 1,00 0,50 
10. Vnitřní obklady: S 2,30 100,00 1,00 2,30 
11. Schody: S 1,00 100,00 1,00 1,00 
12. Dveře: N 3,20 100,00 1,54 4,93 
13. Okna: S 5,20 100,00 1,00 5,20 
14. Podlahy obytných místností: S 2,20 100,00 1,00 2,20 
15. Podlahy ostatních místností: S 1,00 100,00 1,00 1,00 
16. Vytápění: S 5,20 100,00 1,00 5,20 
17. Elektroinstalace: S 4,30 100,00 1,00 4,30 
18. Bleskosvod: C 0,60 100,00 0,00 0,00 
19. Rozvod vody: S 3,20 100,00 1,00 3,20 
20. Zdroj teplé vody: S 1,90 100,00 1,00 1,90 
21. Instalace plynu: S 0,50 100,00 1,00 0,50 
22. Kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3,10 
23. Vybavení kuchyně: N 0,50 100,00 1,54 0,77 
24. Vnitřní vybavení: N 4,10 100,00 1,54 6,31 
25. Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0,30 
26. Ostatní: N 3,40 100,00 1,54 5,24 
Součet upravených objemových podílů: 105,94 
 

Hodnota koeficientu vybavení K4: 1,0594 

Ocenění: 
Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 290,- Kč/m3 

Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): * 1,1200 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 1,0594 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 0,8500 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1550 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): * 1,2760 

 
Základní cena upravená = 6 350,83 Kč/m3 

Plná cena:  501,57 m3 * 6 350,83 Kč/m3 = 3 185 385,80 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 8 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 92 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 8 / 100 = 8,000 % - 254 830,86 Kč 

 

Rekreační domek 2 - zjištěná cena = 2 930 554,94 Kč 



b) Studny 

b1)  - § 9 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 
Typ studny: Kopaná 
Hloubka studny: 10,00 m 
Ruční čerpadlo: 1 ks 
Kód CZ - CC: 2222 

Ocenění: 
Základní cena dle příl. č. 10: 

prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m + 9 750,- Kč 
další hloubka: 5,00 m * 3 810,- Kč/m + 19 050,- Kč 
ruční čerpadlo: 1 ks * 2 054,- Kč/ks + 2 054,- Kč 

 

Základní cena celkem = 30 854,- Kč 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 0,8500 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,3230 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): * 1,2760 

 

Plná cena = 77 737,45 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 15 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 85 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 15 / 100 = 15,000 % - 11 660,62 Kč 

 

 - zjištěná cena = 66 076,83 Kč 

c) Venkovní úpravy 

c1) Bazén venkovní nezakrytý - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 
Venkovní úprava: 21. Bazén venkovní nezakrytý 
Kód CZ - CC: 242 
Výměra:  14,50*9,60*2,90  =  403,68 m3 

Ocenění: 
Základní cena (dle příl. č. 11):  403,68 m3  *  1 825,- Kč/m3 = 736 716,- Kč 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 0,8500 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,3390 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): * 1,2760 

 

Plná cena: = 1 868 959,64 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 4 roky 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 46 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 



Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 4 / 50 = 8,000 % - 149 516,77 Kč 
 

Bazén venkovní nezakrytý - zjištěná cena = 1 719 442,87 Kč 

c2) Zastřešení bazénu - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 
Venkovní úprava: 19.1. Skleníky z ocelových profilů se zasklením a základy 
Kód CZ - CC: 127113 
Plocha:  4,50*10,50  =  47,25 m2 

Ocenění: 
Základní cena (dle příl. č. 11):  47,25 m2  *  2 050,- Kč/m2 = 96 862,50 Kč 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 0,8500 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1830 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): * 1,2760 

 

Plná cena: = 229 339,58 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 4 roky 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 21 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 25 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 4 / 25 = 16,000 % - 36 694,33 Kč 

 

Zastřešení bazénu - zjištěná cena = 192 645,25 Kč 

c3) Altán zahradní - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 
Venkovní úprava: 23. Altán zahradní 
Kód CZ - CC: 242051 
Plocha:  6,30*7,30  =  45,99 m2 

Ocenění: 
Základní cena (dle příl. č. 11):  45,99 m2  *  3 250,- Kč/m2 = 149 467,50 Kč 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 0,8500 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,3390 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): * 1,2760 

 

Plná cena: = 379 181,02 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 5 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 45 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 5 / 50 = 10,000 % - 37 918,10 Kč 

 

Altán zahradní - zjištěná cena = 341 262,92 Kč 



c4) Plot z ocel. plotových rámů - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 
Venkovní úprava: 13.2. Plot z ocel. plotových rámů na ocel.sloupky  do betonových patek 
Kód CZ - CC: 111  (46.21.11.1)    domy rodinné jednobytové 
Plocha:  135*1,80  =  243,00 m2 

Ocenění: 
Základní cena (dle příl. č. 11):  243,00 m2  *  450,- Kč/m2 = 109 350,- Kč 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 0,8500 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1550 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): * 1,2760 

 

Plná cena: = 255 585,18 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 8 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 17 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 25 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 8 / 25 = 32,000 % - 81 787,26 Kč 

 

Plot z ocel. plotových rámů - zjištěná cena = 173 797,92 Kč 

c5) Plot dřevěný laťkový na dřev. nebo ocel. sloupky - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 
Venkovní úprava: 13.6. Plot dřevěný laťkový na dřev. nebo ocel. sloupky 
Kód CZ - CC: 111  (46.21.11.1)    domy rodinné jednobytové 
Plocha:  54*0,90  =  48,60 m2 

Ocenění: 
Základní cena (dle příl. č. 11):  48,60 m2  *  435,- Kč/m2 = 21 141,- Kč 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 0,8500 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1550 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): * 1,2760 

 

Plná cena: = 49 413,13 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 8 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 17 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 25 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 8 / 25 = 32,000 % - 15 812,20 Kč 

 

Plot dřevěný laťkový na dřev. nebo ocel. sloupky - zjištěná cena = 33 600,93 Kč 

c6) Podezdívka - § 10 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 
Venkovní úprava: 13.18. Podezdívka z pref. dílů tl. do 300 mm, výška do 600 mm - barevná 
Kód CZ - CC: 111  (46.21.11.1)    domy rodinné jednobytové 
Délka:  54,00 m 



Ocenění: 
Základní cena (dle příl. č. 11):  54,00 m  *  845,- Kč/m = 45 630,- Kč 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 0,8500 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,1550 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): * 1,2760 

 

Plná cena: = 106 651,59 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 8 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 42 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 8 / 50 = 16,000 % - 17 064,25 Kč 

 

Podezdívka - zjištěná cena = 89 587,34 Kč 

d) Pozemky 

d1) Pozemky  - § 27 - § 32 

Stavební pozemky oceněné dle § 28 odst. 1 a 2: 

Název Parcelní číslo Výměra 
[m2] 

Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

Zastavěná plocha 27 216,00 35,00 7 560,- 
Zastavěná plocha 55/1 58,00 35,00 2 030,- 
Zastavěná plocha 55/2 16,00 35,00 560,- 
Součet  10 150,- 
Úprava ceny – příloha č. 21:   

2.3. není-li v místě možnost napojení na veřejnou 
kanalizaci 

-7 %   

2.7. svažitý pozemek orientovaný na SV, S a SZ -4 %   
2.11. pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 %   

Úprava ceny celkem -1 % - 101,50 
Mezisoučet  10 048,50 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): * 1,2760 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle hlavní stavby): * 2,1550 
Stavební pozemky oceněné dle § 28 odst. 1 a 2 – celkem 27 631,16 

Pozemky zahrad a ostatních ploch oceněné dle § 28 odst. 5. 
Základní cena = 35,- Kč/m2. 

Název Parcelní číslo Výměra 
[m2] 

Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

zahrada 24/26 67,00 35,00 2 345,- 
ostatní plocha 24/30 787,00 35,00 27 545,- 
ostatní plocha 24/35 352,00 35,00 12 320,- 
ostatní plocha 24/47 255,00 35,00 8 925,- 
ostatní plocha 24/48 34,00 35,00 1 190,- 
ostatní plocha 57/5 268,00 35,00 9 380,- 
ostatní plocha 94/4 273,00 35,00 9 555,- 



ostatní plocha 94/3 174,00 35,00 6 090,- 
Součet  77 350,- 
Úprava ceny - příloha č. 21:   

2.3. není-li v místě možnost napojení na veřejnou 
kanalizaci 

-7 %   

2.7. svažitý pozemek orientovaný na SV, S a SZ -4 %   
2.11. pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 %   

Úprava ceny celkem -1 % - 773,50 
Mezisoučet  76 576,50 
Úprava ceny dle § 28 odst. 5: * 0,4000 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): * 1,2760 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle hlavní stavby): * 2,1550 
Stavební pozemky oceněné dle § 28 odst. 5 - celkem 84 227,41 

Pozemky - zjištěná cena = 111 858,57 Kč 



Rekapitulace cen nemovitosti 

Výsledné ceny: 
a) Hlavní stavby 

a1) Rekreační domek 1 = 2 413 318,97 Kč 
a2) Rekreační domek 2 = 2 930 554,94 Kč 

b) Studna = 66 076,83 Kč 
c) Venkovní úpravy 

c1) Bazén venkovní nezakrytý = 1 719 442,87 Kč 
c2) Zastřešení bazénu = 192 645,25 Kč 
c3) Altán zahradní = 341 262,92 Kč 
c4) Plot z ocel. plotových rámů = 173 797,92 Kč 
c5) Plot dřevěný laťkový na dřev. nebo ocel. sloupky = 33 600,93 Kč 
c6) Podezdívka = 89 587,34 Kč 

d) Pozemky = 111 858,57 Kč 
 

 

Výsledná cena nemovitosti činí celkem  8 072 146,54 Kč 

Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle § 46 činí  8 072 150,- Kč 

slovy: osmmilionůsedmdesátdvatisícjednostopadesát Kč 

C.2.2 Stanovení věcné hodnoty 

Věcná hodnota nemovitosti je vypočtena z ceny zjištěné dle vyhlášky Ministerstva financí České 
republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. bez 
koeficientu prodejnosti a je uvedena v tabulce : 
 

Cena nemovitosti zjištěná nákladovým způsobem 8 072 146,54 Kč 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): 1,2760 

Věcná hodnota nemovitosti 6 326 133,65 Kč 

  

Pozemky  111 858,57 Kč 
 

Rekapitulace věcné hodnoty nemovitosti: 
 

Věcná hodnota nemovitosti 6 326 133,65 Kč 

Pozemky                 111 858,57 Kč 

Věcná hodnota nemovitosti   6 437 992,22 Kč 

Věcná hodnota po zaokrouhlení                6 437 990 Kč 

Věcná hodnota nemovitosti je 6 437 990 Kč. 

slovy: šestmilionůčtyřistatřicetsedmtisícdevětsetdevadesát Kč 

 



C.2.3 Cena stavby zjištěná metodou výnosovou 

Obvyklé nájemné cenovým porovnáním 

  
Ceny porovnatelných pronajímaných prostor jsou převzaty z nabídek internetu tak, aby charakter 
objektu, lokalita ve které se objekt nachází a jeho využití odpovídalo oceňovanému objektu. 
Základní údaje o porovnatelných pronajímaných prostorách z nabídek internetu jsou uvedeny 
v následujících tabulkách, podrobnější údaje jsou v příloze F.  
Objekt lze pronajmout jako celek pro rekreaci, vzhledem k atraktivnosti polohy, velikosti 
objektu, vybavenosti a stavu objektu lze za přiměřený považovat nájem 40 000,- Kč/měsíc -, 
s tím, že tento nájem nepředpokládám v průběhu celého kalendářního roku, ale vytíženost 
objektu uvažuji cca 60%. Výpočet je patrný z následujících tabulek : 
 

Zjišt ění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 1 

Č. Lokalita (Brno) 
Počet místností 

(pokoje + kuchyně) 
Garáž Jiné 

Oceň. 
objekt 

Vřesice, obec Sulíkov (5 + 1) + (2 + 1)  ne 

samostatně stojící 2 cihlové rekreační domy, přízemní, 
s podkrovím, nadstandardně zařízeno, kompletně vybaveno 

nábytkem, IS viz. popis objektu, kolaudace r. 1998, resp. 
2004, zast. pl. 87,36+57,29 = 144,7 m2, cca 12 lůžek, 

zastřešený bazén, venkovní gril s posezením,  velká okrasná 
zahrada, možnost parkování v objektu v zastřešeném stání 
(2-3 auta), zabezpečovací zařízení, klimatizace, v blízkosti 

vodní nádrže Křetínka, koupání, cykloturistika, houbaření, 
klidné prostředí vhodné pro rekreaci,  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Hustopeče nad Bečvou 3+1 ne 

rekreační dřevěná chata, stav objektu velmi dobrý, zastavěná 
plocha 40m², obytná podlahová plocha 89 m2, plocha pozemku
235 m2 , částečně vybavený nábytkem, vhodné pro milovníky 
vodních sportů, v blízkosti 2 rybníky s možností sportovního 
rybolovu, klidné prostředí, studna, jímka, el., 100m od chaty 
restaurace s celodenním provozem, parkování před chatou, 

2 
Vysočany, Koberův 

mlýn 7 + 1 ne 

samostatně stojící penzion, budova kamenná, stav objektu velmi 
dobrý, vybavený nábytkem, umístění na řece Želetavce 
v blízkosti Vranovské přehrady, stravování zajištěné, možnost 
domácích zvířat, klidné přírodní prostředí, možnost zapůjčení 
kol, člunu, parkování v blízkosti objektu 

3 

Ostravice, Beskydy 5 + 2 ne 

samostatně stojící RD, pronajímá se levá část dvojdomu, budova 
smíšená po rekonstrukci, stav objektu velmi dobrý, vybavený 
nábytkem, umístění v blízkosti golfového hřiště, aquaparku, 
lyžařského areálu, plocha zahrady 600 m2 , cena nájmu při 4-5ti 
osobách,  parkování před domem na dlážděné terase, 

4 

Lidmaň, Tvrziny 5+ 1 ne 

samostatně stojící rekreační chata, polosamota, budova smíšená, 
stav objektu velmi dobrý, vybavený nábytkem, topení lokální  
na tuhá paliva, lokální elektrické, možnost i krbem, studna, 
jímka, v objektu sauna, u objektu bazén, v blízkosti hrad 
Kámen, cykloturistika, houbaření, klidné prostředí, plocha 
zastavěná 340 m2 , plocha zahrady 704 m2 cena nájmu při 11ti 
osobách,  zabezpečovací zařízení, 

5 
Bítov-Horka, Vranovská 

přehrada 3 + kk ne 

samostatně stojící rekreační chata, budova smíšená, stav objektu 
velmi dobrý, vybavený nábytkem, studna, teplá voda, plyn. 
sporák, u objektu posezení, vlastní loďka, jezero i restaurace 
vzdáleny 50m,  klidné prostředí, plocha užitná 50 m2 , cena 
nájmu při 6ti osobách,   

6 
Žďárský potok, Jeseníky 3 + kk ne 

samostatně stojící rekreační chata, samota, budova cihlová, stav 
objektu velmi dobrý, vybavený nábytkem, topení ústřední el. + 



velká krbová kamna v obývacím pokoji, ohřev vody bojler, 
studna na užitkovou vodu, jímka, v objektu satelit a 2x televize,  
v blízkosti (cca 6km) aqua centrum, lyžařský vlek, 
cykloturistika, houbaření, klidné prostředí, plocha zastavěná 60 
m2 , plocha zahrady 550 m2 ,cena nájmu při 6ti osobách,  

7 

Nýdek, Beskydy 5 + 1 ne 

samostatně stojící rekreační chalupa, samota, budova cihlová, 
stav objektu velmi dobrý po rekonstrukci, vybavený nábytkem, 
topení pomocí krbu, kachlových kamen a el. přímotopů, 
internet, telefon,  v blízkosti lyžařský vlek, cykloturistika, 
houbaření, klidné prostředí, plocha zastavěná 140 m2 , plocha 
podlahová 200 m2 , u objektu parkovací stání,  

 
 
 
 
 

Zjišt ění ceny porovnáním nemovitostí jako celku  -  list 2 

Č. 

Cena 
požadovaná  
za měsíční 
pronájem 

Koef. 
redukce   

na 

Cena po redukci 
na pramen ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 KC(1-6) 
Cena 

oceňovaného 
objektu 

  Kč 
pramen 
ceny 

Kč poloha velikost garáž 
stav a 
vyba-
vení 

jiné 
úvaha 
znalce 

. Kč 

(1) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 13 000 0,95 12 350 1,00 0,45 1,00 0.75 1.00 1.00 0,338 36 538 

2 150 000 0,95 142 500 1,30 1,00 1,00 1.40 1.00 1.00 1,820 78 297 

3 10 000 0,95 9 500 1,00 0,85 1.00 0,70 1.00 1.00 0,595 15 966 

4 12 900 0,95 12 255 0,95 0,90 1.00 0,95 1.00 1.00 0,812 15 092 

5 32 000 0,95 30 400 1,15 0,50 1,00 0,95 1.00 1.00   0,546 55 678 

6 22 000 0,95 20 900 0,95 0,50 1,00 0,80 1,00 1,00 0,380 55 000 

7 17 000 0,95 16 150 0,95 0,90 1,00 0,80 1,00 1,00 0,684 23 611 

 

Celkem průměr                 Kč 40 026 

Minimum                 Kč 15 092 

Maximum                 Kč 78 297 

K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                 

K2 Koeficient úpravy na velikost objektu                                                                                                                                 

K3 Koeficient úpravy na garáž v objektu nebo v areálu                                                                                                                                 

K4 Koeficient úpravy na vybavení (lepší - horší)                                                                                                                                 

K5 Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti (lepší - horší)                                                                                                                                 

K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší – horší)                                                                                                                           

  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: K5 = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší 

KC Koeficient celkový   KC = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)                                                                                   

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                     

 

Orientační stanovení odpisů ( vypočet z ceny zjištěné nákladovým způsobem ) 

o   =       CN x u / 100         

            (1 + u / 100)n - 1  



CN cena oceňované stavby včetně příslušenství bez Kp, 

u úroková míra 3 %, 

n předpokládaná další životnost stavby, pro výnosovou metodu, nejvýše 30 let, 

cena stavby bez Kp                             6 326 133,65 Kč 

odpisy domu:                                o   =   6 326 133,65 x 0,03  =               132 970,64 Kč 

                                                                  (1 + 0,03)30 - 1 

  Náklady na údržbu a opravy ve výši 0,3 % z ceny zjištěné nákladovým způsobem bez odpočtu 
opotřebení a bez Kp, 

 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39) je 1,2760 

cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení a bez Kp                             8 958 438,24 : 1,2760= 
7 020 719,62 Kč 

 náklady na údržbu a opravy:                 7 020 719,62 x 0,003 =                            21 062,15 Kč 

   Odhad daně z nemovitosti                       
             1 800,- Kč 

   Odhad částky pojistného           
                5 000,- Kč  

 

 
Výnosová hodnota - výpočet věčnou rentou 
 

Výnosové ocenění - konstantní příjmy po dlouhou dobu, věčná renta 

Příjmy z nájemného (za rok) 

Objekt 
nájemné ročně - předpoklad 

v daném místě 

Rekreační nemovitost     40 000*12*0,60 =   288 000 Kč 288 000,00 

    Kč 0,00 

    Kč 0,00 

    Kč 0,00 

Celkem příjem z nájemného ročně                                                                                                 Kč 288 000,00 

Výdaje na dosažení příjmů (za rok) 

Podklady pro výpočet výdajů                                                                                                   

Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci                                                                                              T  (roků) 30,00 

Předpokládané roční procento na údržbu a opravy                                                                                              % z RC 0,50 

Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace                                                                                              u  (%) 3,00 

Úročitel pro výpočet amortizace                                                                       q (-) 1,030 

Výpočet výdajů                                                                                                   

Daň z nemovitosti (odhad)                                                                              Kč 1 800,- 



Pojištění                                                                                                Kč                5000,- 

Průměrné kapitalizované roční odpisy výpočtem                             Kč 132 970,- 

Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy                          Kč 21 062,- 

Správa nemovitostí                                                                                              Kč 0,00 

Jiné náklady                                                                                              Kč 0,00 

Roční nájemné z pozemku (je-li vlastnictvím jiného subjektu)                           Kč 0,00 

Celkem výdaje ročně                                                                                Kč 160 832,- 

Výpočet čistého ročního nájemného 

Příjmy ročně celkem                                                                                                Kč 288 000,- 

Výdaje ročně celkem                                                                                                Kč 160 832,- 

Čisté roční nájemné                                                                                                Kč 79 168,- 

Výpočet výnosové hodnoty 

Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného?                   ano 
výpočet věčnou 

rentou 

Čisté roční nájemné                                                                                              Kč 127 168,-

Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty                   % 7,0 
Výnosová hodnota v dokončeném (pronajímatelném) stavu 
(zaokrouhleno)                          Kč 1 816 685,71
Odpočet nákladů na dokončení do pronajímatelného stavu 
(zaokrouhleno)                         Kč 0,00

Výnosová hodnota v současném stavu (zaokrouhleno, bez pozemku)                         Kč 1 816 690,00

 

C.2.4  Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti váženým průměrem 
 
Cena zjištěná výnosovým způsobem CV  1 928 544  Kč 

Věcná hodnota CN  6 437 990 Kč 
Poměr věcné výnosové hodnoty: CV  / CN 0,299 

Váha výnosové hodnoty: n (je-li CN >  1,40x CV je  n = 5) n=5 

Obvyklá hodnota váženým průměrem: C = (n .CV + CN) / (n + 1)  2 712 394 Kč 

  

Obvyklá hodnota váženým průměrem po zaokrouhlení  3 216 142 Kč 
 

Obvyklá hodnota nemovitosti stanovená váženým průměrem je 3 216 142 Kč.  

slovy: třimilionydvěstěšestnácttisícstočtyřicetdva Kč 

C.2.5 Cena stavby zjištěná porovnávacím způsobem 
 



Pro daný případ je zvolena metoda porovnání na základě porovnání jako celku. Ocenění 
nemovitostí má být provedeno cenovým porovnáním (komparací) na základě jednotkové srovnávací 
ceny. Porovnávací metoda ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 
obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Srovnatelnou cenou tedy rozumíme 
obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně 
prodávanými věcmi, na základě řady hledisek. Pro ocenění dané nemovitosti má být použita metoda 
porovnání na základě standardní jednotkové tržní ceny SJTC podle Prof. Ing. Bradáče. Princip 
metody spočívá v tom, že  

 

z databáze znalce o realizovaných resp. inzerovaných prodejích podobných nemovitostí je pomocí 
přepočítacích indexů jednotlivých objektů odvozena jednotková tržní cena (za m3 obestavěného 
prostoru, za m2 zastavěné plochy, podlahové plochy, užitkové plochy hrubé a čisté). Indexy u 
jednotlivých objektů respektují jejich zvláštnosti pokud se týká obce a jejího vybavení, umístění 
objektu v obci ve vztahu k centru, k sousedním objektům, v terénu, dostupnosti objektu, jeho 
provedení a vybavení, technickému stavu, poměru zastavěné a nezastavěné plochy aj. Tato 
jednotková cena, získaná následným statistickým vyhodnocením jako průměrná, minimální a 
maximální, je potom indexem oceňovaného objektu obdobně získaným přepočtena na jednotkovou 
cenu objektu; po vynásobení výměrou objektu je potom získána jeho porovnávací hodnota. 
Podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozd. předpisů, je porovnávací způsob 
ocenění takový, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem 
a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně 
související věci. 

Realitní inzerce je jedním z důležitých objektivních podkladů pro cenové porovnání při stanovení 
obvyklé ceny (hodnoty) nemovitostí, pokud jsme si však vědomi jejích specifik. Zejména je 
důležité uvědomit si, že ceny inzerované jako požadované prodejní jsou zpravidla vyšší, než 
jaké budou nakonec dosaženy. Postupným podrobným sledováním je možno si ověřit, jak cena 
určité nemovitosti postupně v čase klesá, až z inzerce zmizí - nemovitost se zřejmě prodala za cenu 
blízkou poslední požadované. Z toho vyplývá důležité kriterium: 

cena (jednotková cena) odhadované nemovitosti nemůže být vyšší než cena (jednotková 
cena) stejné nemovitosti inzerované k prodeji. 

Z inzerce (realitní časopisy, realitní inzerce na Internetu ap.) je třeba vzít v úvahu co nejvíce 
dostupných informací, u co největšího počtu objektů. V posudku se veškeré tyto informace uvedou. 
U každé nemovitosti, použité pro srovnání, je třeba uvést maximum údajů, jež jsou k dispozici pro 
její identifikaci a popis (případně i její fotografii, například z Internetu, je-li dostupná). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o ceny požadované, je třeba v daném regionu sledovat poměr 
mezi cenami v inzerci a cenami skutečně za inzerované objekty dosaženými. Tento poměr je 
místně i časově proměnný. Do doby zjištění ustálených regionálních hodnot poměru inzerovaných a 
skutečně realizovaných cen je možno výchozí hodnoty cen z inzerce upravovat indexem 0,90 ±. 
Dále je nabídková cena upravena zjednodušenou soustavou koeficientů, které zohledňují vlivy 
polohy obce nabízené nemovitosti, její vybavenost a správní význam, dále polohu, stav, vybavení, 
možnosti rozšíření, podlažnost a údržbu nabízené nemovitosti v porovnání s oceňovanými 
nemovitostmi a názor znalce z hlediska tržního ocenění (podstandardní, standardní (1,00) a 
nadstandardní). U cen nabídkových, nabídkových cen upravených indexem úpravy nabídkové (tedy 
maximální) ceny o pokles k ceně prodejní, a cen upravených dalšími, výše uvedenými koeficienty 
je následným statistickým vyhodnocením zjištěna maximální, minimální a průměrná, je potom 
získána jeho porovnávací hodnota. 

 



V následujícím přehledu jsou uvedeni srovnatelní reprezentanti v blízkých lokalitách vedených na 
realitních serverech a ve vlastní databázi. Srovnávací reprezentanti jsou uvedeni v příloze F. 
 

Tab. 1 - Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 1 

Č. Lokalita (Brno) 
Počet místností 

(pokoje + 
kuchyně) 

Garáž Pozemek m2 Jiné 

Oceň. 
objekt 

Vřesice, obec 
Sulíkov 

(5 + 1) + (2 + 1) ne  2500 

   samostatně stojící 2 cihlové rekreační domy, 
přízemní, s podkrovím, nadstandardně zařízeno, 
kompletně vybaveno nábytkem, IS viz. popis 
objektu, kolaudace r. 1998, resp. 2004, zast. pl. 
87,36+57,29 = 144,7 m2, zastřešený bazén, venkovní 
gril s posezením,  velká okrasná zahrada, možnost 
parkování v objektu v zastřešeném stání (2-3 auta), 
zabezpečovací zařízení, klimatizace, v blízkosti vodní 
nádrže Křetínka, koupání, cykloturistika, 
houbaření, klidné prostředí vhodné pro rekreaci, 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Jamné nad Orlicí 4+1 + (2) ne 532 

samostatně stojící cihelný nový dům – rekreační 
chalupa, přízemní s podkrovím, suterén (2 technické 
místnosti), stav velmi dobrý, v kuchyni KL včetně 
spotřebičů, v obývacím pokoji krb, parkování před 
domem 3 parkovací místa,  v domě zůstává veškeré 

zařízení, celková zastavěná plocha 122 m², podlahová 
plocha 250 m², plocha udržované okrasné zahrady 
400m², topení v celém domě podlahové el., možnost 

kombinace s vytápěním krbem, v domě zabezpečovací 
systém, v okolí příroda, využití plavání, kolo, běžky, 

lyže 

2 Domašov 5 + 2 + (3) ano 539 

samostatně stojící rekreační chalupa (penzion), cihelné 
zdivo, dvoupodlažní objekt s podkrovím a 

celopodsklepený, stáří 15 let, s nadstandardním 
vnitřním vybavením,  suterén (3 technické místnosti + 

velká společenská místnost + kuchyňský kout), stav 
velmi dobrý, vnitřní vybavení stáří 5 let, v obývacím 

pokoji v suterénu krbová kamna, venku dřevěná 
pergola, zděný krb, garáž + parkování na zpevněné 

ploše před penzionem, v domě zůstává veškeré zařízení, 
celková plocha pozemku 539 m², topení na plyn (butan), 
vlastní studna, odpad do vlastní jímky,  v celém domě 
topení ústřední na plyn (rezervní kotel plyn.) možnost 
kombinace s vytápěním přímotopy a krbovými kamny, 

v domě zavedený systém kabelové televize, v okolí 
příroda, potok, konec obce,  

3 
Loučná nad Desnou, 

okr. Šumperk 
4 + 1 ne 571 

samostatně stojící rekreační chata, cihelné zdivo 
přízemní s podkrovím, celková zastavěná plocha 155 
m², stav velmi dobrý po rekonstrukci, v kuchyni KL 
včetně spotřebičů, v obývacím pokoji krb, celkem 14 
lůžek, parkování před chatou na parkovacích stáních 

(2ks), příjezd zajištěn po zpevněné komunikaci, vlastní 
studna, odpad do vlastní jímky,  celková plocha 

pozemku 571 m², v celém domě topení ústřední na el. 
kotel, možnost kombinace s vytápěním krbem, v domě 

zavedený systém kabelové televize v okolí příroda, 
využití kolo, běžky, lyže 

4 Zlatý Potok 6 + 2 ne  5752 

 samostatně stojící cihelný objekt (kolaudace v roce 
2004) – rekreační chalupa, přízemní s podkrovím, stav 
velmi dobrý, v kuchyni KL včetně spotřebičů, 
parkování před domem 6 parkovacích míst, celková 
zastavěná plocha 136 m², podlahová plocha 202 m², 
topení v celém domě ústřední na tuhá paliva, voda 
z místního zdroje, v okolí příroda, využití kolo, běžky, 
lyže 



5 
Stříbrnice, okr. 

Kroměříž 
9 + 2 ne 3 867 

samostatně stojící rekreační chata - novostavba, cihelné 
zdivo, dvoupodlažní objekt s celoročně využitelným 

venkovním bazénem s mořskou vodou a vytápěním, 
vnitřním a vnějším krbem, zastřešenou terasou, dětským 

hřištěm, zahradním domkem, okrasnou a užitnou 
zahradou, objekt atypicky řešen, vytápění podlahové, 
kompletně zateplen, posilovna, vnitřní bazén,   objekt 

s nadstandardním vnitřním vybavením,  velká 
společenská místnost součástí francouzský krb,  venku 
zastřešená dřevěná terasa, parkování na zpevněné ploše 

před chatou 10 i více aut, v domě zůstává veškeré 
zařízení, celková plocha pozemku 3867 m², další 
parcela náležející k objektu 2061m² (možnost ten. 

kurtu),  v domě zavedený systém kabelové televize, 
telefon, v okolí příroda, potok, konec obce, 

6 Nahošovice (4 + 1) + (2 +0) ne 3 139 

řadová rekreační chalupa, cihelné zdivo, nadstandardní 
nemovitost se zajímavým architektonickým řešením, 

objekt patrový, celková zastavěná plocha 400 m², stav 
velmi dobrý po rekonstrukci, hlavní objekt – 4+1, 

prosklená veranda, balkon, zabezpečovací zařízení, 
vedlejší přístavek – 2 + 0, možnost vjezdu ze zadní 

strany na zahradu (stodola), příjezd zajištěn po 
zpevněné komunikaci, vlastní studna, odpad do vlastní 
jímky,  celková plocha zastavěná 400 m², v celém domě 
topení ústřední na plyn. kotel, ohřev vody plyn. kotlem,  

rozsáhlá zahrada s ovocnými stromy, 

7 Jindřichov, Jeseníky 5 + 1 ano 1560 

samostatně stojící stylová rekreační chalupa, částečně 
podsklepený, cihelné zdivo, přízemní s podkrovím, 

celková zastavěná plocha 120 m², stav velmi dobrý po 
rekonstrukci v roce 2005, celková plocha oplocené 

zahrady 772 m², volná louka 462 m²,  částečně 
podsklepený,příjezd zajištěn po zpevněné komunikaci, 
vlastní studna, odpad do vlastní jímky, el. 220/380V,  

v celém domě topení ústřední na  kotel na TP, el. kotel 
12kW, el. ohřev vody bojlerem, nemovitost leží přímo u 

lesa, v okolí louky a potok, 

8 
Doubravník, 50 km 

severně od Brna 
4 + 1 ano 5 394 

samostatně stojící rekreační chalupa, cihelné zdivo, 
přízemní s podkrovím, vstup do podkroví po galerii jak 
na půdu, tak do obytných místností,  celková zastavěná 

plocha 150 m², stav velmi dobrý po rekonstrukci 
v letech 1980- 2005, na zahradě jsou ovocné i okrasné 

stromy, součástí je velká stodola a 2 sklepy, 2 
přístřešky, dřevěná obytná chatka, příjezd zajištěn po 
zpevněné komunikaci vydlážděné , menší rybníček, 

vodovod,, odpad do vlastní jímky, el. 220/380V,  
v celém domě topení na TP, není zaveden plyn, 

nemovitost leží přímo u lesa s krásným výhledem, 
v okolí louky a potok, 

9 
Sentice, okr. Brno-

venkov 
(4 + kk) + (2 + 

kk) 
ne 1529 

stylová rekreační chalupa v řadové zástavbě, cihlová 
v částí původní kamenná zeď, nepodsklepená, se 2 
obytnými jednotkami s vlastními vstupy, cihelné 
zdivo, přízemní s podkrovím, celková zastavěná 
plocha 320 m², stav velmi dobrý, kolaudace  v roce 
1985, velká zahrada, jezírko, vjezd do dvora, vlastní 
studna, odpad do vlastní jímky, el. 220/380V, plyn, 
v celém domě topení ústřední na  kotel na plyn 
samostatně pro obě byt. jednotky, v některých 
místnostech funkční kamna  na TP, nemovitost leží 
přímo u lesa, v okolí louky a potok, 

10 Leskovice 7+kk ano 4350 

samostatně stojící rekreační chalupa, cihelné zdivo, 
přízemní s podkrovím,  celková zastavěná plocha 350 
m², stav velmi dobrý po rekonstrukci v letech 2002, 

součástí je hospodářská část rozdělená na dílnu a garáž, 
na zahradě menší rybníček jako koupací jezírko, 

vodovod, studna, odpad do veřejné kanalizace, el. 
220/380V,  plynovod, v celém domě topení na TP, nebo  

plynem, případně krbovými kamny, telefon, součástí 



prodeje je cca 11 500m² lesa, 

11 
Sněžné, u Nového 
Města na Moravě 

5 + 2 ne 5000 

samostatně stojící rekreační chalupa s ubytováním a s 
restaurací, cihelné zdivo, přízemní objekt s podkrovím, 
celková zastavěná plocha 450 m², stav velmi dobrý 

po rekonstrukci, kuchyň 2x, celkem 17 lůžek, 
parkování před objektem, příjezd zajištěn po zpevněné 
komunikaci, celková plocha pozemku 5000 m², možno 

postavit na pozemku RD, topení ústřední, částečně 
podsklepen, prodej včetně vybavení restaurace, v okolí 

příroda, využití kolo, běžky, lyže 

12 Pošná 8 + kk ne 1476 

samostatně stojící rekreační chalupa, polosamota na 
Čekomoravské vysočině, cihelné zdivo,  celková 

zastavěná plocha 260 m², stav velmi dobrý, všestranné 
sportovní vyžití, poloha v klidném přírodním prostředí, 

13 Sokolí, okr. Třebíč 5 + 1 ne 12 500 

samostatně stojící rekreační chata na samotě, 
novostavba, cihelné zdivo, přízemní s podkrovím,  

celková zastavěná plocha 99 m², obytná plocha 160m², 
k pozemku patří část lesa, pozemek oplocen, sklep 

kamenný vhodný k vybudování vinného sklepa, vlastní 
čistička, kolaudace v roce 2006, el. 220/380V, vlastní 

studna, cca 600 m od objektu se nachází vesnice Sokolí, 

14 
Bulhary, okres 

Břeclav 
5 + 4 + kk ano cca 1096 

samostatně stojící rekreační penzion s ubytováním a 
se samostatným RD, celoroční provoz, vytížen od 
března do podzimu, výtěžnost 0,5 mil. bez odpočtu 
nákladů, k penzionu okrasná zahrada s jezírkem, 

pergola, grilování, objekt cihelný po rekonstrukci, 
řadový, plynovod, veřejná kanalizace,  v penzionu 
celkem 21 lůžek, parkování před objektem 5-10 

parkovacích stání, garáž, celková plocha zahrady 416 
m², v RD 4+kk, topení lokální plynové , RD 

podsklepen, v okolí příroda, využití kolo, běžky, lyže, 
10 km koupaliště, 

15 Lomnice u Tišnova 4 + 1 ne 571 

samostatně stojící rekreační chata v klidné části obce, 
rekonstrukce v roce 2004, cihelné zdivo, přízemní s 

podkrovím,  celková zastavěná plocha 145 m², 2 
samostatné byty, + kuchyň s kachlovými kamny, 

ústřední vytápění na plyn včetně ohřevu vody, dvůr 
rámovaný bývalými hospodářskými budovami,    

 

 
Tab. 1 – Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku  -  list 2 

Č. 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená  

Koef. re-
dukce na 

Cena po 
redukci na 

pramen 
ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 I 
Cena oceňovaného 
objektu odvozená 

  Kč pramen ceny Kč poloha velikost garáž 
stav a 
vyba-
vení 

poze- 
mek 

úvaha 
znalce 

K1×  … 
× K6 

ze srovnávacího  
Kč 

(1) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 3 495 000 0,90 3 145 500 0,85 0,85 1,00 0,90 0,97 1,00 0,631 4 984 945 

2 5 000 000 
0,90 

4 500 000 1,05 1,00 1,03 0,97 0,97 1,00 1,018 4 420 432 

3 3 500 000 
0,90 

3 150 000 0,85 0,95 1,00 1,00 0,97 1,00 0,783 4 022 989 

4 5 850 000 
0,90 

5 265 000 0,85 1,00 1,00 0,90 1,07 1,00 0,819 6 428 571 

5 3 950 000 0,90 3 555 000 0,85 1,15 1,00 1,10 1,05 1,00   1,129 3 148 804 

6 3 835 000 
0,90 

3 451 500 0,85 1,10 1,00 0,95 1,05 1,00 0,933 3 699 357 

7 3 150 000 0,90 2 835 000 0,85 0,85 1,03 0,90 1,00 1,00 0,669 4 237 668 



8 4 480 000 0,90 4 032 000 1,00 0,95 1,03 0,90 1,07 1,00 0,942 4 280 255 
9 3 970 000 0,90 3 573 000 1,20 1,05 1,00 0,95 0,95 1,00 1,137 3 142 480 
10 5 825 000 0,90 5 242 500 0,90 1,05 1,03 0,95 1,07 1,00 0,989 5 300 809 
11 4 710 000 0,90 4 239 000 1,05 1,05 1,00 0,90 1,07 1,00 1,062 3 991 525 
12 4 080 000 0,90 3 672 000 0,90 1,20 1,00 0,95 1,07 1,00 1,098 3 344 262 
13 7 540 000 0,90 6 786 000 1,25 0,90 1,00 1,15 1,30 1,00 1,682 4 034 483 

14 4 500 000 0,90 4 050 000 1,00 1,25 1,03 1,15 1,00 1,00 1,481 2 734 639 
15 3 422 000 0,90 3 079 800 1,20 0,90 1,00 0,95 0,97 1,00 0,995 3 095 276 

Celkem průměr                 Kč 4 057 766 

Minimum                 Kč 2 734 639 

Maximum                 Kč        6 428 571 

K1  Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                 

K2 Koeficient úpravy na velikost objektu                                                                                                                                 

K3 Koeficient úpravy na garáž v objektu nebo v areálu                                                                                                                                 
K4 Koeficient úpravy na celkový stav (lepší - horší)                                                                                                                                 
K5 Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti (lepší - horší)                                                                                                                                 
K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                      

  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: K5 = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší 

KC Koeficient celkový   KC = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)                                                              

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 
1,00                                                                                                                                 

 

Rekapitulace cen 
 

Způsob ocenění 
 

 Cena  

Věcná hodnota (časová cena)                                     6 437 990,00 Kč  

Výnosová hodnota         1 928 544,00 Kč 

Odhad obvyklé hodnoty:       váženým průměrem      3 216 140,00 Kč 

Cena zjištěná porovnávacím způsobem                                 4 057 766,00 Kč  

Obecná (obvyklá, tržní) cena podle odborného odhadu znalce                                                 4 000 000,00 Kč  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D.  ZÁVĚR 
 

Znaleckým úkolem bylo: 

• stanovit obvyklou cenu nemovitosti: 
- rekreačního objektu č. p. 20, na pozemku p.č. 27, objektu bez č.p. na pozemku p.č. 55/1, 55/2, 
pozemků p.č. 27, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 55/1 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 55/2 
zastavěná plocha a nádvoří, p.č.24/26, zahrada, pozemků p.č. 24/30, 24/35, 24/47, 24/48, 57/5, 94/3, 
94/4, vše ostatní plocha, v k.ú. Vřesice, obec Sulíkov, okres Blansko, zapsáno na LV č. 107, 
vedeném na Katastrálním úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Boskovice. 
. 

  

Odpověď: 

 
 
Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod ocenění, je mnou 
stanovená obvyklá cena nemovitosti: 
- rekreačního objektu č. p. 20, na pozemku p.č. 27, objektu bez č.p. na pozemku 
p.č. 55/1, 55/2, pozemků p.č. 27, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 55/1 zastavěná 
plocha a nádvoří, p.č. 55/2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č.24/26, zahrada, p.č. 
24/30, 24/35, 24/47, 24/48, 57/5, 94/3, 94/4, vše ostatní plocha, včetně součástí a 
příslušenství, v k.ú. Vřesice, obec Sulíkov, okres Blansko, zapsáno na LV č. 107. 
 - k datu 20.5. 2012 stanovena na:  

 



4 000 000,-Kč 
 
slovy : čtyřimiliony korun českých 

 
 

V Brně dne 8.6. 2012 
 
 
 

Ing.Stanislav Buchta, 
znalec 
Štefanikova 550 
664 34 Kuřím 

 

E. Znalecká doložka 
 
Znalecký posudek jsem provedl jako znalec jmenovaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti 
České republiky ze dne 2.2.2001 č.j. M-155/2001, pro základní obory: 
 

• Ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na nemovitosti 
• Stavebnictví, odvětví stavby obytné, odvětví stavby průmyslové, odvětví stavby inženýrské, 

odvětví stavby dopravní 
 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 126 – 008 - 12 znaleckého deníku. 
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 126 – 008 - 12 podle připojené likvidace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


