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CENOVÁ MAPA RODINNÝCH DOMŮ TYPU 

BUNGALOV  

 

 
 

PRICE MAP OF FAMILY HOUSES TYPE BUNGALOW  



Anotace 

Předmětem této diplomové práce je tvorba orientační cenové mapy novostaveb rodinných 

domů typu bungalov. Cenová mapa je založena na ocenění uvažovaného typu nemovité věci 

v jednotlivých krajích České republiky. Základem pro vytvoření samotné mapy je volba 

referenčního rodinného domu s charakteristickými prvky a vlastnostmi. Ocenění je provedeno 

pomocí nákladové a porovnávací metody, z nichž je následně stanovena objektivní tržní 

hodnota. Dílčí výsledné hodnoty byly zapracovány do grafického znázornění v podobě 

cenové mapy České republiky.  
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Annotation 

 
The diploma thesis deals with creation of indicative price map in regard to new building 

bungalow type family houses. The price map is based on considered real estate valuation in 

each region of Czech Republic. The key for the price map creation is selection of reference 

family house with characteristic marks and features. Objective market price is set from cost 

method and comparison method valuations. Graphical visualisation of Czech Republic price 

map is made with regard to calculated values. 
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1. Úvod  
 

Trh s nemovitými věcmi je segment trhu zabývající se prodejem (nabídkou), nákupem či 

pronájmem (poptávkou) nemovitých věcí. Trh s nemovitostmi v posledním roce 

zaznamenával extrémní nárůst cen. Expanzi cen nemovitých věcí nelze přisoudit pouze 

jednomu podnětu. Mezi hlavní příčiny se řadí koronavirová pandemie, zrušení daně z nabytí 

nemovitých věcí či rostoucí ceny stavebních materiálů a stavebních prací. 

S ohledem na růst cen nemovitostí, které vyvolávají nové nákupy a prodeje, je vhodné 

znát hodnotu vlastních nemovitých věcí. Objektivní hodnota bytu, rodinného domu apod. je 

důležitá jak pro stranu kupující, tak pro stranu prodávající. Dalšími subjekty, které reálnou 

cenu vyžadují, jsou banky (např. pro hypoteční úvěry), soudy (např. vypořádání společného 

jmění manželů) či exekuční úřady (např. ocenění majetku osob v exekučním řízení).  

Během svého života se většina osob setká s oceněním nemovitých věcí, a to ve formě 

znaleckého posudku či odhadu. V jednoduchých případech může být stanovení hodnoty 

nemovité věci provedeno prostřednictvím cenové mapy (např. prodej mezi spřízněnými 

osobami). Ve složitějších případech (např. soudní řízení) může být cenová mapa využívána 

jako nástroj pro ověření cenové hladiny stanovené znalcem či odhadcem.   

Cenové mapy nabízí geograficky přehledné zobrazení cen či jejich vývoje v rámci 

sledovaného regionu nebo země. Cenové mapy nemovitých věcí zobrazují vývoj cen 

sledovaných typů nemovitých věcí. 

Jedním z hlavních argumentů výběru daného motivu pro zpracování diplomové práce je 

skutečnost, že se jedná o aktuální téma. Zvyšování cen nemovitostí, mimo jiné rodinných 

domů, patří mezi opakovaně se diskutující téma a společnost tak nenechává klidnou. Zároveň 

pořízení vlastního bydlení je situací, kterou během svého života řeší každý z nás. Bydlení je 

jednou ze základních potřeb jednotlivce i celých rodin. Variantním řešením jsou koupě 

rodinného domu/bytu, pronájem rodinného domu/bytu nebo realizace vlastního rodinného 

domu.  

Diplomová práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V první části se budou 

hlavní kapitoly věnovat oceňování nemovitých věcí, základním metodám tržního ocenění, 

podkladům pro ocenění, základním pojmům staveb a vybraným cenovým mapám České 

republiky. Navazovat bude kapitola s analýzou trhu nemovitostí v ČR. Tato kapitola nabídne 

nahlédnutí na situaci trhu nemovitostí, a to jak v minulých letech, tak v současné době. 

Praktická část se bude zabývat oceňováním uvažovaného typu nemovité věci v rámci dílčích 

krajů ČR. Podkladem pro ocenění byla novostavba rodinného domu typu bungalov. V rámci 

této části bude podrobně popsána i vytvořena cenová mapa, pro jejíž sestavení je ocenění 

nemovité věci na území dílčích krajů nezbytné.  
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2. Cíl práce 
 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření orientační cenové mapy novostaveb 

rodinných domů typu bungalov, která umožní kupujícímu či prodávajícímu rychle určit 

rámcovou cenovou hladinu uvažovaného typu nemovité věci. Cenová mapa bude nabízet 

intervalové rozpětí tržních hodnot rodinných domů v jednotlivých krajích České republiky.  

Dílčím cílem je provedení ocenění daného typu nemovité věci na základě metod běžně 

využívaných v oceňovací praxi. Pro jednotlivé kraje bude stanovena hodnota rodinného domu 

nákladovou a porovnávací metodou, na základě nichž bude stanovena objektivní tržní 

hodnota. Následně se zjištěné intervaly tržních hodnot stanou vstupy pro vytvoření orientační 

cenové mapy. 
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3. Oceňování nemovitých věcí 
 

Obor oceňování nemovitých věcí je součástí trhu s nemovitými věcmi a nástrojem pro 

odhad cenové hladiny nemovitých věcí na základě jejich technických, užitných a právních 

vlastností. Oceňování je činnost, která se provádí dle známých metod, předpisů a podkladů, 

odpovídajícím a dohledatelným způsobem. 

Na území České republiky se můžeme setkat zpravidla se dvěma typy oceňování 

nemovitých věcí odlišujících se od sebe především svými charakteristikami, způsobem 

výpočtu a použitím. Jedná se o: 

 

• tržní ocenění, kdy výsledkem nejčastěji bývá tržní hodnota, 

• administrativní, kdy výsledkem je cena zjištěná dle cenového předpisu. [1] 

 

Odborná činnost oceňování nemovitých věcí se provádí především v souvislosti se 

zabezpečováním úkolů pro státní orgány či v souvislosti s právními úkony osob. Běžně se 

ocenění provádí za účely: 

 

• vypořádání společného jmění manželů, 

• vypořádání podílového spoluvlastnictví, 

• dražby a exekuční řízení, 

• určení výše daně darovací, 

• insolvenční řízení, 

• nepeněžité vklady, 

• dědické řízení, 

• úvěrové řízení. [2] 

 

3.1. Legislativa 
 

Hlavním legislativním podkladem pro oblast oceňování nemovitých věcí je zákon 

č. 237/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 

některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. Zákon č. 237/2020 Sb. ze dne 29.4.2020 je platný od 12.5.2020 a účinný 

od 1.1.2021. [3] Zákon doprovází vyhláška č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška 

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

pozdějších předpisů. Vyhláška č. 488/2020 Sb. ze dne 18.11.2020 je platná od 30.11.2020 

a účinná od 1.1.2021. [4] 

Zákon o oceňování majetku se zabývá úpravou způsobu oceňování nemovitých věcí, práv 

a jiných majetkových hodnot a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy. Hlavním 

motivem novely zákona bylo reflektovat pojem tzv. tržní hodnota. Dalšími podněty bylo vnést 

větší míru korekce do části upravující zpracování cenových map stavebních pozemků, zavést 

ocenění rychle rostoucích dřevin, zpřesnit literu zákona u práva stavby, aktualizovat údaje 

o oceňování věcných břemen a zrevidovat ocenění újmy vlastníka nemovité věci z jejího 

zatížení věcným břemenem nebo jiným věcným právem zřízeným ze zákona. Důvodem byl 

také převod způsobu oceňování věcných břemen do prováděcí vyhlášky č. 488/2020 Sb., 

oceňovací vyhláška. [5] 

Vyhláška udává koeficienty, přirážky/srážky k cenám, ceny a postupy při oceňování věcí, 

práv a jiných majetkových hodnot. Novela oceňovací vyhlášky je reakcí na změny provedené 

v novele zákona o oceňování nemovitostí. Prvotním účelem vyhlášky je přiblížení termínů 
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zjištěná a sjednaná cena nemovitých věcí, kdy úpravy ocenění mají být založeny na analýzách 

záznamů o prodejích.  

 

Mezi související předpisy v rámci oceňování nemovitých věcí můžeme zařadit: 

 

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

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

• Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

 

3.2. Základní pojmy oceňování nemovitých věcí 
 

3.2.1. Nemovitá věc, stavba, pozemek  

 

Nemovitá věc 

 

Nemovitá věc je pojem, který byl zaveden 1.1.2014, kdy byl definován v rámci Nového 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále také NOZ) a nahradil tak původní pojem 

nemovitost. NOZ vychází ze zásady, že stavby a další konstrukce jsou součástí pozemku. 

Konkrétně je tento princip představen v § 506 odstavec 1, který říká, že „Součástí pozemku je 

prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen 

„stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo 

upevněno ve zdech.“ [6]. Existuje však z tohoto principu několik výjimek. [7] 

Podle platné legislativy se tedy za nemovité věci považují pozemky a stavby, které jsou 

s nimi spojeny pevným základem (součást pozemku). Dále se mezi nemovité věci řadí i trvalé 

porosty (součást pozemku), vodní plochy a právo stavby. Při samotném ocenění bývá jako 

předmět ocenění uvažována stavba hlavní, stavba vedlejší (příslušenství) a parcela. [8] 

 

 

Stavba 

 

Pojem stavba je běžně užíván v legislativě (stavební zákon, zákon o oceňování majetku, 

občanský zákoník apod.), přesto se s tímto pojmem judikatura těžko vypořádává a hledá se 

vhodná definice.  

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

stavbu ve smyslu § 2 odstavec 3 jako veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 

montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební 

výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Za stavbu se považuje také 

výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. 

[9] 

Zákon č. 237/2020 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku) se stavbám věnuje v § 3, kde v odstavci 1 pro účely oceňování stavby 

člení na: 

 

• stavby pozemní 

o budovy – stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené 

obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více 

ohraničenými užitkovými prostory, 

o jednotky – např. byty,  

o venkovní úpravy, 
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• stavby inženýrské a speciální pozemní 

o stavby dopravní,  

o vodní,  

o pro rozvod energií a vody, kanalizace,  

o věže, stožáry, komíny,  

o plochy a úpravy území,  

o studny a další stavby speciálního charakteru, 

• vodní nádrže a rybníky, 

• jiné stavby. [3] 

 

Zákon č. 89/2012 Sb. se pojmu stavba věnuje v § 506 odstavec 1 (viz kapitola 3.2.1 této 

diplomové práce, odstavec Nemovitá věc). 

Obecně je možné říci, že stavbou rozumíme výsledek stavební činnosti, který lze odlišovat 

podle znaků jako jsou druh, účel a využití.  

 

Pozemek  

 

Podle Zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) je pozemek 

definován jako část zemského povrchu oddělený od sousedních částí hranicí územní jednotky 

nebo hranicí katastrálního území, vlastnickou, stanovenou regulačním plánem, územním 

rozhodnutím, společným povolením, veřejnoprávní smlouvou, územním souhlasem nebo 

hranicí danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí jiného práva 

podle § 19 stavebního zákona, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, 

hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků. [10] 

Dle zákona o oceňování majetku se pozemky člení na: 

 

• stavební pozemky, 

• zemědělské pozemky – evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, 

• lesní pozemky – lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí a zalesněné nelesní 

pozemky, 

• vodní plochy, 

• jiné pozemky – např. neplodná půda (roklina, bažina). 

 

Stavební pozemky se dále člení na: 

 

• nezastavěné pozemky 

o evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, 

evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly 

vydaným územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba 

umisťuje a povoluje, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou nahrazující 

územní rozhodnutí nebo územním souhlasem určeny k zastavění (je-li zvláštním 

předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním 

pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění), 

o evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, 

v jednotném funkčním celku. (Jednotným funkčním celkem se rozumějí pozemky 

v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které souvisle navazují na pozemek 

evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se 

stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku může 

být i více pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří), 
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o evidované v katastru nemovitostí s právem stavby, 

• plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru 

nemovitostí, 

• zastavěné pozemky – evidované v katastru nemovitostí jako zastavěné plochy 

a nádvoří a ostatní plochy, které jsou již zastavěny. [3] [8] 

 

„Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jen 

podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, které 

nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní 

hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely 

oceňování není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými zdmi, 

pomníky, sochami apod.“ 

„Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru 

nemovitostí.“. [7] 

 

3.2.2. Hodnota 

 

Pojem hodnota má v odborné literatuře širší interdisciplinární význam. Využívá se 

například v ekonomice, matematice nebo potravinářství. V rámci této práce bude hodnota 

přiblížena z pohledu ekonomického, neboť se tímto směrem ubírá sama diplomová práce.   

V rámci oboru ekonomiky lze říci, že se hodnota týká peněžního vztahu mezi zbožím 

a službami a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není skutečností (jako je tomu u ceny), 

ale peněžním odhadem. Jedná se o ohodnocení prospěchu, užitku vlastníka zboží či služeb 

v daném čase, kdy je odhad proveden. Existuje spektrum hodnot různých významů, definic 

a jejich číselných výsledků (např. věcná hodnota, výnosová hodnota aj.). V praxi převládá 

pojem hodnoty s přívlastkem tržní. [11] 

 

 

3.2.3. Tržní hodnota 

 

Tržní hodnota je číselným vyjádřením odpovědi na otázku, kolik je ochoten zaplatit 

průměrný zájemce na trhu. Dle zákona č. 237/2020 Sb., o oceňování majetku je tento pojem 

definován takto: „Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí odhadovaná částka, za 

kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím 

a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem 

tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě 

a nikoli v tísni.“ [3]. Podrobnosti k určení tržní hodnoty stanovuje vyhláška č. 488/2020 Sb., 

oceňovací vyhláška, která mimo jiné říká, že se jedná o odhad určený na základě výběru 

z nákladového, porovnávacího nebo výnosového způsobu. Při stanovení tržní hodnoty 

nemovité věci se bere v potaz její nejvyšší a nejlepší využití ke dni ocenění. [4] 
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3.2.4. Věcná hodnota 

 

Pojem věcná hodnota může být definován jako reprodukční cena (viz 3.2.9) nemovité 

věci, snížená o odpovídající opotřebení (stáří a intenzita užívání). Ve výsledku se pak tato 

cena snižuje o náklady na opravu podstatných závad neumožňujících okamžité užívání 

nemovité věci (funkční nedostatky) a o náklady spojené nákladným provozem a údržbou 

stavby (ekonomické nedostatky). Synonymem pro přívlastek věcná může být také technická 

či substanční. Spojení technická hodnota je používáno z důvodu, že je právě tato hodnota 

výsledkem nákladového způsobu ocenění, jehož principem je technický pohled na nemovitou 

věc. [11] [12] 

 

3.2.5. Tržní cena 

 

Na rozdíl od výše uvedené tržní hodnoty, která je průměrnou ekonomickou veličinou, je 

cena veličinou ekonomicky konkrétní. Cena je údaj používaný pro požadovanou, nabízenou 

nebo placenou peněžní částku za zboží nebo službu. Lze říci, že se jedná o veřejně známý či 

soukromý někdejší fakt. Z důvodu finančních možností či zájmů účastníků trhu, kupujícího 

a prodávajícího, může i nemusí mít cena za zboží nebo služby vztah k hodnotě, která je zboží 

nebo službám připisována jinými. Pokud byla tržní hodnota stanovena 

znalcem/odhadcem/realitním makléřem správně, tržní cena by měla být obdobná. [13] 

 

3.2.6. Cena zjištěná 

 

Je cena určená na základě cenového předpisu. V současné době se cenovým předpisem 

rozumí zákon č. 237/2020 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a vyhláška 

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

pozdějších předpisů (vydána Ministerstvem financí České republiky). Často používaným 

ekvivalentem pro cenu zjištěnou je cena administrativní. [8] 

 

3.2.7. Cena obvyklá 

 

Definice ceny obvyklé je součástí samotného zákona o oceňování majetku, konkrétně 

v § 2, který říká: „Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla 

dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné 

nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se 

zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy 

mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 

zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího 

nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí 

zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. 

Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající 

z osobního vztahu k nim.“. [3] S novelou exponovaného zákona přichází změna v určení této 

ceny. Podmínkou jejího výpočtu je fakt, že se stanoví ze sjednaných cen (realizovaných 

transakcí) porovnáním. Rovněž je stanoveno, že pokud nastane případ, kdy není možné 

obvyklou cenu určit, majetek či služba se ocení tržní hodnotou, pokud není zvláštním 

předpisem stanoveno jinak. [3] 
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3.2.8. Cena pořizovací 

 

Obdobným pojmem je též cena historická, která vyjadřuje cenu, za kterou je možno 

pořídit věc v době, kdy je pořizována, bez srážky opotřebení. V oboru stavitelství a oceňování 

nemovitostí se touto cenou rozumí taková cena, za kterou byla stavba postavena za použití 

v dané době platných metodik. [11] 

 

3.2.9. Cena reprodukční 

 

Podstatné pro tento pojem je, že věcně souvisí pouze se stavbami, nikoli s pozemky, 

neboť ty jsou nereprodukovatelné (omezený počet, bez možnosti vytvořit nový). Je to cena, za 

kterou by bylo možné pořídit totožnou novou stavbu nebo stavbu s totožnými parametry 

v době ocenění a při použití v dané době současných technologií, bez odpočtu opotřebení. 

Stanovení reprodukční ceny je klíčovým krokem v nákladovém přístupu oceňování. Její 

určení je možné například za pomoci rozpočtových ukazatelů stavebních objektů na 1 m3 

obestavěného prostoru, položkového rozpočtu a dalších způsobů. Své místo má reprodukční 

cena například i v pojišťovnictví (stanovení pojistné hodnoty) nebo při obchodech 

s nemovitými věcmi (variantní analýzy). [12] [13]  

 

3.2.10. Jednotková cena 

 

Jednotková cena je cena za určitou měrnou jednotku např. za metr, metr čtvereční, metr 

kubický, kus, tunu, hektar. Obecně slouží v celé řadě obchodních modelů při výpočtech, kolik 

kupující zaplatí za určitý počet nakupovaných jednotek prodávajícímu.  V rámci oceňování 

staveb je často používaným vyjádřením jednotkové ceny v Kč/m2 užitné plochy, Kč/m2 

podlahové plochy či Kč/m2 pronajímatelné plochy. U pozemků se jednotková cena vyjadřuje 

v Kč/m2 výměry pozemku. [11] 

 

3.2.11. Náhradová cena, náhradové náklady 

 

Neopravitelné poškození způsobené např. povodní nebo požárem je typickou situací, kdy 

dochází k odstranění stavby. Jen ve výjimečných případech dochází k vybudování přesné 

kopie likvidované stavby (např. historické stavby, kulturní památky). Častější variantou je 

vybudování novostavby s obdobnými kvantitativními parametry (obestavěný prostor, užitná 

plocha apod.), avšak za použití současných materiálů a technologií. [13] 

Příkladem může být např. bytový dům z 30. let 20. století s dřevěnými stropy, 

špaletovými okny a lokálním vytápěním na tuhá paliva. Pokud by byla vystavena shodná 

stavba, dovedeme si představit, jak velké náklady by odpovídaly pouze zmíněným 

špaletovým oknům. Z těchto důvodů se raději postaví stavba železobetonová s plastovými 

okny a ústředním vytápěním za nižší náhradové náklady. Často je ve výsledku realizována 

hodnotnější, modernější stavba za tzv. náhradovou cenu. [13] 

 

3.2.12. Životnost stavby 

 

Obecně lze životnost charakterizovat jako průměrnou dobu, po kterou je stavba nebo její 

část schopna plnit svou funkci za stanovených provozních podmínek.  

U staveb rozlišujeme základní čtyři životnosti stavby: technickou, právní, ekonomickou 

a morální. 

 

 

https://managementmania.com/cs/obchodni-model-business-model
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Technická životnost 

 

Technická životnost je doba mezi okamžikem vzniku stavby a jejím zchátráním 

(technickým zánikem), tedy okamžikem, kdy ji nelze bezpečně užívat, a to za předpokladu 

běžné údržby. Vliv na technickou životnost má především návrh, konstrukční řešení, 

technologický postup a materiálové provedení dílčích prvků a celků. Prvky, díly a celky jsou 

rozdělovány do dvou skupin, a to dlouhodobé a krátkodobé životnosti. Dlouhodobými prvky 

jsou např. základy, svislé nosné konstrukce, krátkodobými pak můžou být např. nášlapné 

vrstvy podlah, kuchyňská linka atd. Hlavní vliv na technickou životnost mají především prvky 

dlouhodobé životnosti, které když zaniknou, zaniká tak většinou i celá stavba. Dalšími 

ovlivňujícími faktory jsou způsob a intenzita užívání, frekvence běžných údržeb, modernizace 

a opravy stavby apod. [12] [13] 

 

Právní životnost 

 

Právní životnost stavby začíná vznikem stavby jako věci a končí zánikem jako věci. 

Rozumí se tím tedy období od kolaudačního souhlasu/stavebního povolení po rozhodnutí 

o odstranění stavby. Vznik a zánik jednotlivých typů staveb definují právní předpisy. Tato 

životnost je odvislá od množství a rozsahu omezení vlastnických práv k nemovité věci a do 

jistě míry také na kvalitě vlastnictví. [12] [13] 

 

Ekonomická životnost 

 

Ekonomická životnost stavby je časová etapa, po kterou provoz stavby přináší užitek 

(zisk). Taková životnost trvá po okamžik, kdy je z pohledu ekonomické efektivnosti provoz 

stavby smysluplný a prospěšný. Pokud se provoz stavby stane nerentabilním, hledá se nový 

způsob jejího využití. V případě, že se však žádný nenalezne, dochází k ukončení ekonomické 

životnosti stavby. [12] [13] 

 

Morální životnost 

 

Za začátek morální životnosti je považován vznik stavby, naopak za konec její zastarání 

(dispozice, standard apod.). Jinými slovy se jedná o dobu, po kterou stavba vyhovuje 

nárokům a standardům užitných vlastností doby (funkčnost, spolehlivost, zdravotní 

nezávadnost, estetika atd.), neboli doba, po kterou se stavba líbí. Nejčastěji je o morální 

životnosti zmínka v souvislosti s jednoúčelovými stavbami (čerpací stanice, čistička 

odpadních vod apod.). [12] [13] 

 

3.2.13. Nejvyšší a nejlepší využití  

 

Nevyšší a nejlepší využití lze definovat jako pravděpodobné, zdůvodnitelné a zákonné 

využití nemovitých věcí (pozemku, budovy), fyzicky možné, technicky podložené 

a proveditelné, finančně přiměřené a směřující k nejvyšší hodnotě nemovitosti. [12] [13] 

U nezastavěných pozemků je nejlepší možné využití dáno územně plánovacími podklady. 

U staveb je vše odvislé od konkrétního typu, stáří a do jisté míry i od vlastníka budovy. 

V případě starých, nevyužitelných budov může být nejvyšším a nejlepším využitím demolice. 

U jiných staveb naopak zachování funkce stavby či její rozvoj (např. nástavba apod.). [12] 
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4. Základní metody tržního ocenění 
 

Tržní oceňování je založeno na tržních principech, jejichž výsledkem je tržní hodnota. 

Definici tržní hodnoty je možné jednoduše popsat tak, že vyjadřuje střední hodnotu 

předpokládaných tržních cen. Stanovení tržní hodnoty nemovitých věcí se zpravidla provádí 

na základě tří standardních mezinárodně uznávaných přístupů k oceňování. Jedná se o: 

 

• metodu nákladovou,  

• metodu porovnávací, 

• metodu výnosovou. [8] 

 

Nákladová metoda je založena na technickém pohledu na nemovitou věc. Z časového 

hlediska je orientována do minulosti, kdy samotnou hodnotu reprezentují náklady na pořízení 

nemovité věci. Výsledkem je tzv. věcná hodnota. [8] 

Porovnávací metoda je odvislá od porovnání hodnoty oceňované nemovité věci s cenami 

obdobných nemovitých věcí, které byly v nejbližší době nabízeny nebo realizovány na trhu. 

Výsledkem je tzv. porovnávací hodnota. [8] 

Výnosová metoda směřuje do budoucnosti, kdy se na nemovitou věc nahlíží 

z ekonomického hlediska. Stanovená hodnota představuje očekávaný výnos/prospěch 

plynoucí z nemovité věci. Výsledkem je tzv. výnosová hodnota. [8] 

V praxi se pro stanovení tržní hodnoty nejčastěji provádí kombinace dvou z výše 

zmíněných přístupů, aby bylo dosaženo objektivních výsledků. [8]  

Tržní hodnota nemovité věci odpovídá odbornému odhadu z analýzy trhu v dané lokalitě. 

Tato analýza, která je článkem celého postupu, poskytuje přehled o důkladných znalostech 

místního trhu s předmětným typem nemovitých věcí. Výsledná tržní hodnota je pak určena 

v závěrečné analýze, kde je odhadcem či znalcem zkoumáno, jak dílčí přístupy přispívají 

k tržní hodnotě. Na základě této analýzy jsou pro jednotlivé metody stanoveny váhy. 

Výsledkem může být číselná hodnota či interval, ve kterém se tržní hodnota bude nacházet. 

[11] 

 
Tabulka č. 1: Přehled základních metod tržního ocenění 

Přístup nákladový porovnávací výnosový 

Čas minulost současnost budoucnost 

Hodnota reprezentuje náklady na 

pořízení nemovité 

věci v minulosti 

aktuální prodejní 

ceny nemovitých 

věcí 

očekávaný 

výnos/prospěch 

z nemovité věci 

Pohled na nemovitou věc technický srovnání s trhem ekonomický 

Výstup věcná hodnota porovnávací 

hodnota 

výnosová hodnota 

 tržní hodnota 
Zdroj: Schneiderová Heralová (2020) [8]; vlastní zpracování 

 

V následující textaci dílčích podkapitol budou podrobněji představeny jednotlivé přístupy 

tržního ocenění. 
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4.1. Nákladová metoda 
 

Princip nákladové metody napovídá už její samotný název. Způsob ocenění spočívá 

v určení současných souhrnných nákladů na znovuvybudování nemovité věci ve stavu ke dni 

ocenění včetně nákladů na nákup pozemku. Výsledkem je věcná (technická, substituční) 

hodnota. Zjištěné náklady na pořízení stavby se následně snižují o opotřebení dané nemovité 

věci, její funkční a ekonomické nedostatky. 

 

Algoritmus výpočtu tržní hodnoty nákladovou metodou: 

 

• popis nemovitosti (technický stav nemovité věci, náklady na její pořízení a užívání), 

• výpočet obestavěného prostoru (dle ČSN 73 40 55 nebo prováděcí vyhláška k zákonu 

o oceňování majetku), 

• stanovení typu objektu, 

• výpočet reprodukční ceny, 

• životnost, 

• opotřebení (znehodnocení), 

• funkční nedostatky (konkrétní vlivy), 

• ekonomické nedostatky (obecné tržní vlivy). 

 

Důležitou etapou v postupu oceňování je stanovení reprodukční ceny. Reprodukční cena 

bývá určována jedním ze tří způsobů: 

 

• globální způsob, 

• stavebnicový způsob, 

• položkový rozpočet. 

 

Globální způsob je reprezentován postupem výpočtu, kdy k určení reprodukční ceny 

využíváme tzv. rozpočtové ukazatele stavebních objektů či ukazatele průměrné orientační 

ceny na měrnou a účelovou jednotku. [12] Častěji se lze setkat s výpočtem založeným na 

principu ukazatelů na měrnou a účelovou jednotku, s jejichž využitím se tvoří propočet 

stavby. V této fázi je klíčové správně zatřídit oceňovanou stavbu do odpovídající kategorie. 

Zatřídění stavby lze provést např. za pomoci webových stránek www.cenovestandardy.cz. 

V tomto případě je kategorie volena dle oboru výstavby, skupiny a podskupiny jednotlivých 

druhů staveb a konstrukčně materiálové charakteristiky (např. budovy občanské výstavby, 

budovy pro zdravotní péči, svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků). [14]  

V dílčích tabulkách jsou uvedeny ke každé kategorii jednotkové ceny na 1 m3 

obestavěného prostoru (viz Obrázek č. 1). Jednotkové ceny odpovídají základním 

rozpočtovým nákladům stavby (dále také ZRN). V případě, že je znám obestavěný prostor 

stavby, tato hodnota se vynásobí s hodnotou cenového ukazatele odpovídajícího zatřídění 

stavby. Jak bylo již předesláno, v tuto chvíli bychom dosáhli výsledku, který by uvažoval 

pouze ZRN. Pro ucelení a dosažení správného výsledku je nutné do ceny zahrnout i vedlejší 

rozpočtové náklady (dále také VRN), kterými jsou např. náklady na zařízení staveniště apod. 

VRN se nejčastěji odhadují procentem z hodnoty nemovité věci určené v předešlém kroku. 

Připočtením VRN pak získáme výsledek, a tedy reprodukční cenu (v ceně není zahrnuto 

opotřebení stavby). 

  

http://www.cenovestandardy.cz/


20 

 

Obrázek č. 1: Tabulka s jednotkovými cenami dle kategorií staveb 

 
Zdroj: Stavebnistandardy.cz (2021) [14] 

 

Stavebnicový způsob je metoda, která využívá agregované položky (ceny) konstrukčních 

částí a funkčních dílů. Agregované položky jsou ty, kde se jediným seskupením spojují 

položky stavebních prací hlavní stavební výroba (HSV) i přidružená stavební výroba (PSV) 

tak, že vytváří kompaktní konstrukci, díky které lze poměrně rychle stanovit cenu. 

Agregovanou položkou může např. být obvodové nosné zdivo nebo střešní konstrukce. 

Nejvíce přesnou a podrobnou metodou je z výše uvedených variant položkový rozpočet. 

Rozpočet je sestavený s využitím směrných jednotkových cen stavebních a montážních prací. 

I když je tento způsob nejpřesnější, je zároveň časově nejnáročnější, a tak je jeho využití 

malé. K této metodě je důležité mít podklady v dostatečné podrobnosti, zejména pak 

projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace by měla odpovídat dokumentaci pro 

provedení stavby, případně dokumentaci pro stavební povolení. 

Do hodnoty je nutné započítat i venkovní úpravy, které se nejčastěji stanovují 

procentuálním odhadem z hodnoty stavby. [12] 

Další fází výpočtu je stanovení opotřebení. Opotřebení je odvislé od živostnosti, a to 

především technické životnosti (od vzniku stavby po její zchátrání a technický zánik za 

předpokladu běžné údržby). Vliv na technickou životnost má např. návrh, konstrukční 

a technologické řešení prvků dlouhodobé životnosti, způsob a intenzita užívání. Samotné 

znehodnocení je definováno jako pokles kvality a ceny nemovité věci vlivem používání 

a dalších vlivů. Odhad opotřebení je možný opět několika způsoby:  

 

• globální způsob (na základě odhadu celkové životnosti stavby) 

o lineární průběh po celou dobu životnosti stavby, 

o lineární průběhy rozvrženy podle intenzity v několika obdobích, 

o nelineární průběh, 

o kombinace, 

 

• analytický způsob (princip odhadu životností dílčích částí stavby) 

o výpočet opotřebení se provádí na základě vzorce (1), který je odvislý od 

cenových podílů a předpokládané životnosti konstrukcí a vybavení 

a následného sečtení opotřebení dílčích částí (2) (dle oceňovacího 

předpisu) 

 

𝑜𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑒𝑛í𝑖 =
𝑆𝑖

𝑍𝑖
× 100 × 𝑐𝑝𝑖     (1) 

 

kde: Si = stáří dílčí konstrukce/vybavení [roky], 

        Zi = životnost dílčí konstrukce/vybavení [roky], 

        cpi = cenový podíl dílčí konstrukce/vybavení [-], 

 

𝑜𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑒𝑛í = ∑ 𝑜𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑒𝑛í𝑖     (2) 
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o výpočet na základě cenových podílů dle jednotlivých dílů 

 

• nákladový způsob (odhad nákladů na uvedení stavby do bezvadného stavu či na 

odstranění jednotlivých vad), 

 

• ostatní (rozdíl věcné hodnoty a tržní ceny). [12] 

 

Vypočtené opotřebení se následně odečte od reprodukční ceny. V dalším kroku se věcná 

hodnota snižuje o funkční a ekonomické nedostatky. Pro kompletní výpočet věcné hodnoty se 

v některých případech stanovuje odhad hodnoty pozemku (cenové mapy, porovnáním). 

Výsledkem po odečtení/přičtení veškerých výše zmíněných faktorů je tzv. věcná hodnota 

nemovité věci. 

 

4.2. Porovnávací metoda 
 

Porovnávací, též srovnávací či komparační přístup je jedním z možných indikátorů tržní 

hodnoty. V praxi se jedná o nejčastěji používanou metodu ocenění. Jedná se o vhodný nástroj 

oceňování v případě, kdy v daném místě a čase existuje pro daný typ nemovité věci 

dostatečně rozvinutý segment realitního trhu (např. rodinné domy, bytové jednotky, 

pozemky). Výsledkem je tzv. porovnávací hodnota. Jedná se o výsledek, který nemusí být 

v rámci porovnávací metody jedinou hodnotou, neboť z tohoto přístupu může v závislosti na 

možnostech a příležitostech konkrétního odhadu vzniknout řada výsledků. Porovnávací 

metoda vyžaduje při oceňovacím procesu specifické znalosti a zkušenosti na rozdíl od 

ostatních metod oceňování. [15] 

Komparační přístup je založen na tržním principu porovnání hodnoty oceňované nemovité 

věci s cenami analogických nemovitých věcí, které byly nedávno realizovány na trhu. [16] 
Rovněž lze na základě předešlé definice říci, že porovnávací přístup je založen na principu 

substituce. Předpoklad metodiky zní tak, že lze oceňovanou nemovitou věc a srovnávací 

nemovitou věc1 považovat za navzájem ekvivalentní substituty. Případné rozdíly nemovitých 

věcí se zohledňují cenovými korekcemi (adjustací) vyjadřujícími nezbytné náklady na 

přechod k náhradnímu substitutu. [17] Srovnatelnost oceňované a porovnávané nemovité věci 

(rozsah, kvalita, užitek apod.) je jedním z důležitých bodů pro stanovení objektivní 

porovnávací hodnoty. Dalšími faktory zajišťujícími objektivitu jsou aktuálnost porovnávacích 

cen, dostatečný počet realizovaných obchodů a stejné podmínky (účastníci, segment trhu, 

oblast). [16] 

 
 

Algoritmus výpočtu tržní hodnoty porovnávací metodou: 

 

• sběr informací, 

• výběr srovnávacích vzorků, 

• volba vhodné jednotky porovnání, 

• nalezení cenotvorných odlišností, 

• aplikace porovnávací analýzy, 

• analýza a vyhodnocení výsledků, 

• výsledná indikace porovnávací hodnoty. [16] 

 
1 Srovnávací nemovitá věc (porovnávací nemovitá věc, porovnávací/srovnávací vzorek) je nemovitá  věc, u které 

známe cenu a její parametry (technický stav, rozměrové charakteristiky, vybavení, umístění atd.) [11] 
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V následující textaci budou přiblíženy jednotlivé kroky porovnávacího procesu. 

 

Sběr dat a jejich zdroje 

 

Prvotní v postupu oceňování porovnávací metodou je sběr dat. Data jsou zde chápana jako 

soubor prodejních, nabídkových, odmítnutých cen takových nemovitých věcí, které jsou 

podobné právě posuzované nemovité věci. Vzhledem k jedinečnosti každé nemovité věci je 

však důležité vedle cen znát i další individuální vlastnosti. Získání takovýchto dat je možné 

dvěma způsoby, a to přímo nebo zprostředkovaně. [17] 

Údaje opatřené přímo od účastníků konkrétní transakce jsou pro znalce/odhadce cennější, 

neboť nedochází k jejich zkreslení a jsou tak pro něj věrohodným podkladem pro další 

zpracování. Získání takovýchto informací je možné znalcem získat ze svých provedených 

posudků nemovitých věcí, u kterých již byla realizována či bude realizována transakce. Jiná 

data, často staršího rázu, je možno získat z podkladů předložených pro vypracování posudku.  

Nepřímo (zprostředkovaně) získaná data jsou taková, která odhadce získal od ostatních 

účastníků trhu. Zprostředkované informace jsou méně přesné a kvalitní, nicméně jsou 

příznačné pro většinu potenciálních porovnávacích vzorků. Čerpat taková data je možné 

z nabídek realitních kanceláří, katastrálních úřadů, stavebních úřadů, externí databáze (např. 

cenové mapy, Český statistický úřad, MOISES, RPN, IRI2) atd. Obtíže s některými zdroji 

jsou skryté ve skutečnosti, že se často jedná o skromné informace a jednostranně ovlivněné 

ceny. [15] 

Jak naznačuje předchozí text, důležitou roli pro další zpracování hraje kvalita dat. 

Problém však nastává v případě, kdy znalec podklady nedisponuje, neboť mu nejsou 

předloženy. Taková situace může nastat např. v případě zpracování posudku nemovitých věcí, 

které vlastní lidé v exekučním či insolvenčním řízení. Nesoučinnost těchto lidí následně znalci 

jeho práci značně komplikuje. K datu zpracování posudku není znám vnitřní stav nemovité 

věci, a tak lze ocenění provést jen na základě venkovního ohledání (často mohou pomoci 

fotografie, náhled do map a katastru nemovitostí). V takovém případě tedy převládají data 

zprostředkovaná, kdy i porovnávací nemovité věci jsou obvykle takové, které jsou nabízeny 

na realitních serverech a které se v daný čas nejvíce podobají lokalitou, stavem a velikostí 

oceňované nemovité věci. 

 

Výběr porovnávacích nemovitých věcí 

 

Klíčové pro odpovídající volbu vhodných srovnávacích vzorků k oceňovanému subjektu 

je vymezení segmentu trhu. Vyhrazení tržního segmentu by mělo zabezpečit zejména obdobu 

nemovitých věcí v následujících charakteristikách: 

 

• velikost sídla a význam polohy (samota, obec, město, pohraničí, region apod.), 

• účel nemovité věci (např. rekreace, bydlení, administrativa, služby, výroba), 

• velikost a rozsah využití (počet bytových jednotek, provozní prostory, prostory 

k podnikatelské činnosti, kombinace apod.), 

• kvalita – způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost (např. podřadné, 

běžná kvalita, exkluzivní), 

• využitelnost – operativní možnost využití (okamžitě využitelné, volné, obsazené, 

s omezeným využitím apod.), 

• řádová klasifikace hodnoty (např. do 1 mil. Kč, do 5 mil. Kč, do 10 mil. Kč). [16] 
 

2MOISES, RPN – veřejně inzerované databáze, do kterých přispívají znalci a odhadci (zpracování a správa 

REAiA consulting s.r.o.); IRI – databáze cen a nájmů bytů (správa Ministerstvo pro místní rozvoj) [15] [16] 
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Volba a počet kritérií můžou být různé, odvislé od typu nemovité věci, zvyklostí 

a zkušeností znalce/odhadce.  

Doposud neřešená otázka, nicméně neméně důležitá, zní, kolik srovnávacích vzorků by 

mělo být použito. Obecně platí, čím více, tím lépe, avšak ne vždy lze v daném segmentu trhu, 

místě a čase takové pravidlo uplatnit. Za minimální počet je považován statisticky 

zpracovatelný a vyhodnotitelný počet, tedy tři. Ideálním případem je však volba alespoň pěti 

oceňovaných nemovitých věcí nejvíce podobných vzorku. [16] 

 

Volba vhodné jednotky porovnání 

 

Jednotka porovnání je veličinou, za jejíž pomoci se samotné porovnání provádí. Volba 

jednotky závisí na typu oceňované nemovitosti. V případě ocenění pozemků je typicky jako 

jednotka pro porovnání uvažována Kč/m2 výměry pozemku. U nemovitých věcí jako je např. 

rodinný dům (dále také RD) či bytová jednotka je charakteristickou jednotkou Kč/nemovitou 

věc, neboť bývají obchodovány jako celek (tj. včetně pozemku, podílu na společných částech 

domu a pozemku). Tato poněkud obecná jednotka je přepočítávána podle vhodnosti k dané 

nemovité věci. Cena rodinných domů a bytových jednotek je nejčastěji přepočítávána na 

jednotku Kč/m2 užitné plochy či Kč/m2 podlahové plochy. U pronajímaných objektů může být 

jednotkou Kč/m2 pronajímané plochy. Nevýhoda takovýchto přepočtů vyvstává na povrch 

v případě, kdy dochází k prodeji nemovité věci jako funkčního celku (např. rodinný dům 

s pozemkem), v tomto případě je nutno zohlednit velikosti pozemků, neboť jejich hodnota je 

v rámci funkčního celku zřetelná. [16] 

 

Cenotvorné odlišnosti, aplikace porovnávací analýzy 

 

V této fázi je podstatné nalézt hlavní odlišnosti, které mají vliv na hodnotu nemovité věci. 

Tyto cenotvorné rozdíly mohou být způsobeny odlišnými podmínkami transakce nebo 

odlišnými cenotvornými vlastnostmi nemovitých věcí. Zde platí, čím větší rozdíly budou 

nalezeny, tím větší bude rozdíl mezi cenou srovnávacího vzorku a hodnotou oceňované 

nemovité věci. K vyrovnání cen dochází pomocí cenových úprav ve formě: 

 

• procentuálních odpočtů a přípočtů, 

• koeficienty (násobení/dělení), 

• srážkami, přirážkami absolutních peněžních částek. 

 

Stanovení korekčních činitelů je odvislé od odborného úsudku znalce/odhadce, kdy cílem 

je vymodelovat hodnotu oceňované nemovité věci. Hodnoty činitelů musí být podloženy 

relevantními podklady, výpočty či analýzou. [15] [16] 

 
Tabulka č. 2: Pravidla pro úpravu ceny 

Vztah mezi oceňovanou nemovitou věcí a vzorkem 

Oceňovaná nemovitá věc shodná se vzorkem PH = CV 

Oceňovaná nemovitá věc horší než vzorek PH < CV 

Oceňovaná nemovitá věc lepší než vzorek PH > CV 

PH = porovnávací hodnota oceňované nemovité věcí                 CV = cena vzorku 
Zdroj: Schneiderová Heralová (2020) [16]; vlastní zpracování 
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Tabulka č. 3: Úprava ceny vzorku 

Hodnocení 

cenotvorné odlišnosti 
Základ X % X (koeficient) 

Absolutní 

peněžní 

hodnota 

Vzorek je horší o X CV CV + X % CV  (1+X) přirážka k CV 

Vzorek je lepší o X CV CV – X % CV  (1–X) srážka od CV 
Zdroj: Schneiderová Heralová (2020) [16]; vlastní zpracování 
 

Cenotvornými odlišnostmi, které můžeme hodnotit v rámci porovnávací analýzy, jsou: 

 

Odlišnosti ve vlastnických právech k nemovité věci 

 

• smluvně upravená výše nájemného (např. nájemné neodpovídá nájemnému v dané 

lokalitě), 

• věcná břemena – vlastník pozemku (nemovitosti) musí strpět určité omezení (právo 

cesty, podzemní vedení apod.), 

• památková ochrana. 

 

Odlišnosti ve finančních podmínkách transakce  

 

• provize realitní kanceláře (úprava ceny se provádí na základě doby, po kterou se bude 

nemovitá věc nabízet, lokalitě apod.), 

• právní servis (dtto provize realitní kanceláře), 

• platby předem, platby dodatečně. 

 

Odlišnosti v obchodních podmínkách prodeje  

 

• obchod mezi spřízněnými subjekty (rodina, příbuzenstvo, obchodně propojené 

společnosti), 

• nevýhodné podmínky pro jednoho z účastníků obchodu (omezený čas, nátlak aj.), 

• emotivní vliv (např. citové pouto k nemovité věci/místu, obliba), 

• dokoupení části – snaha o sjednocení dílčích částí v plánovaný celek (dokoupení 

pozemků), 

• obchod s podílem na nemovité věci (obvykle obtížná prodej podílu nemovité části), 

• atypické chování účastníků transakce, 

• nabídková cena. 

 

Odlišnosti v tržních podmínkách prodeje 

 

• vývoj hospodářské situace (hospodářský růst nebo pokles ekonomiky), 

• inflace, 

• změny v nabídce a poptávce (např. na základě současného trendu), 

• změny úrokových sazeb, 

• změny daňových zákonů (např. od roku 2020 neplatí daň z nabytí nemovité věci). 

 

Odlišnosti v daňových podmínkách transakce 

 

• ceny bez DPH (nemovité věci mají odlišnou výši DPH, nezahrnuje se do ceny). 
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Odlišnosti v poloze nemovité věci 

 

• velikost a význam obce (počet obyvatel, správa, kultura apod.), 

• poloha (v rámci ČR, regionu), 

• umístění nemovité věci v rámci obce (centrum, okraj), 

• dopravní dostupnost a možnost parkování (např. vzdálenost MHD zastávky, 

vzdálenost letiště/vlakového či autobusového nádraží), 

• terén (např. svažitost, tvar a využití pozemku), 

• okolí (např. rušivý provoz na blízkých komunikacích, konfliktní sousedé). 

 

Odlišnosti v technických charakteristikách 

 

• kvantita – užitná plocha, obytná plocha, celková zastavěná plocha, výměra pozemku 

atd., 

• kvalita – typ konstrukce, použité materiály a technologie (např. zděná z cihel plných 

pálených), 

• stav (před rekonstrukcí, po částečné/rozsáhlé rekonstrukci), 

• dispozice, 

• vnitřní vybavení (např. počet samostatných WC, koupelen, způsob vytápění), 

• příslušenství (přípojky, odvoz odpadů apod.), 

• architektura (interiér/exteriér). 

 

Odlišnosti v ekonomických charakteristikách 

 

• velikost pronajímatelných ploch (m2), 

• kvalita pronajímatelných ploch, 

• provozní náklady (náklady na vytápění, ohřev teplé užitkové vody, elektřina atd.), 

• náklady na opravy a rekonstrukce. 

 

Odlišnosti ve způsobu a možnostech využití 

 

• stavby – demolice, přestavba, možnost rozvoje (přístavba, nástavba), zachování 

funkce, 

• pozemky – územně plánovací podklady. 

 

Odlišné nerealitní podklady 

 

• nábytek (původní, ošklivé, nové – zajímá nás, za jak dlouho se bude likvidovat, platit 

skládkovné a doprava), 

• vnitřní vybavení a zařízení. [16] 

 

Analýza a vyhodnocení výsledků 

 

Na základě dosažených výsledků aplikací porovnávacího postupu existují tři způsoby, jak 

může znalec/odhadce vyjádřit porovnávací hodnotu. První možností je přiklonění se 

k výsledku, který vychází z nejvhodnějšího použitého vzorku, a označit právě tuto hodnotu za 

porovnávací hodnotu. Druhá varianta spočívá ve spočtení střední hodnoty jednotlivých 

výsledků (aritmetický/vážený průměr, medián, modus) a uvedení, že právě tato hodnota je 
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porovnávací hodnotou. Třetím možným případem je zvolit porovnávací hodnotu odhadem 

v cenovém intervalu vymezeném výsledky, které vzešly z porovnávacího procesu. [16] 

 

4.3. Výnosová metoda 
 

Tento přístup je další základní metodou oceňování, který vychází z principu anticipace. 

Předpoklad tkví v tvrzení, že hodnotu nemovité věci lze stanovit na základě očekávaného 

budoucího prospěchu/výnosu. Výnos lze definovat jako předpokládané příjmy (výnosy) 

z nemovité věci, od kterých se odečtou výdaje (náklady) spojené s vlastnictvím a provozem 

nemovité věci (obvykle za 1 rok). Stanovení výnosu je prvním krokem procesu hledání 

výnosové hodnoty. V druhém kroku se v případě, že máme k dispozici jediný výnos, provádí 

tzv. přímá kapitalizace na současnou hodnotu. Pokud máme informaci o časové řadě výnosů 

po určitý časový úsek, pak následuje diskontování jednotlivých výnosů, analýza cash-flow.  

Otázkou prozatím nezodpovězenou je, jak samotný výnos spočítat. Postup stanovení 

čistého výnosu, který se následně kapitalizuje či diskontuje, shrnuje následující schéma. [18] 

 
Tabulka č. 4: Vztah mezi jednotlivými výnosy 

potenciální hrubý výnos (PHV) 

- výpadek nájemného a ztráty (rVN) 

 = efektivní hrubý výnos (EHV) 

- provozní náklady (PN)  

        = fixní nákl. (FN) + variabilní nákl. (VN) + obnovovací nákl. (ON) 

         = čistý provozní výnos (V)  

- splátky půjčky (RS) 

                 = čistý provozní výnos po odpočtu splátek (VM) 
Zdroj: Schneiderová Heralová (2020) [18]; vlastní zpracování 

 

Potencionální hrubý výnos 

 

Jedná se o celkový výnos, kterého dosáhneme v případě 100% využití nemovité věci, tedy 

bez odečtení provozních nákladů obvykle za 1 rok. PHV lze stanovit ze stávajících nájemních 

smluv, kdy analyzujeme i vliv smluvených změn nájemného po dobu trvání nájemního 

vztahu.  

Existují dva základní typy stanovení nájemného. Nájemné vycházející z podmínek 

v nájemní smlouvě, tzv. smluvní nájemné, a nájemné dosahované za obdobné prostory/plochy 

v daném tržním segmentu, při působení nabídky a poptávky, za podmínek uznávaných na trhu 

tzv. tržní nájemné (v případě, kdy není možné zjistit nájemné v daném bytě). [18] 

 

Efektivní hrubý výnos 

 

PHV ponížený o předpokládané přerušení příjmu nájemného např. ve spojitosti 

s výměnou nájemníků, neobsazeností prostor apod. [18] 

 

Čistý provozní výnos 

 

EHV po odečtení celkových provozních nákladů. Provozní náklady jsou takové, které jsou 

nezbytné pro provoz nemovité věci. Samotné provozní náklady sestávají z nákladů fixních 

(dále také FN), variabilních (dále také VN) a obnovovacích (dále také ON). FN jsou takové 

náklady, které nejsou závislé na obsazenosti a intenzitě využívání nemovité věci (např. daň 

z nemovitosti, pojištění nemovitosti). VN jsou naopak takové provozní náklady, které jsou 



27 

 

proměnné dle obsazenosti a intenzity využívání nemovité věci (např. dodávky médií, odvoz 

odpadů). ON odpovídají nákladům na průběžnou výměnu stavebních konstrukcí a vybavení. 

[18] 

 

Jak bylo zmíněno výše k proměně výnosů na současnou hodnotu dochází prostřednictvím 

kapitalizování nebo diskontování. 

Kapitalizování se použije v případě, kdy je k dispozici pouze jeden reprezentativní výnos, 

ten je považován za typický. Tento proces se provádí pomocí kapitalizační míry, která 

zahrnuje míru výnosů investovaného kapitálu i jeho návratnost. [17] [18] 

Diskontování je aplikováno tehdy, pokud je k dispozici řada výnosů. Výnosová hodnota je 

stanovena jako součet dílčích odúročených výnosů. Odúročení se provádí tzv. diskontní 

mírou. 

Výslednou výnosovou hodnotu je možno vypočítat pomocí vzorců, jejichž aplikace je 

podmíněna několika faktory. Výběr správného vzorce závisí např. na skutečnosti, zda se jedná 

o konstantní, či proměnlivé výnosy, či zda se jedná o výnosy na neomezenou nebo omezenou 

dobu. Nejpoužívanějším vzorcem však je ten pro výpočet tzv. věčné renty. Výpočet se 

provádí na základě vzorce: 

 

𝑉𝐻 =
𝑉

𝑖𝑣
     (3) 

 

kde: VH = výnosová hodnota nemovité věci [Kč], 

        V = výnos [Kč/rok], 

        Iv = míra výnosnosti (kapitalizační míra, diskontní míra) [-]. [18] 

 

4.4. Závěrečná analýza tržní hodnoty 
 

V závěrečné analýze dochází ke stanovení finální hodnoty nemovité věci. Analýzou se 

tedy v tomto případě rozumí zjištění, jak přispívají jednotlivé metody k výsledné hodnotě 

nemovité věci. V prvním kroku je nutná kontrola výsledků vycházejících z aplikovaných 

metod ocenění. Dále se pak určují váhy dílčích přístupů. Ty jsou odvislé od typu oceňované 

nemovitosti, aktuálnosti dat apod. Součet vah musí odpovídat 100 %. Následně se vypočte 

výsledná hodnota jako aritmetický průměr tržních hodnot vycházejících z dílčích přístupů 

oceňování. [18] 
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Obrázek č. 2: Model určení tržní hodnoty 

 
Zdroj: Zazvonil (2006) [15]; vlastní zpracování  
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5. Podklady k oceňování 
 

Důležitým faktorem je, aby každý zpracovaný posudek/odhad byl transparentní, 

objektivní, přehledný a úplný. V návaznosti na tyto charakteristiky musí být součástí každého 

znaleckého posudku veškeré podklady, ať už předložené zadavatelem nebo získané ze strany 

znalce/odhadce, ze kterých bylo při samotném oceňování vycházeno. Každý použitý podklad 

musí mít mimo název uvedeno, kdo a kdy ho schválil, jednací číslo a jeho důležitý obsah. 

[11] 

 

Nejčastěji využívanými podklady jsou: 

 

• výpis z katastru nemovitostí, 

• kopie katastrální mapy, 

• cenová mapa pozemků, 

• technická dokumentace (výkresová dokumentace a technická zpráva skutečného 

provedení stavby s razítkem příslušného stavebního úřadu), 

• stavebně právní dokumentace (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.), 

• výpisy z pozemkové knihy (využívané zejména za účelem zjištění stáří budov), 

• nájemní a pachtovní smlouvy (byty, pozemky), 

• kupní smlouvy, 

• pasporty nemovitostí, 

• pojistné smlouvy (pojištění na živelné katastrofy, odpovědnosti za škodu), 

• výsledky místního šetření (ohledání a zjištění skutečného stavu nemovité věci), 

• fotodokumentace aj. [11] 

 

V následujících podkapitolách bude přiblížen výčet často využívaných podkladů pro 

oceňování nemovitých věcí. 

 

5.1. Výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapa 
 

Katastr nemovitostí je rejstřík obsahující údaje o nemovitých věcech. Uváděné informace 

jsou vymezené zákonem č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, kdy se jedná o soupis, popis, 

geometrické a polohové určení a zápis práv k nemovitým věcem. [11] 

O výpis z katastru nemovitostí může požádat jakýkoli žadatel, a to podle listu vlastnictví, 

seznamu nemovitostí či seznamu jednotek. Výpis, který je podkladem pro ocenění nemovité 

věci, by neměl být starší než 3 měsíce. V případě, že se jedná o starší dokument a znalec 

provádí např. orientační ocenění, může využít i tento výpis, kdy si však na dálkovém portálu 

ověří základní informace, ostatní pak prokonzultuje s objednatelem. Znalec/odhadce může 

však být ze strany objednatele požádán, aby ocenil nemovitou věc ke staršímu datu, než je den 

provedení samotného ocenění. V takovém případě je podkladem výpis z katastru nemovitostí 

k požadovanému datu ocenění. [11] 

Požádat lze rovněž o výpis snímku katastrální mapy. Pokud je podkladem využitým při 

procesu ocenění kopie katastrální mapy, měla by mít vyznačené oceňované nemovité věci. 

Mapa by měla rovněž být co nejaktuálnější jako v případě výpisu z katastru nemovitostí. [11] 
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5.2. Územní plán 
 

Územní plán se zabývá základním návrhem rozvoje území, jeho ochranou, prostorovým 

a plošným uspořádáním a koncepcí veřejné infrastruktury. Jedná se o dokument, který 

vymezuje zastavěné území, koridory, zastavitelné plochy, plochy změn, plochy rezerv, plochy 

pro veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. K dílčím plochám pak 

stanovuje podmínky využití. Územní plán se vydává pro celé území obce, celé hlavní město 

Prahu, případně území vojenského újezdu. [9] 

Důležitým podkladem se stává v procesu oceňování pozemku. Díky takovému podkladu 

pak samotný znalec/odhadce získává přehled ohledně hlavního, přípustného nebo naopak 

nepřípustného využití. Současné využití, případně uvažované změny využití, jsou pro ocenění 

pozemku klíčovými informacemi, neboť rozhodují o pohledu na samotnou nemovitou věc 

a přístupu k ocenění. Příkladem může být pozemek, který se nachází v ploše bydlení – změna 

v I. etapě, tedy v návrhu na stavební pozemek a pozemek zahrnutý v ploše pro bydlení, tedy 

stavební. V případě, že se jedná o pozemek v návrhu na stavební, znalec/odhadce může, 

s ohledem na další skutečnosti, volit např. mezi metodou ocenění jako je porovnávací, 

Subdivision Development (investorská metoda)3 aj. Pokud se však jedná o pozemek stavební, 

volí se přístup porovnávací, výnosový, alokace či extrakce4 apod. 

 

5.3. Cenová mapa stavebních pozemků 
 

Cenová mapa pozemků je v oblasti oceňování nemovitých věcí chápána jako jedna 

z variant nepřímého porovnání, tedy způsobu, kdy referenčními vzorky jsou data z cenových 

map. Cenová mapa je ve smyslu zákona č. 237/2020 Sb., o oceňování majetku vysvětlena 

jako grafické ztvárnění stavebních pozemků na území obce či její části s vyznačením cen za 

metr čtvereční. Jedná se o ceny sjednané, tedy vycházející z realizovaných transakcí (kupní 

smlouvy). Ačkoli pro ocenění administrativními cenami jsou cenové mapy závazné, v případě 

tržního oceňování (např. porovnávací metoda) se doporučuje brát tyto ceny jako orientační, 

což koresponduje se zařazením cenové mapy do kapitoly podkladů k oceňování v rámci této 

diplomové práce (tato práce se v praktické části bude zabývat tržním oceňováním). [3] [20] 

 

5.4. Projektová dokumentace 
 

Projektová dokumentace stavby představuje podklad sestávající z grafické a textové části 

charakterizující stavbu z technického, statického a několika dalších hledisek. Ideálním 

podkladem pro znalce/odhadce se stává v podrobnosti řešení odpovídající dokumentace 

skutečného provedení stavby stvrzená kulatým razítkem. Obsah a rozsah této úrovně 

dokumentace je stanoven v příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

[11] 

Mezi přínosné informace, které tento podklad znalci/odhadci sděluje, patří popis území 

stavby, účel užívání stavby, rok výstavby, parametry stavby (zastavěná plocha, užitná plocha, 

obestavěný prostor apod.), konstrukční řešení stavby, dispozice stavby, energetická náročnost 

(např. pro odhad provozních nákladů) a další.  

 

 
3Subdivision Development (investorská metoda) – technika, která vychází z metody reziduálního přístupu 

ocenění na bázi nákladů. Používá se v případě plánování výstavby rodinných či bytových domů, rozvojové 

pozemky atd. [19] 
4Alokace a extrakce – techniky ocenění reziduálního přístupu na bázi nákladů, kde je předpokladem rovnovážný 

vztah mezi pozemky a náklady na zvýšení jejich hodnoty [19] 
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5.5. Zápis z místního šetření 
 

Místní šetření neboli ohledání či prohlídka nemovité věci atp. je činnost, kterou provádí 

znalec/odhadce či jeho asistent v místě určení předmětné nemovitosti. Ohledání se provádí 

pomocí obecných zásad metodiky soudního inženýrství. V případě, že se ocenění nemovité 

věci provádí ve spojitosti s trestním řízením, zajišťuje kroky postupu v ohledání nemovité 

věci orgán činný v trestním řízení za pomoci znalce. [11] 

Před provedením místního šetření je třeba seznámit se s problematikou a příslušným 

předpisem. V některých případech je vhodné si předpřipravit formulář pro místní šetření 

(např. název a číslo posudku, datum a čas, jméno osoby provádějící ohledání, objednatel 

posudku, typ nemovitosti, přístup, předložené dokumenty, zaškrtávací část s parametry 

předmětné nemovité věci). Samotné ohledání se provádí systematicky, kdy se většinou začíná 

obhlídkou nemovitosti z exteriéru pro utvoření představy a následnou prohlídkou interiéru (od 

podzemních podlaží po poslední nadzemní podlaží či naopak). Neopomíjenou částí během 

místního šetření by měly být i venkovní úpravy a zpevněné plochy. [11] 

Zápis z místního šeření by měl být tak podrobný a přehledný, aby čas věnovaný prohlídce 

nemovité věci ušetřil dobu strávenou nad vyhotovením posudku v kanceláři. Zároveň je 

vhodné v průběhu prohlídky pořizovat fotodokumentaci, která je často nápomocná při 

zmíněné práci v kanceláři. [11] 

 

5.6. Nájemní a pachtovní smlouvy 
 

Nájemní smlouva je dokument, ve kterém dochází k ujednání, kdy pronajímatel přenechá 

po smlouvou stanovenou dobu věc k užívání nájemci za sjednanou finanční částku (nájemné). 

Smlouvy mohou být uzavřeny pro užívání prostor typu garáž, byt, budova, kancelářské 

prostory apod. Pachtovní smlouva upravuje podmínky pro užívání pozemků mezi 

propachtovatelem a pachtýřem, a to za účelem jejich obhospodařování. [21] 

Oba tyto dokumenty obsahují pro ocenění cenné informace ve vztahu ke zmíněné výši 

sjednaného nájmu či pachtu, neboť tyto finanční částky mohou vstupovat do výpočtu ocenění. 

Typickým příkladem využití je vstup výše nájemného do výpočtu hodnoty bytu (postup 

výpočtu viz 4.3). 

 

5.7. Vlastní databáze  
 

Pro stanovení objektivní hodnoty nemovité věci může využít znalec i vlastní databázi. 

Vedení databáze je doporučováno a často ze strany znalce/odhadce také prováděno. Takový 

soubor dat může vzniknout za předpokladu určitých zkušeností s oceňováním (ocenění 

několika nemovitých věcí), které jsou pak v časové posloupnosti doplňovány o další záznamy. 

Dílčí záznamy jsou tvořeny základními informacemi o oceňované nemovité věci, kterými jsou 

např. číslo posudku, název, lokalita, typ nemovité věci a její základní charakteristiky, 

stanovená hodnota, použitá metoda. Podrobnost, přehlednost a členění databáze je volbou 

každého tvůrce databáze. 

 

5.8. Odborná literatura, články, předpisy apod. 
 

V oboru oceňování je vhodné používat odbornou literaturu, články, předpisy, analýzy či 

další podklady věnující se dané problematice pro správnou volbu kroků v rámci samotného 

procesu oceňování či jeho ověření. 
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6. Základní pojmy staveb 
 

6.1. Obestavěný prostor 
 

Obestavěný prostor lze definovat jako prostor vymezený vnějšími rovinami stavebního 

objektu. Jeho výpočet je možný provést několika způsoby, přičemž nejrozšířenější postup je 

dle ČSN 73 40 55, kde je stavba uvažována jako těleso sestávající ze základů, spodní a vrchní 

části objektu a zastřešení (včetně podkroví). Obestavěný prostor základů je charakterizován 

kubaturou základových konstrukcí včetně izolace. Obestavěný prostor objektu je ohraničen 

vnějšími plochami obvodových konstrukcí stavby a obestavěný prostor zastřešení je dán 

geometrickým tvarem. Ve výpočtu se neuvažují:  

• balkóny a přístřešky vyčnívající nejvýše 0,50 m přes líc zdi, 

• římsy, pilastry, půlsloupy,  

• vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, atiky, komíny, ventilace, přesahující 

požární a štítové zdi. 

Dle normy se neodečítají:  

• otvory v obvodových zdech, 

• lodžie a zapuštěná zádveří, 

• průduchy a světlíky do 6 m2 vnitřní půdorysné plochy. 

Naopak se připočítávají: balkóny a nezakryté pavlače přečnívající přes líc zdi o více než 

0,50 m. [11] [12] [22]  

 

Op = OZ + OS + OV + Ot    (4) 

 

kde: OZ = obestavěný prostor základů 

        OS = obestavěný prostor spodní části objektu 

        OV = obestavěný prostor vrchní části objektu 

        Ot = obestavěný prostor zastřešení 

 

Další možný postup výpočtu je podle prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku 

(488/2020 Sb.) aj. [11] 

 

6.2. Zastavěná plocha 
 

Zastavěnou plochou je chápána plocha stavebního objektu vymezená kolmými průměty 

vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do horizontální 

roviny. Ve výpočtu se neuvažují izolační přizdívky a balkóny. Započítávají se plošné výměry 

lodžií a arkýřů. [9] [12]  

Pro názornost lze tento pojem popsat jako vržený stín budovy do vodorovné roviny 

v úrovni prvního nadzemního podlaží za předpokladu, že by slunce bylo přímo nad objektem. 

[11] 
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6.3. Podlahová, obytná a užitná plocha 
 

Termíny podlahová, obytná a užitná plocha jsou v souvislosti s obytnými budovami četně 

užívané pojmy ve všední komunikaci či v rámci odborných textací. Před samotným použitím 

těchto údajů je nutné se zabývat účelem a právními předpisy, na jejichž základě mají být 

použity.  

Podlahová plocha značí součet všech využitelných ploch dílčích místností v objektu 

vymezených vnitřním lícem stěn (svislých konstrukcí), měřených v rovině horního líce 

podlahy. Do podlahové plochy se započítávají koeficientem, zpravidla menším než 1, 

násobené plochy arkýře, lodžie, sklepy a sklepní kóje, komory, půdy, terasy, balkóny 

a pavlače. Nezahrnují se obvodové zdi, příčky, pilíře či sloupy a komíny. Měrnou jednotkou 

jsou metry čtvereční. [12] [22] 

Definice pojmu obytná plocha vychází ze samotného názvu, jedná se o plochu všech 

obytných místností, a tedy pokojů, obývacího pokoje, ložnice, jídelny a kuchyň (s plochou 

větší než 8 m2). [22] 

Užitná plocha vyjadřuje součet ploch místností vymezených vnějšími stěnami, tudíž bez 

balkónů, lodžií, teras a dalších příslušenství (sklepy, kočárkárny, kóje apod.). Celková užitná 

plocha navíc zahrnuje právě i prvky příslušenství. 

 

6.4. Podlaží a výška podlaží 
 

Podlaží značí stavební pojem, který vyjadřuje jednu úroveň objektu. Jednoznačně jej lze 

popsat tak, že celkový počet podlaží odpovídá počtu podlah, které budova obsahuje, bez 

ohledu na fakt, zda jsou zřejmá z exteriéru objektu. Podlaží tedy může být jak podzemní, tak 

nadzemní. [12] 

Výška podlaží je ve stavební terminologii chápána jako odlehlost líce nášlapné vrstvy 

podlahy spodního a horního podlaží. Světlá výška podlaží značí délkový intervale mezi 

rovinami horního líce podlahy a líce stropu. Minimální světlá výška v rodinném domě 

odpovídá 2,50 m2, v podkroví 2,3 m2. [12] [23] 

 

6.5. Součást, příslušenství a vybavení 
 

Součástí nemovité věci se označuje vše, co k ní patří a rovněž to, co od ní není možné 

oddělit, aniž by došlo k jejímu poškození či znehodnocení. Za součást pozemku lze považovat 

prostor pod i nad ním, stavba na pozemku (mimo stavbu dočasnou), rovněž stavba pod 

pozemkem, v případě, že není nemovitou věcí. Součástí pozemku je i rostlinstvo. [6] 

Za příslušenství se považují vedlejší věci k hlavní nemovité věci, které se používají 

společně v rámci užívání. Příkladem může být pro bytovou jednotku např. komora mimo byt, 

u rodinných domů studna či oplocení apod. [6] 

Rozdíl mezi vybavením a příslušenstvím/součástí spočívá především ve skutečnosti, že 

není předmětem převodu při prodeji nemovitosti, tudíž bývá často definován v kupní 

smlouvě. U staveb se za vybavení považuje především nábytek.  
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7. Vybrané cenové mapy ČR 
 

7.1. Cenová mapa pozemků hlavního města Prahy 
 

Cenová mapa pozemků hlavního města Prahy (CMP) je databáze cen pozemků. CMP se 

sestavuje na základě dat z katastru nemovitostí, konkrétně z kupních smluv. Postup, který 

využívá stanovuje zákon č. 237/2020 Sb., o oceňování majetku a vyhláška č. 488/2020 Sb., 

k provedení zákona o oceňování majetku. Dílčí kupní smlouvy jsou vyhodnocovány 

z hlediska dalšího možného využití pro ocenění apod., kdy se zhodnocené kupní smlouvy 

následně v CMP zobrazují či nikoli. V rámci hodnocení se bere ohled i na vlastnosti 

samotných pozemků, které byly předmětem prodeje, což zahrnuje např. informace 

z územního plánu (limity výstavby apod.). CMP aplikuje popsaný algoritmus pro zanesení 

cen stavebních pozemků a pozemků zastavěných stavbami. CMP nenabízí ceny nestavebních 

pozemků. [24] 

 

7.2. Cenovamapa.org 
 

Cenovamapa.org je aplikace, která nabízí přehled o cenách nemovitých věcí v České 

republice. Databáze vychází ze skutečně realizovaných cen bytů a rodinných domů 

evidovaných Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním a územně příslušnými 

katastrálními pracovišti Katastrálního úřadu. Data v cenové mapě na portálu cenovamapa.org 

tedy pracují s kupními smlouvami nemovitostí určených k bydlení. Zpracovaná data 

o nemovitých věcech a jejich cenách jsou zasazena do map (fotografické, katastrální, 

dopravní aj.). Aktuálně aplikace obsahuje záznamy o cca 1,3 milionu bytových domech, 

bytech a rodinných domech, které se nacházejí v zájmových lokalitách. Zájmové lokality 

odpovídají především krajským městům a vybraným okresním městům. [25]   

 

7.3. Cenovamapa.eu 
 

Jedná se o cenovou mapu poskytující průměrné tržní jednotkové nájemné bytů (Kč/m2) 

v obcích nad 5 000 obyvatel. Mapu vytváří skupina analytiků na základě informací o skutečně 

realizovaných cenách od členských kanceláří Asociace realitních kanceláří ČR, nečlenských 

kanceláří a dalších subjektů realizujících tržní pronájmy. Cenové hladiny zrcadlí průměr, 

vycházejí tedy jak z nových, tak starých domů, kdy respektují převažující charakter objektů 

v rámci předmětné lokality. Jednotlivé hodnoty jsou uváděny bez DPH. [26]   

 

7.4. Realingo.cz 
 

Realingo.cz je internetový server, který zřizuje aplikaci cenové mapy s přehledem 

nabízených cen5 nemovitých věcí na území České republiky. Cenová mapa zpracovává 

databázi informací o nabízených nemovitých věcech typu rodinný dům, bytová jednotka, 

komerční nemovitost, chata, chalupa či pozemek. Nabídky k prodeji jsou zaznamenány 

v mapě, v rámci níž jsou pak dílčí inzerce včetně cen uživateli přístupné. Mapa poskytuje 

inzerce ve všech lokalitách ČR. [27]   

 

 

 
5Nabízená cena – cena, za kterou prodávající zamýšlel nemovitost prodat, nejedná se tak o skutečně zaplacenou 

částku. Je to peněžní suma bez vazby na výslednou transakci. 
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8. Analýza trhu nemovitostí v ČR 
 

Podstatou pro tvorbu cenových map nemovitých věcí, i obecně pro oceňování nemovitých 

věcí, je porozumění funkci realitního trhu. Základem ocenění majetku je pochopení jeho 

užitečnosti. Ačkoli je při ocenění hlavní nalézt souvislost mezi výnosem či náklady a cenovou 

hladinou, klíčem pro správné ocenění je analýza trhu, která nám nastíní užitečnost majetku. 

[11] 

Trh lze obecně nazvat jako místo, kde dochází k vzájemnému působení nabídky 

a poptávky. Trh s nemovitými věcmi lze tak formulovat jako segment trhu zabývající se 

prodejem (nabídka), nákupem či pronájmem (poptávka) nemovitých věcí. Charakteristickým 

znakem této tržní oblasti je její souvislost a propojenost s hospodářskou situací daného území, 

nejčastěji země. Jedna z možných demonstrací tohoto faktu může zaznít pomocí oblasti 

stavebnictví ve spojitosti s hlavními makroekonomickými ukazateli, které ovlivňují ceny 

nemovitých věcí a další vývoj na trhu v rámci České republiky. [28] 

Segment stavebnictví určuje podmínky pro utváření nabídky na trhu, a má tak stěžejní 

provázanost s obchodem s nemovitými věcmi. Stavebnictví patří mezi odvětví, která jsou 

odvislá od makroekonomického vývoje. V době ekonomického rozmachu (konjunktury) je 

zaznamenáván nárůst výstavby, a tak i růst tržeb ve stavebnictví, naopak v období 

hospodářského poklesu (recese) dochází ke snížení výstavby a rovněž tržeb. Následující graf, 

který zobrazuje trend vývoje HDP a produkce ve stavebnictví v běžných cenách6, dokládá 

přímou provázanost obou ukazatelů. [29] [33] 

 
Graf č. 1: HDP a stavebnictví 

 
Zdroj: Český statistický úřad [30]; vlastní zpracování 
 

 

 

 
6Běžné ceny – ceny platné ve sledovaném časové intervalu, ve kterém docházelo k realizaci statisticky sledované 

veličiny. Záznamy v běžných cenách jsou využívány zejména pro hodnocení struktury statisticky monitorované 

oblasti v daném roce. 
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Z grafu uvedeného výše je patrný vzestup vývoje HDP mezi lety 2000 – 2008. Dle dalšího 

vývoje HDP v roce 2009 dochází po období růstu ke změně směru vývoje, která byla 

zapříčiněna především hospodářskou krizí. Mezi lety 2009 až 2014 česká ekonomika zažila 

několik poklesů. Rok 2014 se vrací k ekonomickému růstu, kdy slabší měna posílila 

konkurenceschopnost domácí produkce a podpořila tak soukromé spotřební i investiční 

výdaje. Rostoucí trend pokračuje i v roce 2015, kdy k růstu HDP významně přispěly všechny 

složky poptávky. V nadcházejících letech je patrný růst HDP. Rok 2020 nebyl s ohledem na 

pandemii koronaviru SARS-CoV-2 příliš optimistický. Byl zaznamenán nejhlubší propad 

ekonomického výkonu, a tedy o 5,6 % než v roce 2019. Pokles zapříčinila zejména spotřeba 

domácností, investiční výdaje, ale i pokles zahraniční poptávky v první polovině roku. 

Ponížení hrubé přidané hodnoty pak nejvíce ovlivnil vývoj v odvětví obchodu, dopravy, 

ubytování, pohostinství či průmyslu a stavebnictví. [29] [30] [31] 

Vývoj produkce ve stavebnictví je obdobný jako vývoj HDP, kde je rostoucí trend patrný 

až do roku 2008. Rokem 2009 se v odvětví stavebnictví začíná projevovat útlum, kdy dochází 

ke snížení produkce. Klesající trend sledované veličiny přetrvává až do roku 2013. 

Ekonomickému růstu od roku 2014 pak odpovídá i růst stavebních prací. Hospodářská krize 

velmi negativně ovlivnila stavebnictví ve smyslu pracovní síly, kdy několik společností 

dokonce ukončilo svou činnost. Navzdory mírnému růstu se stavebnictví v dalších letech 

nenacházelo v dobré kondici, jak by tempo růstu HDP mohlo napovídat, a to především kvůli 

nedostatku zakázek a časově náročným procesům povolování nových staveb. Meziroční 

pokles stavební produkce v roce 2016 činil 7,6 %. V roce 2017 došlo k růstu stavebních prací, 

který trval do počátku roku 2020. První čtvrtletí roku 2021 bylo pro stavebnictví ve znamení 

klesajícího trendu. Příčinou do jisté míry bylo nepříznivé počasí. Ve druhém čtvrtletí roku 

2021 stavební produkce po více než roce vzrostla, a to především díky výsledkům menších 

firem a živnostníků, které v roce 2020 ovlivnila pandemie. Třetí čtvrtletí vykazuje stagnační 

vývoj, kdy hlavní roli, především v meziročním srovnání, hraje navýšení cen stavebních prací 

a materiálů. [29] [30] [31] 

Důležitým makroekonomickým ukazatelem interní rovnováhy země, a tedy i pro dobře 

fungující trh nemovitých věcí, je stabilita cenové hladiny neboli nízká míra inflace. Inflace je 

růst cenové hladiny v čase. [29] [30] [31] 

Tabulka uvedená níže nabízí přehled dosavadního vývoje průměrné míry inflace za roky 

2012 – 2020. Dále zobrazuje aktuální predikci průměrné míry inflace pro roky 2021 a 2022 

stanovenou Ministerstvem financí České republiky. [29] [30] [31] 

 
Tabulka č. 5: Inflace 

 

Rok 
 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Průměrná 

míra 

inflace [%] 

 

3,3 

 

1,4 

 

0,4 

 

0,3 

 

0,7 

 

2,5 

 

2,1 

 

2,8 

 

3,2 

 

3,5 

 

6,1 

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky [31]; vlastní zpracování 

 

V letech 2014 a 2015 se inflace pohybovala na historicky nejnižších hodnotách, což bylo 

důsledkem výrazného meziročního poklesu cen ropy a snížením cen výrobců v eurozóně. Na 

tuto skutečnost reagovala Česká národní banka, která za pomoci měnových intervencí uměle 

oslabovala korunu, vyvolávající inflační tlaky, které způsobily nárůst inflace. V roce 2017 

inflace dosáhla 2,5 %. Na rok 2018 byl Českou národní bankou nastaven inflační cíl, který byl 

i téměř dosažen, a to ve výši 2 % ± 1 p. b. V roce 2019 se poprvé od roku 2012 dostal 

meziroční růst spotřebitelských cen nad horní hranici tolerančního pásma inflačního cíle 
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ČNB. Inflační míra v roce 2020 dosáhla hodnoty 3,2 %, kde rizikovým faktorem bylo 

především trvání koronavirová pandemie. [31] 

Predikce pro roky 2021 a 2022 vychází ze scénáře proočkovanosti a vysokého počtu osob, 

které COVID-19 prodělaly. Mělo by tak být zabráněno nutnosti přijímat další 

makroekonomicky významná protiepidemická omezení. [31] 

Stále zrychlující se inflace je velkým makroekonomickým problémem. V září 2021 činila 

meziroční inflace 4,9 %, což je více, než odhadovaly dřívější predikce. Zvyšování cen je 

ovlivněno především vysokými cenami energií a dalších komodit, přičemž zásadním faktorem 

inflace jsou potíže ze strany nabídky, strana poptávky je podporována uvolněnou měnovou 

a fiskální politikou. [31] 

V listopadu roku 2021 se pro ekonomický výkon v roce 2022 predikuje navýšení nad jeho 

potenciál. Na základě kumulace výše uvedených faktorů se pro rok 2021 predikuje průměrná 

míra inflace na 3,5 % a v roce 2022 na 6,1 %. [31] 

Ukazatelem vývoje cen nemovitostí je Index cen bydlení (House Price Index). Tento 

cenový index reprezentuje pohyb cenové hladiny bytových nemovitostí na území České 

republiky. Hlavním metodickým aspektem je měření vývoje cen bytů a rodinných domů, 

včetně souvisejících pozemků. Ceny pro výpočet indexů vychází ze skutečně realizovaných 

cen nemovitých věcí. [30] 

Níže uvedený graf podává informaci o cenovém propadu v roce 2008, který byl zrcadlil 

především světovou hospodářskou krizi. Mezi lety 2009 až 2014 je patrná konstantní cenová 

hladina. Od roku 2014 dochází ke strmému nárůstu cen, který trvá až do současné doby. [30] 

 
Graf č. 2: House Price Index 

 
Zdroj: Český statistický úřad [30]; vlastní zpracování 

 

Za účelem analýzy nemovitých věcí je důležité nadefinovat základní rozdělení trhu 

s nemovitými věcmi a charakterizovat související pojmy. Obecně můžeme nemovité věci 

rozčlenit na tři skupiny: pozemky, rezidenční a komerční nemovité věci. Dle zákona 

237/2020 Sb. o oceňování majetku se pozemky dělí na: 

 

• stavební pozemky;  

• zemědělské pozemky – v katastru nemovitostí orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, 

ovocný sad a trvalý travní porost; 
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• lesní pozemky a zalesněné nelesní pozemky;  

• pozemky vodní plochy; 

• jiné pozemky. [3]   

Rezidenční nemovitosti jsou takové, které jsou určeny k bydlení, případně rekreaci. 

Rezidenční nemovitosti jsou rozděleny do dvou základních kategorií, a to: 

• rodinné domy; 

• nemovitosti pro rekreaci; 

• byty. 

Komerční nemovitosti doplňují rezidenční trh, dle využití se jedná především o objekty 

využívané k podnikání a jsou jimi: 

• kancelářské prostory – administrativa a kancelářské prostory; 

• maloobchodní prostory – obchodní a nákupní centra, hypermarkety, supermarkety, 

diskontní/samoobslužné/pultové prodejny; 

• průmyslové a logistické prostory – sklady a výrobní haly; 

• hotelová a jiná ubytovací zařízení – hotelová a jiná ubytovací zařízení na kratší období 

za úplatu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se tato diplomová práce zabývá rezidenčními nemovitými 

věcmi a stavebními pozemky, bude podrobněji provedena analýza daných oblastí trhu 

nemovitých věcí. 

 

8.1. Rezidenční trh a stavební pozemky  
 

Účelem rezidenčních nemovitých věcí je bydlení, případně rekreace. S ohledem na fakt, 

zda se jedná o nemovité věci individuálního nebo hromadného charakteru, se dělí na rodinné 

domy a byty (bytové domy). Rodinné domy poskytují bydlení spíše individuálního 

charakteru. Naopak byty (bytové domy) slouží k bydlení hromadného charakteru. 

Jak již bylo uvedeno, pozemky se dle zákona 237/2020 Sb. o oceňování majetku dělí na 

stavební pozemky, zemědělské pozemky, lesní pozemky a zalesněné nelesní pozemky, 

pozemky vodní plochy a jiné pozemky. Pozemky oproti většině jiných věcí mají jedinečnou 

zvláštnost – vyskytují se omezeně v daném území, nelze je tak libovolně vyrábět. Vzhledem 

ke skutečnosti, že se práce zabývá stavebními pozemky a s ohledem na výše uvedené, bude 

analýza zaměřena na vývoj cen stavebních pozemků. 

Analýza se bude věnovat vývoji nabídnutých cen do přímého prodeje, tržních hodnot na 

základě hypotečního úvěru a skutečně realizovaných cen. 

 

8.1.1. Stavební pozemky 

 

Hypoteční banka vydala a kvartálně aktualizuje ukazatel rezidenčního trhu, tzv. HB Index. 

HB Index je založen na reálných odhadech tržních hodnot nemovitých věcí, které si 

hypotečním úvěrem pořídili klienti Hypoteční banky, mělo by se tak jednat o přesnější ceny, 

než jsou nabídkové. HB Index se soustředí na celou Českou republiku. [32] 

Na trhu stavebních pozemků je dle grafu níže zřejmá dlouhodobě převyšující poptávka 

nad nabídkou. Dynamické tempo růstu cen pozemků je patrné ve všech sledovaných 

obdobích. Mezi klienty Hypoteční banky přetrvává zájem o pozemky blízkém okolí krajských 

měst díky výhodné dopravní dostupností. V posledních obdobích se však zvýšil zájem 

i o pozemky ve větších vzdálenostech od velkých měst. V návaznosti na koronavirovou 

pandemii pak v roce 2020 došlo k růstu poptávky po pozemcích k rekreačnímu využití, neboť 

poskytují možnost úniku před omezeními uvalenými v důsledku opatření. V prvním pololetí 

roku 2021 byl zaznamenán nejvyšší mezikvartální růst cen od samého vzniku HB Indexu, a to 

ve všech sledovaných segmentech. Převis poptávky nad nabídkou je dlouhodobý, což zvyšuje 
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ceny. Na růst cen rovněž působí zastaralé územní plány a nedostatečné kapacity inženýrských 

sítí. Zvýšený zájem je zřejmý také u spekulačních pozemků bez schváleného platného 

územního plánu. Ve třetím kvartálu pokračuje nárůst cen v tempu na úrovni 5 %. Stále platí 

převyšující poptávka nad nabídkou, a to i u pozemků v méně atraktivních lokalitách, 

urekreačních pozemků a pozemků bez schváleného územního plánu. [32] 

 
Graf č. 3: HB Index cen stavebních pozemků [2010 = 100] 

 
Zdroj: Hypoteční banka [32]; vlastní zpracování 
 

Český statistický úřad se zabývá zpracováním vývoje cen stavebních pozemků 

vycházejících z realizovaných transakcí. Graf níže nabízí křivky vývoje indexu stavebních 

pozemků od prvního kvartálu roku 2015 do čtvrtého kvartálu roku 2019 pro jednotlivé kraje 

ČR a pro celou zemi. Z grafu je patrný konstantní růst cen stavebních pozemků ve všech 

okresech ČR. Průměrně za celou ČR vzrostly ceny pozemků mezi roky 2015 a 2019 o 26,2 %, 

přičemž mezi kraji s nejnižší hodnotou (Karlovarský kraj – 10,6 %) a s nejvyšší 

(Královehradecký kraj – 40,7 %) je poměrně význačný rozdíl. Významně též rostly ceny 

stavebních pozemků v okresech Praha-východ a Praha-západ a v kraji Jihomoravském. 

V Hlavním městě Praha mezi roky 2015 a 2019 vzrostly ceny rodinných domů obdobným 

tempem jako v celé ČR.  [30] [33] 

Do roku 2016 bylo tempo růstu cen pozvolné (průměrně 3 %), od roku 2017 graf vykazuje 

prudký nárůst cen. Mezi lety 2017 a 2018 vývoj akceleroval na průměrných 7,4 %. Mezi lety 

2018 a 2019 vývoj narostl na průměrných 10,4 % ročně. V roce 2019 byl cenový růst 

v prvním kvartálu roku 2019 výrazně zrychlený v Královehradeckém kraji, v dalších 

kvartálech dominovaly kraje Olomoucký, Jihočeský nebo Moravskoslezský. Tyto lokality 

velmi ovlivňují růst celkového indexu České republiky. [30] [33] 
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Graf č. 4: Index cen stavebních pozemků [2010 = 100] 

 
Zdroj: Český statistický úřad [30]; vlastní zpracování 
 

8.1.2. Trh s rodinnými domy 

 

Portál Bezrealitky.cz kvartálně poskytuje data k tvorbě studie nabídnutých cen 

nemovitých věcí do přímého prodeje. Samotné vyhodnocení datové báze se zaměřuje na 

vývoj jednotkových cen rodinných domů všech kategorií, jak pro celou ČR, tak 

v jednotlivých krajích. [34] [35] 

Provedené analýzy uvádí, že poptávka po nemovitostech se oproti minulým rokům 

přesouvá z drahých metropolitních oblastí na území všech krajů České republiky. Graf níže 

porovnává, dle dostupnosti dat, třetí kvartály tří posledních let. Je patrné, že roky 2019 a 2020 

se nacházely v obdobných cenových hladinách, výjimečně se v roce 2020 v několika krajích 

jednotková cena na území několika krajů navýšila, jinde však opět poklesla. V odlišných 

hladinách se však nacházel rok 2021. V tomto roce ceny postupně navyšovaly, přičemž 

nejdražší obydlí byla zaznamenána v Hlavním městě Praha. U rodinných domů v hlavním 

městě průměrná cena za metr čtvereční činila 106 400 Kč. Analýza ukazuje, že poptávka se 

z metropole přesouvá do Středočeského kraje a dál. U pražských rodinných domů, jejichž 

majitelé je kvůli rostoucím cenám ve větší míře začali nabízet do prodeje, se výrazně cenově 

navyšovalo. [34] [35] 
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Graf č. 5: Vývoj jednotkových cen rodinných domů 

 
Zdroj: Bezrealitky.cz [34]; vlastní zpracování 

 

Do roku 2016 byl HB Index rodinných domů vyšší než index bytových jednotek. Konec 

roku 2016 přinesl zvrat, kdy ceny bytů začaly růst rychleji. Následující roky ceny rodinných 

domů stoupaly konstantně, přičemž v prvním kvartálu roku 2019 zaznamenal index cen 

rodinných domů nadprůměrný růst, tedy o 2,5 %. Toto zjištění zrcadlí fakt, kdy se trend 

přesunul z poptávky po bytech ve vyšší cenové hladině v centrech měst do levnějších 

rodinných domů mimo města. Další kvartály se růstem pohybovaly okolo 2 %. Meziročně 

vzrostla cena rodinných domů o 8,9 pcb. První polovina roku 2020 byla v cenovém růstu 

pomalejší, a to zejména v důsledku koronavirové pandemie. Poslední kvartál roku 2020 byl 

však v porovnání s předešlými obdobími v tempu růstu cen rodinných domů zrychlený. 

Zvýšená poptávka byla Hypoteční bankou zaznamenána po všech typech rodinných domů, 

a to včetně těch situovaných ve vzdálenějších lokalitách od větších měst. Omezené cestování 

rovněž přispělo ke zvýšení poptávky po chatách a chalupách. V prvním pololetí roku 2021 

růst cen pokračoval, k čemuž do jisté míry přispěly ceny stavebních prací a materiálů, které 

nadprůměrně vzrostly. Zájem se udržoval o RD v nadstandardním, standardním 

i podstandardním technickém stavu. Poptávka se nesnižuje ani po rodinných domech ve 

vzdálenějších lokalitách od velkých měst ani po objektech pro individuální rekreaci. Třetí 

kvartál roku 2021 opět pokračoval v trendu růstu cen rodinných domů, přičemž lze soudit, že 

růst ovlivňuje počátek zvyšování úrokových sazeb a obava z budoucího zdražování. Ceny 

vzrostly téměř o 5 %. Nové rodinné domy se nejvíce staví ve Středočeském a Jihomoravském 

kraji. Růst cen se předpokládá i v posledním kvartálu letošního roku. V příštím roce se 

pravděpodobně promítne navyšování úrokových sazeb, kdy může oslabit poptávka a ceny 

neporostou tak významně. Vzhledem k růstu inflace, cen materiálů a energií a nízké nabídce 

nemovitostí však není předpokládáno snížení cen ani v roce 2022. [32] 
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Graf č. 6: HB Index cen rodinných domů [2010 = 100] 

 
Zdroj: Hypoteční banka [32]; vlastní zpracování 
 

Český statistický úřad se zabývá zpracováním vývoje cen rodinných domů vycházejících 

z uzavřených kupních smluv, jedná se tedy o ceny skutečně realizované. Nadcházející graf 

udává vývoj indexu rodinných domů od prvního kvartálu roku 2015 do čtvrtého kvartálu roku 

2019. Dlouhodobý růst cen rodinných domů obecně nevykazuje takové rozdíly v dílčích 

okresech jako ceny bytů. Ceny rodinných domů v průměru za celou ČR vzrostly mezi roky 

2015 a 2019 o 20,1 %, přitom rozdíl mezi kraji s nejnižší hodnotou (Hlavní město Praha – 

10,6 %) a s nejvyšší (Kraj Vysočina – 30,5 %) je poměrně významný. V Hlavním městě 

Praha mezi roky 2015 a 2019 vzrostly ceny rodinných domů „jen málo“, což by se 

simplifikovaně mohlo vysvětlit tak, že domy v tomto kraji byly drahé už na počátku 

sledovaného období, tedy že trh s rodinnými domy již nepřinášel tak výraznou možnost 

zhodnocení jako v ostatních krajích či regionech.  [30] [33] 

Růst cen rodinných domů odpovídal od konce roku 2015 mírnému tempu, průměrně 

vzrostly o 3,2 % ročně. Mezi lety 2018 a 2019 vývoj zrychlil na průměrných 7 % ročně. 

V roce 2019 na území Hlavního města Prahy rostly ceny rodinných domů v prvních třech 

kvartálech, od třetího kvartálu růst zpomaluje. Cenový růst byl v prvním kvartálu roku 2019 

výrazně zrychlený v okresech Praha-východ a Praha-západ a v Kraji Vysočina, další kvartály 

už byly v tempu růstu pomalejší. Tyto lokality velmi ovlivňují růst celkového indexu České 

republiky, bez nich by ČR vykazovala konstantní růst. Z českého statistického úřadu (dále 

také ČSÚ) nejsou k dispozici data pro rok 2020 a 2021, ovšem z jiných zdrojů ČSÚ vyplývá, 

že v letech 2020 a 2021 růst cen rodinných domů opět akceleroval. [30] [33] 
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Graf č. 7: Index cen rodinných domů [2010 = 100] 

 
Zdroj: Český statistický úřad [30]; vlastní zpracování 
 

Graf níže zobrazuje vývoj cen rodinných domů v nadstandardním, standardním či 

podstandardním technickém stavu, tedy s opotřebením v rozmezích 0-10 %, 10-50 %,  

50-75 % a 75-100 %. Nejnižší ceny rodinných domů jsou v grafu zaznamenány s opotřebením  

75-100 %, které se dle grafu od třetího kvartálu roku 2017 pohybují ze sledovaných sektorů 

nejníže. Ceny tohoto sektoru na počátku roku 2018 poklesly, na konci roku 2018 naopak 

vzrostly, v roce 2019 stagnovaly. Ostatní sledované veličiny, až na drobné výchylky, mírným 

tempem rostou. V prvních třech kvartálech roku 2019 se index cen rodinných domů 

v jednotlivých stadiích opotřebení přiblížily. Na konci roku se zvýšily ceny rodinných domů 

s opotřebením od 10 do 50 % a přeskočily tak ceny novostaveb, tedy RD s opotřebením  

0-10 %. Ž ČSÚ nejsou k dispozici data pro roky 2020 a 2021, z jiných zdrojů ČSÚ (House 

Price Index) vyplývá, že se v letech 2020 a 2021 růst cen rodinných domů, jak s nízkým, tak 

vyšším opotřebením zvyšoval. [30] [33]  
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Graf č. 8: Index cen rodinných domů dle opotřebení [2010 = 100] 

 
Zdroj: Český statistický úřad [30]; vlastní zpracování 
 

8.1.3. Trh s byty 

 

HB Index sledovaného segmentu bytů byl do roku 2016 nižší než index RD, což se ke 

konci roku 2016 zlomilo a ceny bytů oproti rodinným domům navýšily. Na vývoji grafu HB 

indexu bytových jednotek je patrný dynamický charakter růstu. V průběhu první poloviny 

roku 2020 vlivem pandemie onemocnění COVID-19 růst cen bytů zpomalil. Ve třetím 

kvartálu však tempo opět nabralo na stoupání a ceny bytových jednotek opět šplhaly nahoru, 

v posledním kvartálu roku 2020 byl zaznamenán oproti předcházejícím kvartálům mírný růst 

cen. V prvním čtvrtletí roku 2021 došlo k nejvyššímu mezikvartálnímu růstu cen za 

posledních 10 let, který se opakoval i v druhém čtvrtletí. Ve třetím kvartálu roku 2021 byl 

zaznamenám mezikvartální růst cen bytů o 5 %, přičemž na území všech krajů České 

republiky rostly ceny bytů nejméně o 4 %. Takové zvýšení cen odpovídá více než 

celorepublikovému průměru z prvních dvou kvartálů roku 2021, což ovlivnil počátek 

zvyšování úrokových sazeb a obava kupujících ze zdražování. Pokračující trend růstu je 

předpokládán i v posledním kvartálu roku 2021. V roce 2022 se pravděpodobně na cenách 

bytů otiskne navyšování úrokových sazeb, kdy může oslabit poptávka a ceny nebudou tak 

vysoké. Snížení cen se však nepředpokládá ani v nadcházejícím roce, a to s ohledem na růst 

inflace, cen materiálů a energií a nízkou nabídku nemovitostí. [32] 
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Graf č. 9: HB Index cen bytových jednotek [2010 = 100] 

 
Zdroj: Hypoteční banka [32]; vlastní zpracování 
 

Společnost Deloitte se zabývá od roku 2014 vývojem cen bytových jednotek v krajských 

městech, tzv. Deloitte Real Index. Index udává procentuální změnu průměrné ceny 

realizovaných prodejů (dle kupních smluv zapsaných v katastru nemovitostí) bytů oproti 

předchozímu období na území krajských měst a rovněž pro celou ČR. [36] 

 Graf níže nabízí vývoj sledovaných cen pro celou republiku. Dlouhodobý růst cen 

bytových jednotek nevykazuje takové rozdíly pro celé území země jako v dílčích krajích. 

Ceny bytů v průměru za celou ČR vzrostly ve sledovaným obdobím, tedy mezi 1/Q2015 

a 3Q/2021 zhruba o 120 %. Mezi roky 2015 a 2021 vzrostly ceny bytů v hlavním městě Praha 

z průměrných 56 400 Kč/m2 na 109 800 Kč/m2, přičemž, jak analýzy společnosti Deloitte 

uvádí, průměrná jednotková cena v Praze 1 dosahuje částky 164 400 Kč/m2, což by se 

zjednodušeně mohlo vysvětlit tak, že poptávka po bytech markantně převyšuje nabídku a ceny 

tak v hlavním městě neustále rostou. [36] 

Růst cen bytových jednotek byl v celém sledovaném období tj. 2015-2021 dynamický. 

V letech 2015-2016 průměrně vzrostly ceny cca o 8 %. Mezi lety 2019 a 2020 vývoj zrychlil 

na průměrných 16 % ročně. V první polovině roku 2021 na území České republiky rostly 

ceny bytů cca o 5 % kvartálně. V prvním kvartálu nejvíce (mezikvartálně) zdražily byty 

v Českých Budějovicích (o 17,8 %), Jihlavě (o 11 %) a Zlíně (o 10,2 %). K poklesu cen, 

ačkoli jen minoritnímu, došlo ve dvou krajských městech – shodně o 0,4 % zlevnily byty 

v Plzni a Pardubicích. Druhé čtvrtletí přineslo zvýšení prodejních cen ve většině krajských 

měst, průměrně se částka zvýšila o 3 %. Výjimkou byly Jihlava a České Budějovice, kde byl 

zaznamenán pokles. Naopak zdražily byty ve Zlíně. Třetí kvartál byl opět ve znamení 

cenového růstu. Průměrný nárůst cen odpovídal 5,2 % pro celou ČR. Nejvyšší nárůst ceny 

bytů byl zaznamenán v Liberci, kde ceny vzrostly o 29,6 %, což odpovídá částce 

63 200 Kč/m2. Pouze v jednom krajském městě, ve Zlíně, byl zaznamenán cenový pokles, a to 

o 1,9 %. Nejdražší v celém časovém úseku byly byty v hlavním městě. [36] 
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Graf č. 10: Deloitte Real Index cen bytových jednotek [2014 = 100] 

 
Zdroj: Deloitte [36]; vlastní zpracování 
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9. Ocenění rodinného domu v dílčích krajích ČR 
 

Tato diplomová práce se bude v praktické části věnovat novostavbám rodinných domů 

typu bungalov, pro které bude následně vytvořena orientační cenová mapa dle krajů České 

republiky. Cenové hladiny budou postupně určovány dle jednotlivých krajů na základě dvou 

základních metod v oceňování.  

Hlavní metodou bude metoda porovnávací, neboť pro dostatečně rozvinutý segment trhu, 

kterým je právě trh s rodinnými domy, je způsobem nejlépe reflektujícím tržní situaci. 

Podpůrnou metodou bude metoda nákladová, která napomůže zhodnotit především technický 

stav novostavby RD. Výchozím bodem a základem pro ocenění oběma metodami bude již 

realizovaný projekt stavby bungalovu. Představený RD bude představovat oceňovanou stavbu 

fiktivně se nacházející ve všech krajích ČR. Zmíněný rodinný dům bude v dalších kapitolách 

představen včetně veškerých technických standardů, příslušenství, fotodokumentace apod.  

V návaznosti na provedené ocenění budou jednotlivým metodám přiřazena procenta váhy 

pro vyjádření váženého průměru a zachycení objektivní hodnoty RD. Následně budou 

intervalově stanoveny cenové hladiny na pořízení daného typu nemovité věci pro jednotlivé 

kraje ČR. V posledním kroku bude provedeno porovnání a zhodnocení stanovených cenových 

intervalů a následné zanesení do výsledné cenové mapy. 

 

Klíčovým parametrem pro tvorbu cenové mapy je zaměření se na rodinné domy o 1 NP. 

Tento typ domů se nabízí jako jedna z možností realizace vlastního bydlení pro rodinný život. 

Alternativě se pak rovná dům o 2 NP. Srovnání výhod a nevýhod daných způsobů bydlení je 

častým námětem nejrůznějších diskuzí a analýz.  

Důležitou vlastností, a do jisté míry výhodou bungalovů, je umístění všeho potřebného 

pro bydlení na jedné úrovni. Za výhodu bývá také považováno praktické řešení pro rodiny 

s dětmi, které by si mohly ublížit pádem ze schodů. Zároveň pokud dům bude obývat osoba 

s omezenou pohyblivostí, může plnit funkci bezbariérového bydlení. [37] 

Na druhé straně tento typ objektu si vynucuje dostatečně velký pozemek. Pokud bude 

cílem vlastníka pozemku mít u domu i zahradu, pak je tento faktor vystavený určité 

pozornosti ještě o něco více. Další problém RD o 1 NP lze spatřit také v tom, že při stejné 

zastavěné ploše jako u patrového domu disponuje méně místnostmi. [37]  

Formulace výhod pro rodinný dům o 1 NP lze naopak považovat za nevýhody domů 

o 2 NP. Naopak na jejich zápory může být nahlíženo jako na klady rodinných domů o 2 NP.  

Z hlediska úspor pořizovacích nákladů je možné se zaměřit na konstrukci domů (střešní 

konstrukce, obvodové zdivo či základová deska). V případě bungalovu bývají plošné výměry 

větší, naopak pohledové plochy mohou být menší než v případě domů o 2 NP, což ovlivní jak 

náklady na stavební materiál, tak na práci. 

Z hlediska provozních nákladů může být při kvalitně provedené stavbě rodinného domu 

o 1 NP nižší energetická náročnost, a tím i nižší výdaje za energie. Velmi často jsou však 

v současné době výdaje za energie srovnatelné s domem o 2 NP. Mezi hlavní důvody se řadí 

skutečnost, že bungalovy disponují více obvodovými stěnami, od kterých jde chlad, naopak 

v domě o 2 NP se vytápějí mimo jiných i komunikační prostory (schodiště a chodby). [37]  

Ačkoli se jedná především o subjektivní rozhodování v odpovědích na otázky pro a proti, 

z mnoha diskuzí, článků a projektů vyplývá, že právě stavby o 1 NP jsou nyní určitým 

trendem a žádanou nemovitostí na realitním trhu. Na základě uvedených kritérií jsem se pro 

další část práce rozhodovala zejména podle skutečného stavu na trhu v segmentu rodinných 

domů. Z toho vyplývá varianta rodinného domu o 1 NP, neboli bungalovu. [37]  

Ačkoliv nelze přesně definovat dobu, po kterou lze novostavby stále ještě nazývat 

novostavbami, bude v následující textaci pro účely této práce stanoven časový interval 

považovaný za „stáří“ novostaveb RD.  
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Se samozřejmostí lze říci, že novostavbou je právě realizovaný a v rok dokončení 

zkolaudovaný RD (za předpokladu standardní návaznosti prací a bez nadbytečných průtahů). 

Otázkou však zůstává, po jaký čas jej ještě za novostavbu můžeme považovat. Podkladem pro 

určení horní hranice by mohl být § 2629 odstavec 1 Nového občanského zákoníku, který 

předepisuje: „Soud nepřizná právo ze skryté vady, které objednatel neoznámil bez zbytečného 

odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí 

stavby“. [6]  

Z ustanovení vyplývá, že vady stavby můžou být z pohledu zákona chráněny a obhájeny 

maximálně po dobu pěti let. Na základě takového ustanovení bychom tedy mohli za 

novostavbu považovat dům ve stáří od 07 do 5 let. Podpůrným faktorem pro určenou vrchní 

mez může být i fakt, že obvyklá záruční doba u staveb jako celku bývá od 5 do 7 let (záruka 

na technologie nebo zabudované stavební výrobky bývá nižší, okolo 2 let). [38]  

V návaznosti na předešlé zjištění bude pro interní potřeby této diplomové práce 

považován za novostavbu rodinný dům ve stáří 5 let a méně. 

 

9.1. Základní informace o rodinném domě 
 

9.1.1. Popis a konstrukce 

 

Představovaná nemovitá věc odpovídá rodinnému domu včetně samostatné garáže 

a pozemků. Jedná se o samostatný rodinný dům typu bungalov ve velmi dobrém technickém 

stavu. Technický stav odpovídá novostavbě, a to i vzhledem ke skutečnosti, že kolaudace 

rodinného domu byla uskutečněna v roce 2016. Půdorys domu odpovídá neuzavřenému 

čtverci, kdy nezastavěný prostor slouží jako terasa. Objekt má 1 NP, bez podsklepení či 

obytného podkroví. Rodinný dům disponuje průkazem energetické náročnosti B. 

 

Základy – objekt je založen na základových pasech šířky 550 mm a výšky dle sklonu rostlého 

terénu z monolitického prostého betonu B15 a částečně na základových patkách, rovněž 

z betonu C12/15. Na monolitických betonových pasech je vyzděn základový pas 

z betonových bloků ztraceného bednění, a to pod obvodovým zdivem šířky 400 mm a pod 

středovým nosným zdivem šířky 300 mm (zalito betonem B15). 

 

Izolace proti vodě – objekt RD bude celoplošně ochráněn provedením izolace proti zemní 

vlhkosti a radonu pronikajícího z podloží. 

 

Svislé konstrukce – jedná se o zděnou stavbu se stěnovým konstrukčním systémem. 

Obvodové nosné stěny jsou z cihelných bloků HELUZ FAMILY 44 na pěnu. Vnitřní středové 

nosné zdivo sestává z HELUZ P15 25 broušená na pěnu a vnitřní dělící příčky jsou z tvarovek 

HELUZ 11,5 na pěnu. Pro odvod spalin z krbových kamen je zde umístěno komínové 

systémové tříplášťové těleso se šamotovou vložkou DN 200 mm (HELUZ MULTI – pevná 

paliva). 

 

 

 

 

 

 
70 let – Pro potřeby této diplomové práce je tato hodnota uvažována jako stáří novostavby, která byla realizována 

a v roce dokončení zkolaudována (za předpokladu standardní návaznosti prací, bez nadbytečných průtahů). 

Úvaha vymezení dolní hranice novostaveb tedy tkví v představě, že se jedná o dokončenou stavbu ve stáří 1 den, 

tedy 1/365 roku. Vyjádření zlomku desetinným číslem odpovídá hodnotě 0,002 roku, zaokrouhleně tedy 0 let. 
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Vodorovné nosné konstrukce – stropní konstrukce je tvořena dřevěnými trámy s ocelovými 

průvlaky, které leží na železobetonovém ztužujícím věnci. Na stropní konstrukci je na 

ocelových profilech zavěšen sádrokartonový podhled 1 x Knauf White 12,5 mm. V prostorách 

s možnou zvýšenou vlhkostí je použit impregnovaný sádrokarton (koupelna, WC, kuchyňský 

kout, prádelna).  

Věnec obezdívají věncovky HELUZ 8 vč. tepelné izolace tl. 120 mm.  

Překlady nad vybranými otvory v obvodových zdech jsou pro venkovní rolety, nad 

zbylými otvory odpovídají prefabrikovaným překladům HELUZ 23,8 s vloženou tepelnou 

izolací. Nad otvory středových nosných zdí opět figurují prefabrikované překlady HELUZ 

23,8 a nad otvory vnitřních příček překlady ploché nebo monolitické. 

 

Střecha – nosnou konstrukci střechy tvoří vazba z dřevěných trámů ve tvaru valbové střechy 

o sklonu 30° se středovými vaznicemi. Konstrukci střechy zakrývá střešní plášť z pálených 

tašek.  

 

Úpravy povrchů – vnitřní omítky jsou vápenocementové dvouvrstvé štukové. Venkovní 

omítka odpovídá tepelně izolační omítce HELUZ SUPERTHERM TO s finální zdrsněnou 

probarvenou povrchovou omítkovou úpravou. 

Přesahy střechy jsou opatřeny palubkovým podbitím s lazurovacím nátěrem přírodní 

barvy. 

Jako nášlapné vrstvy podlah jsou použity laminátová podlaha, koberec a keramická dlažba 

v koupelně, prádelně, kuchyňském koutě a na WC, stěny disponují keramickými obklady. 

 

Výplně otvorů – vnitřní dveře jsou hladké dřevěné v obložkových zárubních, bezprahové. 

Okna, balkónové dveře a vchodové dveře materiálově odpovídají dřevu nebo plastu, 

zasklení odpovídá izolačnímu dvojsklu. 

 

Tepelné izolace – izolační vrstvu podlahy v přízemí tvoří polystyrenové desky EPS 

100 Z tl. 160 mm.  

Základové pasy tepelně chrání polystyrenové nenasákavé soklové desky tl. 60 mm ve výšce 

600 mm. 

Stropní konstrukce jsou zatepleny izolací s celkovou tl. 300 mm.  

Mezi určené překlady HELUZ 23,8 a do věnců u vnitřního líce venkovních lícovek či 

překladu je vložen polystyrénový izolant tl.120-150 mm. 

 

Klempířské konstrukce – klempířské prvky střešního pláště, okapy, svody a parapety jsou 

z titanzinkového materiálu.  

 

Malby a nátěry – výmalba interiéru je řešena dle použité omítky (např. Primalex).  

Obklady podstřešků z dřevěných palubek chrání lazurovací nátěr hnědé barvy. 

Tesařské prvky krovu včetně laťování jsou opatřeny nátěrem proti hnilobě, houbám 

a biologickým škůdcům (např. Lignofix Eko). 

 

Vzduchotechnika – větrání vnitřních místností je přirozené. V kuchyni je osazena digestoř 
s výfukem vzduchu skrz obvodovou stěnu se zpětnou klapkou. 

 

Vytápění a ohřev TUV – vytápění RD zajišťuje tepelné čerpadlo systému „země – voda“ 

o jmenovitém výkonu cca 10 kW, doplňkově pak krbová kamna HOXTER ECKA 67/45/51h. 

V objektu je umístěna akumulační nádrž teplé vody, ze které vede rozvod podlahového topení 
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a částečně rozvod do nástěnných otopných těles KORADO Radik s termostatickými 

hlavicemi. 

Elektroinstalace – rozvod je zhotoven z měděných vodičů. [39] 

 

9.1.2. Dispoziční uspořádání 

 

V prvním nadzemním podlaží rodinného domu se nachází celkem 15 vnitřních místností, 

závětří a terasa. Směrem od příjezdové komunikace ze severovýchodní strany je situováno 

kryté závětří s hlavním vstupem do RD. Za vchodovými dveřmi se nachází zádveří, na nějž 

navazuje prostorná chodba, ze které je možný vstup do dalších místností interiéru. Dále se zde 

nachází dva pokoje, ložnice, koupelna, WC, prádelna, technická místnost, komora a rozlehlá 

místnost sloužící pro kuchyňský kout s jídelnou a obývacím pokojem. Z kuchyně je vstup do 

spíže a z prostoru obývacího pokoje východ na krytou terasu a zahradu. [39]  

 

Tabulka níže nabízí přehled dílčích místností včetně výměr. 

 
Tabulka č. 6: Legenda místností 

Č. místnosti Název Výměra [m2] 

1.01 Závětří 8,00 

1.02 Zádveří 3,62 

1.03 Chodba 17,81 

1.04 Pokoj 10,70 

1.05 Technická místnost 7,00 

1.06 WC 1,35 

1.07 Prádelna 4,27 

1.08 Koupelna 5,52 

1.09 Pokoj 13,83 

1.10 Ložnice 11,56 

1.11 Obývací pokoj 21,78 

1.12 Jídelní kout 14,07 

1.13 Kuchyň 8,77 

1.14 Spíž 2,06 

1.15 Komora 2,30 

1.16 Šatna 3,81 

1.17 Terasa 15,00 

Užitná plocha (bez závětří a terasy) [m2] 128,45 

Celková užitná plocha [m2] 151,45 
Zdroj: Projektová dokumentace rodinného domu [39]; vlastní zpracování 
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9.1.3. Výměry 

 

Rozměrové kapacity odpovídají následujícím hodnotám: 

 

Zastavěná plocha 

Zastavěná plocha RD (vč. závětří a terasy)  169,17 m2 

Zastavěná plocha terasy      15,00 m2 

Zastavěná zpevněná plocha (chodníky)    70,83 m2 

Zastavěná plocha jímky      12,00 m2 

Zastavěná plocha celkem (bez garáže)  267,00 m2  

 

Obestavěný prostor 

Obestavěný prostor RD (bez terasy)   888,00 m2 

Obestavěný prostor kryté terasy     55,00 m2 

 

Užitná plocha 

Užitná plocha interiéru (bez závětří a terasy) 128,45 m2 

Užitná plocha venkovního závětří       8,00 m2 

Užitná plocha terasy       15,00 m2 

Užitná plocha celkem     151,45 m2 [39]  

 

9.1.4. Vybavení 

 

Vnitřní vybavení domu je standardní, až mírně nadstandardní. Nachází se zde zařizovací 

předměty, sanitární prvky bílé barvy, kuchyňský kout, technické zařízení pro vytápění a ohřev 

TUV a krbová kamna na pevná paliva. Dům je vybaven ovládáním venkovních žaluzií 

a garážových vrat dálkovými RTS ovladači. [39]  

 

9.1.5. Příslušenství 

 

Garáž – jedná se o objekt, který není určen k bydlení, o jednom nadzemním podlaží 

s podkrovním prostorem a bez podsklepení. Půdorys garáže odpovídá obdélníku o rozměrech 

10 x 8 m, tudíž vyhovuje pro parkování dvou osobních automobilů. V podkroví se nachází 

skladový prostor přístupný po dřevěných schodech z hlavního prostoru garáže. Objekt je 

využíván od srovnatelné doby jako rodinný dům. 

Stavba je založena na betonových pasech. Nosné obvodové a středové zdivo sestává 

z tvárnic HELUZ PLUS 30 na pěnu. Stropní konstrukci tvoří dřevěné trámy a ocelové 

průvlaky ležící na železobetonovém ztužujícím věnci. Na této konstrukci bude zavěšen 

podhled sádrokartonového systému. Nosnou konstrukci střechy tvoří klasická vazba 

z dřevěných trámů pro valbovou střechu, pokrytí zajišťuje střešní plášť z betonových tašek. 

Stavba disponuje klempířskými prvky z titanzinku, plastovými okny a sekčními garážovými 

vraty. 

 

Samostatná garáž disponuje následujícími výměrovými kapacitami: 

 

Zastavěná plocha garáže      80,00 m2 

 

Obestavěný prostor garáže    384,00 m2 

 

Užitná plocha garáže       62,39 m2  
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Venkovní komunikace – přístupová komunikace pro pěší je realizována z betonové dlažby 

a obrubníků na hutném podloží ze štěrkopískových podkladních vrstvách a lože. Příjezdová 

komunikace pro automobily je tvořena zámkovou dlažbou na hutném podloží ze štěrkopísku.  

 

Oplocení – funkční celek je oplocen ze tří stran betonovými dílci a sloupy. Ze strany od 

příjezdové komunikace je ohrazen podezdívkou a sloupky z betonových bloků s kovovými 

plotovými výplňovými dílci. 

 

Bazén – na zahradě se nachází zabudovaný krytý bazén s ohřevem o velikosti cca 5 x 3 m. 

 

Inženýrské sítě – dle projektové dokumentace je rodinný dům napojen na přípojku vody, 

elektrické energie a optický kabel O2 Telefonica. [39] 

 

9.1.6. Pozemky 

 

Zahrada obklopuje jak rodinný dům, tak garáž ze všech stran. Prostor zahrady je převážně 

tvořen travním porostem, bazénem a zpevněnými plochami (viz výše), na části se nachází 

okrasné skalky s květinami a keři.  

 

Tabulka níže znázorňuje podrobný popis pozemků dle náhledu do katastru nemovitostí. 

 
Tabulka č. 7: Popis pozemků 

Parcela č. Druh pozemku Způsob ochrany Způsob využití Výměra [m2] 

st. 6/1 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
- rodinný dům 1 407 

st. 6/2 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
- garáž 75 

19/2 zahrada 
zemědělský půdní 

fond 
- 81 

Výměra pozemků celkem [m2] 1 563 
Zdroj: Katastr nemovitostí [40]; vlastní zpracování 

 

Na základě respektování soukromí vlastníků představovaného rodinného domu nejsou 

zveřejněny podrobné informace jak o samotném RD vč. příslušenství a pozemků (katastrální 

území apod), tak o jménech vlastníků. Ze stejného důvodu nebudou zveřejněny fotografie 

interiéru RD. 
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Obrázek č. 3: Náhled do katastru nemovitostí 

 
Zdroj: Katastr nemovitostí [40] 
  

Dle územního plánu (dále také ÚP) se pozemek parc. č. 6/1 nachází majoritní částí (dle 

náhledu do KN cca 1 307 m2) v ploše BI – bydlení v rodinných domech, minoritní částí (dle 

náhledu do KN cca 100 m2) náleží do plochy PV – veřejná prostranství. Pozemek parc. č. 6/2 

se celoplošně nachází v oblasti BI – bydlení v rodinných domech a pozemek 19/2 celou svou 

rozlohou spadá do plochy PV– veřejná prostranství. Využití předmětných pozemků je 

v souladu s ÚP. [41] 

 
Obrázek č. 4: Územní plán 

 
Zdroj: Územní plán [41] 
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9.1.7. Posouzení stavu 

 

Rodinný dům z 20. let 21. století, byl dokončen v roce 2016, přičemž ve stejném roce byla 

uskutečněna i kolaudace RD. Dům je využíván k bydlení čtyřčlenné rodiny, odpovídá tedy 

ve stavu běžné údržby. Prvky dlouhodobé i krátkodobé životnosti jsou původní, současná 

podoba objektu se shoduje s původní v době výstavby. K datu tvorby této diplomové práce 

není znám žádný aspekt, který by snižoval životnost/hodnotu RD.  

 

9.1.8. Fotodokumentace 

 
Obrázek č. 5: Rodinný dům s garáží – pohled od příjezdové komunikace 

 
Zdroj: Vlastní (2021) 

 

 
Obrázek č. 6: Rodinný dům – pohled na vchod 

 
Zdroj: Vlastní (2021) 
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Obrázek č. 7: Rodinný dům – pohled na terasu a bazén 

 
Zdroj: Vlastní (2021) 

 

 
Obrázek č. 8: Garáž 

 
Zdroj: Vlastní (2021) 
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9.2. Tržní hodnota rodinného domu typu bungalov 

 
9.2.1. Nákladová metoda 

 

Prvotní fází výpočtu hodnoty rodinného domu nákladovou metodou bude určení 

agregované ceny za 1 m3 obestavěného prostoru. Pro potřeby této práce bude vycházeno 

z portálu www.stavebnistandardy.cz. Jedná se o server, jehož základní struktura je odvislá od 

Jednotné klasifikace stavebních objektů (dále také JKSO). Dílčí cenové ukazatele vyjadřují 

hodnotu základních rozpočtových nákladů, nejsou v nich tedy obsaženy vedlejší rozpočtové 

náklady, které je třeba pro získání objektivní ceny započítat dle konkrétních podmínek stavby 

(zařízení staveniště aj.). Ceny dle stavebních standardů rovněž nezohledňují standard 

konstrukcí a vybavení, který je pro každou stavbu individuální. Ceny též neobsahují rezervy 

a daň z přidané hodnoty (dále také DPH). [14]  

Daný RD se řadí mezi budovy pro bydlení / domky rodinné jednobytové / svislá nosná 

konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků. Pro představený typ budovy se ZRN za měrnou 

jednotku rovnají hodnotě 6 595 Kč/m3. [14] V postupu výpočtu spočívá další krok 

v zohlednění zmíněného standardu konstrukcí a vybavení oceňovaného RD. Standard bude 

určen pomocí koeficientu, který upraví ZRN a nastaví tak jednotkovou cenu blíže 

specifikující skutečný stav oceňovaného RD. Koeficient standardu a vybavení je založen na 

metodice, kdy do výpočtu vstupují tzv. objemové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení. 

Ty budou v této diplomové práci určeny na základě vyhlášky č. 488/2020 Sb., k provedení 

zákona o oceňování majetku. 

Prvotní krok v postupu spočívá v zatřídění předmětného rodinného domu, a to pro účely 

stanovení zmíněných objemových podílů. Zařazení RD je provedeno na základě faktorů 

svislé nosné konstrukce, podsklepení stavby a počtu nadzemních podlaží dle přílohy č. 11, 

tabulky č. 5 oceňovací vyhlášky.  

Určení typu stavby dle vyhlášky uvádí následující tabulka. 

 
Tabulka č. 8: Identifikace stavby 

Svislé konstrukce Podsklepení stavby 
Počet 

nadzemních podl. 
Typ 

zděné 

nepodsklepený nebo podsklepený do 

poloviny zastavěné plochy 

1. nadzemního podlaží 

s jedním podlažím A 

Zdroj: Vyhláška č. 488/2020 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku [4]; vlastní zpracování 

 

Na základě zařazení stavby se dle přílohy č. 21, tabulky č. 3 vyhlášky č. 488/2020 Sb. určí 

objemové podíly konstrukcí a vybavení rodinných domů odpovídající danému typu stavby, 

v tomto případě typu A.  

V dalším kroku se hodnotí standard dílčích konstrukcí. S určením standardu přímo souvisí 

koeficient přepočtu, jehož úkolem je úprava objemových podílů. V případě standardního 

stavu odpovídá tento koeficient 1, nadstandard je hodnocen 1,5, podstandardní stav 0,5 

a chybějící prvek 0. U předmětného RD je jako nadstandardní ohodnocen oddíl vytápění 

a ostatní. Označeny jsou tak proto, že zdrojem vytápění je tepelné čerpadlo (země-voda) 

s podlahovým rozvodem vytápění a soubor ostatní zohledňuje RTS ovladače venkovních 

žaluzií a garážových vrat. Rodinný dům nedisponuje prvky vnějšími obklady, schodiště, 

bleskosvod a instalace plynu, proto jsou tyto konstrukce ohodnoceny koeficientem přepočtu 

0. Součtem vynásobených hodnot objemových podílů a koeficientů přepočtu získáváme 

kýžený Ks – koeficient standardu konstrukcí a vybavení. Ověření výpočtu je provedeno 

vydělením jednotlivých hodnot Ksi celkovou sumou tohoto koeficientu, kdy správnost výpočtu 

http://www.stavebnistandardy.cz/
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tkví ve skutečnosti, že součet takto vypočtených číselných cifer je roven 1 (viz sedmý sloupec 

zleva v tabulce níže – Ksi\Ks).  

Podrobný postup výpočtu koeficientu Ks zobrazuje následující tabulka. 

 
Tabulka č. 9: Výpočet koeficientu standardu a vybavení 

Č.pol. Konstrukce a vybavení Standard 
Objem. 

podíl 

Koef. 

přepočtu 
KSi Ksi\Ks 

 
1 Základy vč. zemních prací S 0,082 1 0,082 0,081  

2 Svislé konstrukce S 0,212 1 0,212 0,208  

3 Stropy S 0,079 1 0,079 0,078  

4 Zastřešení mimo krytinu S 0,073 1 0,073 0,072  

5 Krytiny střech S 0,034 1 0,034 0,033  

6 Klempířské kce S 0,009 1 0,009 0,009  

7 Vnitřní omítky S 0,058 1 0,058 0,057  

8 Fasádní omítky S 0,028 1 0,028 0,028  

9 Vnější obklady CH 0,005 0 0 0,000  

10 Vnitřní obklady S 0,023 1 0,023 0,023  

11 Schody CH 0,01 0 0 0,000  

12 Dveře S 0,032 1 0,032 0,031  

13 Okna S 0,052 1 0,052 0,051  

14 Podlahy obytných místností S 0,022 1 0,022 0,022  

15 Podlahy ostatních místností S 0,01 1 0,01 0,010  

16 Vytápění N 0,052 1,5 0,078 0,077  

17 Elektroinstalace S 0,043 1 0,043 0,042  

18 Bleskosvod CH 0,006 0 0 0,000  

19 Rozvod vody S 0,032 1 0,032 0,031  

20 Zdroj teplé vody S 0,019 1 0,019 0,019  

21 Instalace plynu CH 0,005 0 0 0,000  

22 Kanalizace S 0,031 1 0,031 0,030  

23 Vybavení kuchyní S 0,005 1 0,005 0,005  

24 Vnitřní hyg. vybavení  S 0,041 1 0,041 0,040  

25 Záchod  S 0,003 1 0,003 0,003  

26 Ostatní N 0,034 1,5 0,051 0,050  

KS – koeficient standardu konstrukcí 

a vybavení 
1,017 

1,0000 

 

S = standardní, P = podstandardní, N = nadstandardní,  

CH = chybějící konstrukce/vybavení 
 

Zdroj: Vyhláška č. 488/2020 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku [4]; vlastní zpracování 
 

Hodnota koeficientu Ks se dle výpočtu rovná 1,017. Právě toto číslo bude vstupujícím 

parametrem ovlivňujícím jednotkovou cenu.  

Tak, jak bylo uvedeno výše, je nutné k jednotkové ceně kalkulovat VRN. V oceňovací 

praxi se VRN pro rodinné domy pohybuje v intervalu 5 – 10 %. V rámci této diplomové práce 

bude tedy VRN uvažováno ve výši 7 %. Agregovaná cena (dále také AC) tak po zohlednění 

standardu konstrukcí a vybavení a započtení VRN odpovídá výpočtu AC = (ZRN 6 595 

Kč/m3  Ks 1,017) + VRN (7 % ze (ZRN  Ks)) 470 Kč/m3 = 6 707 Kč/m3 + 470 Kč/m3 = 

7 177 Kč/m3.  

Po vynásobení takto upravené agregované ceny obestavěným prostorem (dále také OP) 

(hodnota je známa z projektové dokumentace) dostáváme prvotní číslo v postupu ocenění, 
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a tedy cenu (dále také C) dle výše popsaného postupu výpočtu C = ACs (7 177 Kč/m3) × OP 

(888 m3) = 6 373 176 Kč. 

V nadcházejícím kroku bude číselně stanoveno opotřebení. Konkrétně se opotřebení 

stanoví aplikací lineární metody. Volba metody je odvislá od zaměření této diplomové práce, 

tedy od faktu, že se zabývá oceněním novostaveb. U novostaveb zpravidla není technický stav 

v takovém stavu, aby bylo nutné použít jiných metod (např. analytická metoda) jako je tomu 

doporučováno u staveb ve stadiu před nebo po rekonstrukci či v mimořádně špatném 

technickém stavu. Lineární metoda využívá princip přímé úměrnosti, kdy se opotřebení 

rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se určí 

dělením 100 % předpokládanou životností. [4] 

Důležitým faktorem v samotném výpočtu je stanovení předpokládané životnosti (dále také 

Ž) rodinného domu za účelem určení 100 %. Pro rodinné domy se předpokládá průměrná 

celková životnost 100 let. V tomto případě se tedy 100 % bude rovnat 100 let. Tato 

diplomová práce se zabývá novostavbami rodinných domů, pro které bylo stáří v rámci této 

diplomové práce stanoveno v rozpětí 0 – 5 let (viz kapitola 9). S ohledem na fakt, že po pěti 

letech užívání rodinného domu má opotřebení minimální vliv na jeho hodnotu, bude pro účely 

této práce pro novostavby ve stáří 0 – 5 let uvažováno nulové opotřebení. 

Ačkoli je z popisu výpočtu patrné, že v roce 0 bude opotřebení nulové, pro komplexnost 

diplomové práce nabízí následující tabulka přehled výpočtu opotřebení lineární metodou pro 

rodinný dům typu bungalov ve stáří 0 let – novostavba. 

 
Tabulka č. 10: Opotřebení rodinného domu stanovené lineární metodou 

Cena [Kč] 6 373 176,00 

Předpokládaná životnost [roky] 100 

Stáří [roky] 0 

Opotřebení stanovené lineární metodou [%] 0 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

V nadcházejícím kroku jsou využity předešlé fáze výpočtu, kdy bylo prostřednictvím 

lineární metody stanoveno opotřebení RD (dále také O). Opotřebení pro novostavbu RD 

v roce 0 odpovídá výši 0 %, což v peněžní částce odpovídá 0 Kč. Opotřebení je nulové, 

a proto se v daném případě tržní hodnota stanovená nákladovou metodou v roce 0 rovná C, 

tedy 6 373 176 Kč po zaokrouhlení. Přehled dílčích cen a výpočtů poskytuje následující 

tabulka.  

 
Tabulka č. 11: Výpočet tržní hodnoty RD nákladovou metodou v nultém roce 

Označení Popis Hodnota 

AC 

Agregovaná cena (budovy pro bydlení / domky 

rodinné jednobytové / svislá nosná konstrukce 

zděná z cihel, tvárnic, bloků) 

7 177 Kč/m3 

OP Obestavěný prostor 888,00 m3 

C Cena (C=AC×OP) 6 373 176 Kč 

O Opotřebení (stáří 0 let) 0 % 

CN0=C-O Cena po odpočtu opotřebení  0 Kč 

Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou v roce 0  6 373 000 Kč 
Zdroj: Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2021 [14]; vlastní zpracování  

 

Tržní hodnota novostavby RD tak dle výše uvedených výpočtů na základě nákladového 

přístupu odpovídá od 6 373 000 Kč po zaokrouhlení. 
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Vzhledem k rozsáhlému příslušenství rodinného domu budou pro zachycení nejpřesnější 

celkové tržní hodnoty vyjádřeny tržní hodnoty nákladovou metodou dílčích segmentů 

příslušenství. 

 

Garáž 

 

Pro ocenění garáže bude využit stejný postup jako v případě stanovení tržní hodnoty 

rodinného domu.  

Prvním milníkem ocenění garáže bude tak jako v případě RD určení cenového ukazatele. 

Ukazatel bude pro potřeby ocenění převzat na základě technických parametrů ze serveru 

www.stavebnistandardy.cz, konkrétně pro budovy pro výrobu a služby / budovy pro 

garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení / svislá nosná konstrukce zděná z cihel, 

tvárnic, bloků. ZRN se rovná hodnotě 5 345 Kč/m3, VRN jsou uvažovány rovněž jako u RD 

na úrovni 7 %. [14]  

Následný výpočet bude pokračovat ve stejném módu jako v případě rodinného domu. 

Výpočet tedy navazovat stanovením hodnoty koeficientu standardu konstrukcí a vybavení, 

a to pro zachycení skutečného stavu garáže. Koeficient standardu a vybavení je založen na 

metodice, kdy do výpočtu vstupují tzv. cenové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení. 

Vstupující hodnoty cenových podílů budou rovněž stanoveny dle vyhlášky č. 488/2020 Sb., 

k provedení zákona o oceňování majetku. Dle stanoveného postupu zmíněnou vyhláškou, 

budou dílčí cenové podíly konstrukcí a vybavení garáží odvislé od jejího zatřídění. Typ 

garáže bude konkrétně určen podle druhu svislé konstrukce a zastřešení na základě přílohy 

č. 13 tabulky č. 3 oceňovací vyhlášky.  

Zatřídění garáže dle vyhlášky uvádí následující tabulka. 

 
Tabulka č. 12: Identifikace garáže 

Svislé konstrukce Zastřešení Typ 

zděné tl. 15 cm a více, 

montované, 

železobetonové 

se střechou – krovem umožňujícím zřízení podkroví A 

Zdroj: Vyhláška č. 488/2020 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku [4]; vlastní zpracování 

 

Zatřídění garáže posune postup ocenění do další fáze, kdy se dle přílohy č. 21, tabulky č. 6 

vyhlášky č. 488/2020 Sb. stanoví cenové podíly konstrukcí a vybavení garáží pro daný typ, 

v tomto případě tedy typ A.  

Následně se hodnotí standard konstrukcí a vybavení garáží, s čímž dle výše uvedeného 

postupu úzce souvisí i koeficient přepočtu. Vzhledem ke skutečnosti, že garáž nedisponuje 

nadstandardními či naopak podstandardními až chybějícími prvky, je všude uvažován 

standardní stav vyjádřený v souladu s předešlém číselnou hodnotou 1. Součtem vynásobených 

hodnot cenových podílů a koeficientů přepočtu získáváme žádaný koeficient standardu 

konstrukcí a vybavení – Ks. V tomto případě je opět možné správnost výpočtu ověřit přes 

součet číselných cifer Ksi\Ks, který má být roven 1. 

Výpočet koeficientu Ks popisuje následující tabulka. 

http://www.stavebnistandardy.cz/
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Tabulka č. 13: Výpočet koeficientu standardu a vybavení 

Č.pol. Konstrukce a vybavení Standard 
Cenový 

podíl 

Koef. 

přepočtu 
KSi Ksi\Ks 

 
1 Základy S 0,060 1 0,060 0,060  

2 Obvodové konstrukce S 0,289 1 0,289 0,289  

3 Stropy S 0,191 1 0,191 0,191  

4 Krov S 0,100 1 0,100 0,100  

5 Krytina S 0,068 1 0,068 0,068  

6 Klempířské konstrukce S 0,019 1 0,019 0,019  

7 Úpravy povrchů S 0,051 1 0,051 0,051  

8 Dveře S 0,023 1 0,023 0,023  

9 Okna S 0,013 1 0,013 0,013  

10 Vrata S 0,060 1 0,060 0,060  

11 Podlahy S 0,068 1 0,068 0,068  

12 Elektroinstalace S 0,058 1 0,058 0,058  

KS – koeficient standardu konstrukcí 

a vybavení 
1,000 

1,0000 

 

S = standardní, P = podstandardní, N = nadstandardní,  

CH = chybějící konstrukce/ vybavení 
 

Zdroj: Vyhláška č. 488/2020 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku [4]; vlastní zpracování 
 

Koeficient Ks pro garáž odpovídá hodnotě 1,000. Agregovaná cena zohledňuje jak 

standard konstrukcí a vybavení, tak VRN podle vzorce AC = (ZRN 5 345 Kč/m3  Ks 1,00 

+ VRN (7 % ze (ZRN  Ks)) 381 Kč/m3 = 5 345 Kč/m3 + 381 Kč/m3 = 5 726 Kč/m3.  

Vynásobením agregované ceny obestavěným prostorem (hodnota z projektové 

dokumentace) je známa cena garáže bez uvažování opotřebení. Cena je vypočtena dle výše 

popsaného postupu, kdy C = AC (5 726 Kč/m3) × OP (384 m3) = 2 198 784 Kč. 

Výpočet dále pokračuje určením opotřebení garáže. Z předešlé textace je zřejmé, že se 

diplomová práce zabývá novostavbami rodinných domů, tedy ve stáří 0 – 5 let (viz kapitola 

9). Tato skutečnost bude pro komplexnost práce uvažována i pro prvky příslušenství RD, tedy 

i předmětnou garáž. Opotřebení se získá opět využitím lineární metody na principu přímé 

úměrnosti. Předpokládaná životnost bude s ohledem na konstrukci a technický stav nemovité 

věci stanovena rovněž na dobu 100 let.  

V návaznosti na ucelený formát diplomové práce, bude i v tomto případě tabulkově 

vyjádřen přehled výpočtů opotřebení lineární metodou pro garáž ve stáří 0 let.  

 
Tabulka č. 14: Opotřebení garáže stanovené lineární metodou 

Cena [Kč] 2 198 784,00 

Předpokládaná životnost [roky] 100 

Stáří [roky] 0 

Opotřebení stanovené lineární metodou [%] 0 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Opotřebení pro novostavbu garáže v roce 0 se rovná 0 %, což v peněžních jednotkách 

odpovídá 0 Kč. Opotřebení je nulové, a proto se tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 

v roce 0 rovná C, tedy 2 198 784 Kč. 
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Tabulka č. 15: Výpočet tržní hodnoty garáže nákladovou metodou v nultém roce 

Označení Popis Hodnota 

AC 

Agregovaná cena (budovy pro výrobu a služby 

/ budovy pro garážování, opravy a údržbu 

vozidel, strojů a zařízení / svislá nosná 

konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků) 

5 726 Kč/m3 

OP Obestavěný prostor 384,00 m3 

C Cena (C=AC×OP) 2 198 784 Kč 

O Opotřebení (stáří 0 let) 0 % 

CN0=C-O Cena po odpočtu opotřebení  2 198 784 Kč 

Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 2 199 000 Kč 
Zdroj: Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2021 [14]; vlastní zpracování 
 

Tržní hodnota novostavby garáže tak na základě výpočtů dle nákladové metody odpovídá 

2 199 000 Kč po zaokrouhlení. 

 

Bazén 

 

Tržní hodnota bazénu bude určena odlišným způsobem než v předešlých případech. 

Vzhledem k faktu, že se obecně cena bazénů pohybuje v různých cenových hladinách 

odvislých od velikosti, volby materiálu, zastřešení či rozsahu zemních prací, bude pro tuto 

práci vycházeno z pořizovací hodnoty výše představeného bazénu. Pořizovací cena byla 

zjištěna od vlastníka výše představeného a oceněného RD. Dle poskytnutých informací cena 

zahrnuje hodnotu bazénu vč. příslušenství, pomocného materiálu, zpevněné plochy v okolí 

bazénu, zemní a zednické práce. Celková hodnota tedy zahrnuje veškerý materiál a práci, 

a bude tak v rámci této práce uvažována jako vstupní hodnota do dílčích výpočtů. Pořizovací 

finanční částka odpovídala 400 000,00 Kč po zaokrouhlení. 

Opotřebení bude vypočteno aplikací lineární metody. S ohledem na stanovený postup 

výpočtu opotřebení v této diplomové práci, bude i zde vyjádřeno opotřebení ve stáří 0 let. 

Celková předpokládaná životnost je stanovena na 30 let. 

 
Tabulka č. 16: Opotřebení bazénu stanovené lineární metodou 

Pořizovací cena [Kč] 400 000,00 

Předpokládaná životnost [roky] 30 

Stáří [roky] 0 

Opotřebení stanovené lineární metodou [%] 0 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Číselné vyjádření opotřebení bude dále vstupovat do výpočtu hodnoty bazénu. V roce 0 

odpovídá opotřebení 0 %. Následný postup určení hodnoty bazénu je založen na výpočtu 

podle vzorce CB = C×(1-p). V roce 0, se bude cena bazénu shodovat s pořizovací hodnotou, 

pro souhrnný přehled výpočtů se zmíněnému věnuje následující tabulka. 

 
Tabulka č. 17: Výpočet hodnoty bazénu nákladovou metodou v nultém roce 

Označení Popis Hodnota 

C Pořizovací cena bazénu 400 000 Kč 

p s přihlédnutím k výčtu, standardu, stáří 0 % 

CB0 Cena bazénu – náklad. způsob (CB=C×(1-p)) 400 000 Kč 

Hodnota bazénu stanovená nákladovou metodou 400 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Hodnota bazénu na základě výpočtů dle nákladové metody odpovídá 400 000 Kč po 

zaokrouhlení. 

 

Venkovní úpravy 

 

Konkrétně se jedná o zpevněné plochy, oplocení, vodovodní přípojku, kanalizační 

přípojku (vč. jímky), elektro přípojku a metalický kabel O2 Telefonica. Venkovní úpravy 

budou pro potřeby této diplomové práce oceněny procentuální částkou z ceny RD. 

S uvažováním výčtu venkovních úprav, standardu a technickému stavu odpovídajícímu 

novostavbě RD, bude cena určena jako 10 % z nákladové hodnoty RD. Hodnota venkovních 

úprav bude vyčíslena intervalově, a to v závislosti na tržní hodnotě RD ve stáří 0 – 5 let.  

 
Tabulka č. 18: Výpočet hodnoty venkovních úprav nákladovou metodou 

Označení Popis Hodnota 

C Cena RD stanovená náklad. způsobem 6 373 000 Kč 

p s přihlédnutím k výčtu, standardu, stáří 10 % 

CVU 
Cena venkovních úprav – náklad. způsob 

(CVU=C×p) 
637 300 Kč 

Hodnota venk. úprav stanovená nákladovou metodou  637 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Hodnota venkovních úprav dle výpočtů nákladového přístupu odpovídá 637 000 Kč po 

zaokrouhlení. 

 

Pozemky 

 

Cílem diplomové práce je vytvořit cenovou mapu ČR rodinných domů typu bungalov dle 

jednotlivých krajů, a to včetně pozemků. V rámci krajů se tržní hodnota pozemků liší. S cílem 

získání odpovídajících hodnot budou pozemky náležící k předmětnému RD oceněny právě dle 

dílčích krajů.  

Vzhledem ke skutečnosti, že pozemky budou jedním z hodnocených aspektů i v rámci 

ocenění RD porovnávací metodou, bude i jejich hodnota určena dle analýzy založené na 

principu porovnávacího přístupu k ocenění. Úkolem bude získání průměrné tržní hodnoty 

stavebních pozemků pro stavbu rodinných domů na území konkrétního kraje. Tržní hodnota 

bude vycházet z analýzy několika stavebních pozemků lokalizovaných v obcích a menších 

a větších městech dílčích krajů. Výsledný průměr bude dalším vstupem pro nadcházející 

výpočty. 

Majoritní část rozlohy pozemků náležících k výše představenému RD je v územním plánu 

vedena jako stavební, což rovněž potvrzují údaje z KN. Minoritní část odpovídá ploše 

veřejného prostranství. Na pozemky bude pro účely ocenění nahlíženo dle evidence v platném 

územním plánu. 

 
Tabulka č. 19: Výměry pozemků dle typu 

Typ pozemku Výměra [m2] 

Stavební pozemky 1 382 

Pozemky veřejného prostranství (komunikace) 181 

Výměra celkem 1 563 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

S ohledem na skutečnost, že jsou oceňované pozemky odlišné v druhu, využití a evidenci 

v platném ÚP, bude ocenění provedeno právě na základě územního plánu. Jak bylo uvedeno 
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výše, stavební pozemky budou oceněny dle komparační metody na základě nabídkových cen. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nabídkové ceny zjištěné z inzercí realitních kanceláří, 

bude u všech vzorků nabídková cena upravena korekcí nabídky ve výši 5 %. Korekce nabídky 

zahrnuje provize realitních kanceláří, právní služby apod. Některé z použitých porovnávacích 

vzorků jsou uvedeny včetně DPH. O výši DPH budou pozemky očištěny, a to zejména 

z důvodu, že všechny výše uvedené peněžní hodnoty jsou rovněž bez DPH. Pro zohlednění 

kvalitativních odlišností referenčního a srovnávacích pozemků budou použity následující 

korekční činitele: velikost výměry, napojení na IS, využitelnost, právní vztahy, rovinatost, 

tvar a porost a příslušenství. Lokaci srovnávacích pozemků zaznamená v rámci ocenění dle 

dílčích krajů mapa porovnávacích nemovitých věcí. Číselné pořadí vzorku v adjustační matici 

bude odpovídat právě číslici na zmíněné mapě. 

Pozemky evidované v ÚP jako plocha veřejného prostranství slouží jako příjezdová či 

přístupová cesta k RD. Dle odborné literatury se komunikace řadí mezi pozemky stavební [4]. 

Odborné zdroje tvrdí, že veškeré druhy komunikací mají silný vliv na hodnotu pozemků 

a omezují jejich možnosti využití. Dopad komunikací ponižuje hodnotu nemovitých věcí 

o 70 % až 100 %. 

S ohledem na tyto skutečnosti bylo pro potřeby ocenění pozemků sloužících jako 

přístupová či příjezdová komunikace k RD vycházeno z průměrné jednotkové ceny 

stavebních pozemků v dané lokalitě, která byla dle odborných zdrojů snížena o 70 %, tj. na 

výši 30 % jednotkové ceny stavebních pozemků.  

Výše koeficientu pro snížení jednotkové ceny byla ověřena prostřednictvím postupu, který 

stanovuje vyhláška č. 488/2020 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku. Dle přílohy 

č. 3, tabulky č. 5 se výše koeficientu určí na základě zatřídění pozemku dle vyhláškou 

stanovených kritérií. Výše koeficientu je pak určena podle vzorce 

 𝐼 = 𝑃5 × (1 + ∑ 𝑃𝑖).4
𝑖=1  Zatřídění části pozemků vedených v ÚP jako veřejné prostranství 

vč. výše koeficientu nabízí nadcházející tabulka. 

 
Tabulka č. 20: Stanovení koeficientu pro veřejné prostranství 

Znak (Pi) Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Kategorie a charakter pozemních 

komunikací, veř. prostranství a drah 
IV Ostatní a veřejná prostranství -0,1 

2 Charakter a zastavěnost území II 
V kat. území mimo sídelní části 

obce8 v zastavěném území obce 
-0,05 

3 Povrchy III 
Veřejné parky nebo veřejná 

zeleň 
0 

4 Vlivy ostatní neuvedené II Bez dalších vlivů 0 

5 Komerční využití I 
Bez možnosti komerčního 

využití 
0,3 

0,3 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Průměrné tržní hodnoty pozemků pro dílčí kraje budou stanoveny v následující části 

práce. Použité srovnávací vzorky budou součástí příloh této práce. 
 

 

 
8Sídelní část obce – katastrální území, v němž je magistrát nebo úřad obce (u obcí vyjmenovaných v příloze č. 2 

vyhlášky č. 488/2020 Sb. oblast č. 1, u obce Most oblast č. 2), s výjimkou obce Frýdek – Místek, v němž jsou 

jeho sídelní částí katastrální území Frýdek a katastrální území Místek.  
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Jihočeský kraj 

 

V Jihočeském kraji bylo nalezeno 7 porovnávacích nemovitých věcí, dle kterých byla 

stanovena průměrná tržní hodnota stavebních pozemků. Srovnávací nemovité věci nejlépe 

odpovídají svým charakterem předmětné nemovité věci v daném čase a lokalitě. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Branice, okres Písek – prodej stavební parcely v obytné zástavbě rodinných domů 

o výměře 862 m2 určené k výstavbě domu. Na pozemku je územním plánem povolena stavba 

k trvalému bydlení, je zde přivedena elektřina, voda a kanalizace. Přístup k pozemku je po 

asfaltové cestě; 

2. Volyně, okres Strakonice – nabídka prodeje stavební parcely o výměře 833 m2 s vydaným 

stavebním povolením na rodinný dům. Na pozemku jsou provedeny veškeré sítě (elektřina, 

vodovod, kanalizace a plyn). V místě je asfaltová komunikace; 

3. Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec – na prodej pozemek o velikosti 999 m2 

v klidné části města, který je určený k výstavbě rodinného domu. Na hranici pozemku jsou 

přivedeny sítě (voda, elektřina, kanalizace). V současné době je pozemek v územním plánu 

evidován jako v návrhu na stavební; 

4. Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec – prodej stavebního pozemku o celkové 

ploše 1 315 m2 v Suchdole nad Lužnicí, část Benátky. Terén je rovinatý. Na pozemku je 

kaplička na elektřinu a telefon. Podél pozemku je veden městský vodovod, kanalizaci je nutno 

řešit vlastní ČOV. Pozemek je v současně platném územním plánu veden jako v návrhu na 

stavební; 

 

5. Staré Hodějovice, okres České Budějovice – k prodeji parcela pro výstavbu rodinného 

domu o výměře 850 m2 na okraji obce Staré Hodějovice. V dosahu parcely jsou inženýrské 

sítě: vodovod, kanalizace, elektřina a plyn; 

6. Soběslav, okres Tábor – nabídka prodeje pozemku o rozloze 1 238 m2 vedený dle 

územního plánu jako plocha k bydlení nízkopodlažní zástavbou s přístupem po zpevněné 

komunikaci. V současnosti se na pozemku nachází ovocné stromy. Elektřina je zavedena 

přímo na parcelu, na hranici také dostupnost inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) a plyn 

10 m od této hranice; 

7. Pěčnov, okres Prachatice – prodej mírně svažitého stavebního pozemku o výměře 

1 559 m2 určeného k výstavbě rodinného domu v obci Pěčnov u města Prachatice. Pozemek 

se nachází v zastavěné části obce rodinnými domy a je kompletně zasíťovaný. 
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Obrázek č. 9: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Jihočeský kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42] 
 

Menší výměry srovnávacích nemovitých věcí č. 1, 2, 3, 5 a 6 budou zohledněny 

koeficientem velikosti výměry. Větší výměra porovnávacího stavebního pozemku č. 7 bude 

zohledněna rovněž koeficientem velikosti výměry, avšak opačným směrem. Porovnávací 

nemovité věci č. 1, 2, 3 a 7 disponují oproti referenčnímu pozemku sítí veřejné kanalizace, 

přičemž vzorek č. 2 má i plyn. Nemovitá věc č. 5 má inženýrské sítě v blízkosti, rovněž tak 

vzorek č. 6, na který je však navíc přivedena elektřina. Tyto skutečnosti budou zohledněny 

koeficientem napojení na IS. Stavební pozemky č. 3 a 4 jsou v současné době evidovány v ÚP 

v návrhu na stavební, což bude zohledněno koeficientem právních vztahů. Pozemek č. 6 je 

porostlý ovocnými stromky a vzorek č. 7 je mírně svažitého terénu, tyto skutečnosti zachytí 

koeficient rovinatosti, tvaru a porostu. Příslušenství srovnávací nemovité věci č. 2 v podobě 

projektové dokumentace RD a stavebního povolení podchytí koeficient příslušenství.  
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Tabulka č. 21: Adjustační matice – Jihočeský kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 7 

Výchozí cena [tis. Kč] - 3 150 1 818 1 648 3 098 3 528 3 700 2 199 

Cena po korekci – 

nabídka  

(provize RK, právní sl.) 

[tis. Kč] 

- 2 993 1 727 1 566 2 943 3 351 3 515 2 089 

Velikost výměry 1 1,05 1,06 1,03 1 1,05 1,01 0,99 

Napojení na IS 1 0,98 0,96 0,98 1 1,05 1,03 0,98 

Využitelnost  1 1 1 1 1 1 1 1 

Právní vztahy 1 1 1 1,05 1,05 1 1 1 

Rovinatost, tvar 

a porost  
1 1 1 1 1 1 1,05 1,03 

Příslušenství  1 1 0,9 1 1 1 1 1 

Cena po korekci 

[tis. Kč] 
- 3 079 1 582 1 660 3 090 3 695 3 839 2 088 

Výměra [m2] 1 382 862 833 999 1 315 850 1 238 1 559 

Jednotková hodnota 

[Kč/m2] 
- 3 572 1 899 1 661 2 350 4 347 3 101 1 339 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Na základě srovnávacích nemovitých věcí byla určena průměrná jednotková tržní hodnota 

stavebního pozemku v Jihočeském kraji ve výši 2 600 Kč/m2. Jednotková cena je vyčíslena na 

metr čtvereční výměry pozemku. 

 
Tabulka č. 22:Průměrná jednotková hodnota – Jihočeský kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 1 339 

Maximální hodnota [Kč/m2] 4 347 

Průměrná hodnota [Kč/m2] 2 610 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 2 600 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hodnota části pozemků, určených ÚP jako stavební, je určena v následující tabulce. 

 
Tabulka č. 23: Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků – Jihočeský kraj 

Název Hodnota 

Výměra stavebních pozemků 1 382 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 2 600 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků [Kč/m2] 5 393 200 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků po zaokrouhlení [Kč/m2] 5 393 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dle výše uvedeného postupu byla stanovena tržní hodnota pozemků evidovaných 

v územním plánu jako veřejné prostranství. Vynásobením hodnoty stavebních pozemků 

koeficientem 0,3 odpovídá průměrná jednotková hodnota úrovni 780 Kč/m2. 

 

 

 



67 

 

 
Tabulka č. 24: Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství– Jihočeský kraj 

Název Hodnota 

Výměra pozemků veřejného prostranství (komunikace) [m2] 181 

Průměrná jednotková hodnota [Kč/m2] 780 

Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství [Kč/m2] 141 180 

Prům. tržní hodnota pozemků veř. prostr. po zaokrouhlení [Kč/m2] 141 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Celková hodnota pozemků náležících k RD je součtem dílčích tržních hodnot pozemků 

a odpovídá 3 734 000 Kč po zaokrouhlení.  

 

Jihomoravský kraj 

 

Na území Jihomoravského kraje bylo nalezeno celkem 7 srovnávacích vzorků pro 

stanovení průměrné hodnoty stavebního pozemku. Pro potřeby srovnání byly voleny 

nemovité věci, které se nacházejí v obcích a městech dílčích okresů předmětného kraje a které 

zároveň charakterem co nejlépe odpovídají předmětným pozemkům v dané lokalitě a čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Rosice, okres Brno-venkov – stavební pozemek k prodeji o ploše 695 m2 v zástavbě 

rodinných domů. Součástí je předjednaná studie RD. V okolí je dostupná veškerá občanská 

vybavenost, na pozemku jsou zavedené inženýrské sítě. V nabídce je zahrnuta zahrada 

s porostem vzrostlých stromů; 

 

2. Brno, okres Brno-město – prodej rovinatého stavebního pozemku o velikosti 1 898 m2 

obdélníkového tvaru. Aktuálně je evidován v územním plánu jako návrh na plochu pro 

bydlení. Dále se uvažuje o vyhotovení územní studie. V současnosti je pozemek bez 

inženýrských sítí; 

 

3. Blansko, okres Blansko – k prodeji parcela v koncové části města Blansko o rozloze 

911 m2. Na hranici pozemku jsou vybudovány inženýrské sítě. Příjezd přímo k parcele po 

asfaltové komunikaci. Předpoklad, že okolní plochy budou ponechány charakteru travnaté 

louky; 

 

4. Šanov, okres Znojmo – nabídka stavebního pozemku čtvercového tvaru o výměře 869 m2. 

Parcela je ideální pro stavbu přízemního i patrového domu. Na pozemek je určen vstup 

z obecní asfaltové silnice. Napojení na veškeré sítě – elektřina, plyn, voda a obecní 

kanalizace; 

 

5. Kostice, okres Břeclav – na prodej rovinatý pozemek aktuálně vedený v katastru 

nemovitostí jako zahrada s porostem ovocných stromků o výměře 961 m2. Dle územního 

plánu je možné jej využít k výstavbě rodinného domu. V těsné blízkosti jsou dostupné 

inženýrské sítě. Veškerá občanská vybavenost je zde k dispozici; 

 

6. Bošovice, okres Vyškov – nabídka mírně svažitého stavebního pozemku pro stavbu 

rodinného domu o rozloze 1 000 m2. Na hranici pozemku jsou dostupné sítě vody, elektřiny, 

kanalizace a plynu. V místě je zajištěna kompletní občanská vybavenost; 
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7. Kanice, okres Brno-venkov – prodej pozemku na výstavbu samostatného domu o celkové 

ploše 1 200 m2 mírně svažitého terénu. Lokalita parcely se nachází na okraji obce Kanice 

s okolní zástavbou rodinných domů. Blízká vzdálenost síťového připojení je zajištěna. 

 
Obrázek č. 10: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Jihomoravský kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42]  

 

Všechny srovnávací nemovité věci mají menší velikost výměry, což bude v rámci 

adjustační matice zohledněno koeficientem velikosti výměry. Porovnávací nemovitá věc č. 1 

disponuje oproti referenčnímu pozemku sítí veřejné kanalizace, přičemž vzorky č. 3 a 6 mají 

navíc i plyn. Stavební pozemek č. 2 je bez inženýrských sítí a vzorky 4, 5 a 7 mají inženýrské 

sítě v blízkosti. Tyto skutečnosti zohlední koeficient napojení na IS. Nemovitá věc č. 2 je 

v současné době evidovaná v ÚP v návrhu na stavební, což bude zohledněno koeficientem 

právních vztahů. Na pozemcích č. 1 a 5 se nachází porost stromů/ovocných stromků. 

Porovnávací vzorky č. 6 a 7 jsou mírně svažité rovinatosti. Tuto skutečnost zachytí koeficient 

rovinatosti, tvaru a porostu. Příslušenství srovnávací nemovité věci č. 1 v podobě studie RD 

upraví koeficient příslušenství.  
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Tabulka č. 25: Adjustační matice – Jihomoravský kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 7 

Výchozí cena [tis. Kč] - 5 620 8 350 6 650 2 500 2 500 3 100 6 000 

Cena po korekci – 

nabídka  

(provize RK, právní sl.) 

[tis. Kč] 

- 5 339 7 933 6 318 2 375 2 375 2 945 5 700 

Velikost výměry 1 1,06 0,95 1,04 1,05 1,04 1,03 1,01 

Napojení na IS 1 0,98 1,1 0,96 1,05 1,05 0,96 1,05 

Využitelnost  1 1 1 1 1 1 1 1 

Právní vztahy 1 1 1,05 1 1 1 1 1 

Rovinatost, tvar 

a porost  
1 1,07 1 1 1 1,05 1,03 1,03 

Příslušenství  1 0,95 1 1 1 1 1 1 

Cena po korekci 

[tis. Kč] 
- 5 637 8 704 6 307 2 618 2 723 2 999 6 226 

Výměra [m2] 1 382 695 1 898 911 869 961 1 000 1 200 

Jednotková hodnota 

[Kč/m2] 
- 8 112 4 586 6 924 3 013 2 834 2 999 5 188 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Na základě použitého vzorku byla určena průměrná jednotková hodnota na úrovni 

4 800 Kč/m2, ze které bude dále vycházeno při stanovení hodnoty předmětných pozemků. 

Jednotková cena je vyčíslena na metr čtvereční výměry pozemku. 

 
Tabulka č. 26: Průměrná jednotková hodnota – Jihomoravský kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 2 834 

Maximální hodnota [Kč/m2] 8 112 

Průměrná hodnota [Kč/m2] 4 808 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 4 800 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Hodnota části pozemků, určených ÚP jako stavební, je určena v následující tabulce. 

 
Tabulka č. 27: Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků – Jihomoravský kraj 

Název Hodnota 

Výměra stavebních pozemků 1 382 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 4 800 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků [Kč/m2] 6 633 600 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků po zaokrouhlení [Kč/m2] 6 634 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Průměrná jednotková hodnota pozemků evidovaných v územním plánu jako veřejné 

prostranství byla vypočtena na výši 1 440 Kč/m2. 
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Tabulka č. 28: Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství – Jihomoravský kraj 

Název Hodnota 

Výměra pozemků veřejného prostranství (komunikace) [m2] 181 

Průměrná jednotková hodnota [Kč/m2] 1 440 

Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství [Kč/m2] 260 640 

Prům. tržní hodnota pozemků veř. prostr. po zaokrouhlení [Kč/m2] 261 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Celková tržní hodnota pozemků náležících k RD odpovídá 6 895 000 Kč po 

zaokrouhlení.  

 

Karlovarský kraj 

 

Pro stanovení průměrné hodnoty pozemků v Karlovarském kraji bylo nalezeno 

6 porovnávacích nemovitých věcí. Na základě použitého vzorku byla vypočtena průměrná 

tržní hodnota stavebních pozemků. Mezi vzorky byly zařazeny nemovité věci, které svým 

charakterem nejlépe odpovídají předmětné nemovité věci v daném čase a lokalitě. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Andělská Hora, okres Karlovy Vary – prodej pozemku o výměře 1 597 m² v ohraničené 

lokalitě stavebních pozemků uprostřed obce. Pozemek je zasíťován – kanalizace, dálkový 

vodovod a elektrický proud v dosahu. Možnost výstavby rodinného domu v souladu 

s územním plánem; 

 

2. Karlovy Vary-Hůrky, okres Karlovy Vary – nabídka na prodej pozemku pro výstavbu 

rodinného domu o celkové ploše 1 185 m2. Rovinatost je mírně svažitá s porostem stromů. 

K pozemku jsou přivedené veškeré inženýrské sítě: voda, kanalizace a elektřina. Areál lokace 

je obklopen lesem a přírodou; 

 

3. Kyselka, okres Karlovy Vary – prodej stavebního pozemku o výměře 1 895 m² 

situovaného v nezastavěné části obklopené lesem. Možnost stavby bungalovu i patrového 

domu. Kanalizace, plynovod a dálkový vodovod jsou na pozemek zavedeny;  

 

4. Valy, okres Cheb – prodej stavební parcely o rozloze 1 197 m2. Lokalita u chráněné 

krajinné oblasti, tedy bez další výstavby v sousedství. Umožněna pouze zástavba rodinnými 

domy. K parcele je přivedena kanalizace, voda a elektřina. Kompletně jsou vybudované 

příjezdové komunikace a veřejné osvětlení; 

 

5. Mariánské Lázně-Úšovice, okres Cheb – nabídka prodeje stavebního pozemku 

o velikosti 1 038 m2. Pozemek má mírně svažitou rovinatost a je vhodný k výstavbě 

rodinného domu. Vodovodní řad a elektřina jsou přivedeny na hranici pozemku, odpad je 

řešen čistírnou odpadních vod pro celý objekt. K pozemku vede asfaltová příjezdová 

komunikace; 

 

6. Stříbrná, okres Sokolov – stavební pozemek k prodeji o celkové ploše 1 731 m2, určen 

k výstavbě rodinného domu. Výměra pozemku je nepravidelného tvaru. Voda a splašková 

kanalizace se nachází v dosahu pozemku, elektřina zavedena na jeho hranici.  
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Obrázek č. 11: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Karlovarský kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42]  

 

Menší výměry porovnávacích vzorků č. 2, 4 a 5 budou zohledněny koeficientem velikosti 

výměry. Větší výměry srovnávacích pozemků č. 1, 3 a 6 budou zohledněny taktéž 

koeficientem velikosti výměry, ale obráceným směrem. Porovnávací nemovité věci č. 1, 2, 3 

a 4 disponují oproti referenčnímu pozemku sítí veřejné kanalizace. Nemovitá věc č. 5 má 

inženýrské sítě v blízkosti (v přilehlé komunikaci), rovněž tak vzorek č. 6, ke kterému je však 

ještě přivedena elektřina. Tyto skutečnosti budou zohledněny koeficientem napojení na IS. 

Nemovité věci č. 2 a 5 jsou mírně svažitého terénu, přičemž vzorek č. 2 je navíc porostlý 

stromy.  Srovnávací vzorek č. 6 je nepravidelného tvaru. Tyto odlišnosti budou upraveny 

koeficientem rovinatosti, tvaru a porostu.  

 
Tabulka č. 29: Adjustační matice – Karlovarský kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 

Výchozí cena [tis. Kč] - 2 220 3 081 2 464 1 375 1 950 2 800 

Cena po korekci – nabídka  

(provize RK, právní sl.) [tis. Kč] 
- 2 109 2 927 2 340 1 306 1 853 2 660 

Velikost výměry - 0,98 1,01 0,95 1,01 1,03 0,97 

Napojení na IS 1 0,98 0,98 0,98 0,98 1,05 1,03 

Využitelnost  1 1 1 1 1 1 1 

Právní vztahy 1 1 1 1 1 1 1 

Rovinatost, tvar a porost  1 1 1,05 1 1 1,03 1,03 

Příslušenství  1 1 1 1 1 1 1 

Cena po korekci [tis. Kč] - 2 025 3 042 2 179 1 293 2 064 2 737 

Výměra [m2] 1 382 1 597 1 185 1 895 1 197 1 038 1 731 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 1 268 2 567 1 150 1 080 1 988 1 581 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

1 2 

3 

4 
5 

6 
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Dle srovnávacích nemovitých věcí byla stanovena průměrná jednotková hodnota na 

úrovni 1 600 Kč/m2, která bude vstupním parametrem pro výpočet hodnoty předmětných 

pozemků. Jednotková hodnota je vyčíslena na metr čtvereční výměry pozemku. 

 
Tabulka č. 30: Průměrná jednotková hodnota – Karlovarský kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 1 080 

Maximální hodnota [Kč/m2] 2 567 

Průměrná hodnota [Kč/m2] 1 606 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 1 600 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Následující tabulka vyčísluje hodnotu části pozemků určených ÚP jako stavební. 

 
Tabulka č. 31: Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků – Karlovarský kraj 

Název Hodnota 

Výměra stavebních pozemků 1 382 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 1 600 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků [Kč/m2] 2 211 200 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků po zaokrouhlení [Kč/m2] 2 211 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U pozemků evidovaných v ÚP jako veřejné prostranství byla stanovena průměrná 

jednotková hodnota ve výši 480 Kč/m2. 
 

Tabulka č. 32: Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství – Karlovarský kraj 

Název Hodnota 

Výměra pozemků veřejného prostranství (komunikace) [m2] 181 

Průměrná jednotková hodnota [Kč/m2] 480 

Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství [Kč/m2] 86 880 

Prům. tržní hodnota pozemků veř. prostr. po zaokrouhlení [Kč/m2] 87 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Celková tržní hodnota pozemků náležících k RD odpovídá 2 298 000 Kč po zaokrouhlení.  

 

Kraj Vysočina 

 

Do výpočtu průměrné tržní hodnoty stavebních pozemků na území Kraje Vysočina 

vstupuje celkem 5 porovnávacích vzorků. Pro potřeby srovnání byly voleny nemovité věci, 

které se nacházejí v obcích a městech jednotlivých okresů v rámci daného kraje. Vybrané 

vzorky charakterem co nejlépe odpovídají předmětným pozemkům v daném místě a čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod – prodej stavebního pozemku o výměře 1 672 m2, 

který se nachází 700 m od centra města. Veškeré inženýrské sítě se nachází do 10 m od 

hranice pozemku. Parcela je určena k výstavbě rodinného domu. V současné době se na 

daném místě nachází travnatý porost s velkým stromem; 

 



73 

 

2. Černá, okres Žďár nad Sázavou – nabídka parcely k prodeji o celkové rozloze 1 615 m2. 

Pozemek je vedený v územním plánu jako zastavitelná plocha rodinnými domy. Inženýrské 

sítě zde nejsou přivedeny, ale nachází se na hranici vlastní příjezdové cesty. Pozemek je 

mírně svažitého charakteru; 

 

3. Dvorce, okres Jihlava – prodej stavební parcely pro výstavbu rodinného domu o velikosti 

1 350 m2. Pozemek je mírně svažitý a dobře přístupný z obecní cesty. Příslušenství tvoří 

vlastní vrtaná studna sloužící jako zdroj pitné vody. Nutnost pořízení vlastní čistírny 

odpadních vod. Elektřina je přivedena na hranici pozemku; 

 

4. Jihlava, okres Jihlava – nabídka stavebního pozemku k prodeji o výměře 1 039 m2. 

Pozemek je vhodný nejen k výstavbě rodinného domu, ale i objektu k odpočinku. Inženýrské 

sítě jsou v těsném dosahu pozemku; 

 

5. Velký Beranov, okres Jihlava – prodej pozemku o celkové výměře 1 167 m2, který je 

určen k zástavbě rodinným domem. Pozemek je zasíťován – voda a kanalizace, elektřina 

a plyn se nachází na hranici pozemku. Pozemek je zcela rovinatý. 

 
Obrázek č. 12: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Kraj Vysočina 

 
Zdroj: Mapy.cz [42]  

 

Srovnávací nemovité věci č. 4 a 5 mají menší výměry, naopak vzorky č. 1 a 2 jsou 

rozlohou větší než referenční nemovitá věc. Tyto odlišnosti budou v adjustační matici 

zohledněny koeficientem velikosti výměry. Porovnávací vzorky č. 1, 2 a 4 mají inženýrské 

sítě v blízkosti, rovněž tak vzorky č. 3 a 5, na které je však přivedena elektřina. Zjištěné 

skutečnosti budou zohledněny koeficientem napojení na IS. Na stavebním pozemku č. 1 se 

nachází vzrostlý strom, což zachytí koeficient rovinatosti, tvaru a porostu. Příslušenství 

srovnávací nemovité věci č. 3 v podobě studny bude upraveno koeficientem příslušenství.  

 

 

1 

2 
3 4 

5 
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Tabulka č. 33: Adjustační matice – Kraj Vysočina 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 

Výchozí cena [tis. Kč] - 2 450 2 890 2 645 3 630 3 909 

Cena po korekci – nabídka  

(provize RK, právní sl.) [tis. Kč] 
- 2 328 2 746 2 513 3 449 3 714 

Velikost výměry - 0,98 0,98 1 1,03 1,05 

Napojení na IS 1 1,05 1,05 1,03 1,05 1,03 

Využitelnost  1 1 1 1 1 1 

Právní vztahy 1 1 1 1 1 1 

Rovinatost, tvar a porost  1 1,03 1 1 1 1 

Příslušenství  1 1 1 0,95 1 1 

Cena po korekci [tis. Kč] - 2 467 2 825 2 459 3 730 4 017 

Výměra [m2] 1 382 1 672 1 615 1 350 1 039 1 167 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 1 475 1 749 1 821 3 590 3 442 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Na základě vzorku byla vypočtena průměrná jednotková hodnota na úrovni 2 400 Kč/m2. 

Jednotková hodnota je vyčíslena na metr čtvereční výměry pozemku. 

 
Tabulka č. 34: Průměrná jednotková hodnota – Kraj Vysočina 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 1 475 

Maximální hodnota [Kč/m2] 3 590 

Průměrná hodnota [Kč/m2] 2 416 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 2 400 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V nadcházející tabulce je stanovená hodnota části pozemků určených ÚP jako stavební. 

 
Tabulka č. 35: Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků – Kraj Vysočina 

Název Hodnota 

Výměra stavebních pozemků 1 382 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 2 400 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků [Kč/m2] 3 316 800 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků po zaokrouhlení [Kč/m2] 3 317 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro pozemky vedené v ÚP jako veřejné prostranství byla určena průměrná jednotková 

hodnota ve výši 480 Kč/m2. 

 
Tabulka č. 36: Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství – Kraj Vysočina 

Název Hodnota 

Výměra pozemků veřejného prostranství (komunikace) [m2] 181 

Průměrná jednotková hodnota [Kč/m2] 720 

Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství [Kč/m2] 130 320 

Prům. tržní hodnota pozemků veř. prostr. po zaokrouhlení [Kč/m2] 130 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Celková tržní hodnota pozemků náležících k RD odpovídá 3 447 000 Kč po 

zaokrouhlení.  
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Královehradecký kraj 

 

Mezi vzorky na území Královehradeckého kraje bylo zařazeno celkem 6 porovnávacích 

nemovitých věcí pro stanovení průměrné tržní hodnoty stavebních pozemků. Za účelem 

srovnání byly zvoleny charakterem co nejlépe odpovídající nemovité věci, které se nacházejí 

v obcích a městech dílčích okresů předmětného kraje a které zároveň nejvíce odpovídají 

předmětným pozemkům v dané lokalitě a čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové – prodej rovinatého pozemku o výměře 

1 037 m2 určeného k výstavbě rodinného domu. Na pozemku jsou dostupné sítě – elektřina, 

veřejný vodovod a kanalizace. Vjezd z obecní asfaltové komunikace je pro pozemek 

samostatný. Již bylo vydáno stavební povolení pro stavbu rodinného domu; 

 

2. Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov – nabídka parcely určené územním plánem 

k výstavbě rodinného domu o rozloze 1 161 m2. Elektřina, plyn, kanalizace i vodovod se 

nalézají přímo u pozemku; 

 

3. Jeníkovice, okres Hradec Králové – prodej stavební parcely o velikosti 679 m2 v centru 

obce Jeníkovice. Inženýrské sítě (vodovod, plyn, elektřina) jsou umístěny přímo na pozemku, 

kanalizace na jeho hranici. Parcela zahrnuje příslušenství v podobě částečného oplocení; 

 

4. Hronov, okres Náchod – nabídka prodeje pozemku určeného k výstavbě rodinného domu 

o celkové výměře 1 255 m2. K pozemku je veden veřejný vodovod s možností přímého 

napojení, také je možnost přivedení distribučního vedení nízkého napětí. Kanalizace musí být 

řešena samostatnými domácími čistírnami odpadních vod. Na pozemku se aktuálně nachází 

stromy; 

 

5. Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou – nabídka pozemku určeného 

územním plánem k výstavbě rodinného bydlení o celkové rozloze 895 m2. Na pozemku se 

nachází inženýrská síť v podobě elektrického proudu, kanalizace nedaleko od jeho hranice. 

Příjezd dostupný z obecní komunikace; 

 

6. Nová Paka, okres Jičín – prodej stavebního pozemku o výměře 692 m². Přístup 

k pozemku je zajištěn z veřejné komunikace, v blízkosti veškerá občanská vybavenost. 

K pozemku je přivedena elektřina. Součástí prodeje je stavební povolení a projektová 

dokumentace na čistírnu odpadních vod. 
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Obrázek č. 13: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Královehradecký kraj 

Zdroj: Mapy.cz [42]  

Všechny srovnávací vzorky disponují menšími plošnými výměrami, a proto budou 

upraveny koeficientem velikosti výměry. Porovnávací nemovité věci č. 1, 2 a 3 oproti 

referenčnímu pozemku disponují sítí veřejné kanalizace, k vzorku č. 2 je přiveden i plynovod. 

Pozemek č. 4 má inženýrské sítě v blízkosti. Vzorek č. 5, je obdobných vlastností z hlediska 

inženýrských sítí, je k němu však přivedena elektřina. Nemovitá věc č. 6 disponuje jedinou 

sítí v podobě elektřiny, ostatní nejsou k dispozici. Tyto skutečnosti budou zohledněny 

koeficientem napojení na IS. Nemovité věci č. 2 a 5 jsou mírně svažitého terénu, přičemž 

vzorek č. 2 je navíc porostlý stromy. Srovnávací vzorek č. 6 je nepravidelného tvaru. Tyto 

odlišnosti budou upraveny koeficientem rovinatosti, tvaru a porostu.  

 
Tabulka č. 37: Adjustační matice – Královehradecký kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 

Výchozí cena [tis. Kč] - 6 480 1 990 1 969 2 134 2 258 2 500 

Cena po korekci – nabídka  

(provize RK, právní sl.) [tis. Kč] 
- 6 156 1 891 1 871 2 027 2 145 2 375 

Velikost výměry - 1,03 1,02 1,07 1,01 1,04 1,06 

Napojení na IS 1 0,98 0,96 0,98 1,05 1,03 1,08 

Využitelnost  1 1 1 1 1 1 1 

Právní vztahy 1 1 1 1 1 1 1 

Rovinatost, tvar a porost  1 1 1 1 1,05 1 1 

Příslušenství  1 0,95 1 1 1 1 0,97 

Cena po korekci [tis. Kč] - 5 903 1 851 1 961 2 257 2 298 2 637 

Výměra [m2] 1 382 1 037 1 161 679 1 255 895 692 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 5 693 1 594 2 889 1 798 2 567 3 811 
Zdroj: Vlastní zpracování 

6 

1 

2 

3 

4 
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Tabulka níže uvádí průměrnou jednotkovou hodnotu stavebních pozemků 

v Královehradeckém kraji na úrovni 3 100 Kč/m2. Jednotková hodnota je vyčíslena na metr 

čtvereční výměry pozemku. 

 
Tabulka č. 38: Průměrná jednotková hodnota – Královehradecký kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [tis. Kč/m2] 1 595 

Maximální hodnota [tis. Kč/m2] 5 693 

Průměrná hodnota [Kč/m2] 3 059 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 3 100 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V nadcházející tabulce je stanovena hodnota části pozemků určených ÚP jako stavební. 

 
Tabulka č. 39: Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků – Královehradecký kraj 

Název Hodnota 

Výměra stavebních pozemků 1 382 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 3 100 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků [Kč/m2] 4 284 200 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků po zaokrouhlení [Kč/m2] 4 284 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pozemkům evidovaným v územním plánu jako veřejné prostranství odpovídá v daném 

kraji průměrná jednotková hodnota ve výši 930 Kč/m2. 

 
Tabulka č. 40: Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství – Královehradecký kraj 

Název Hodnota 

Výměra pozemků veřejného prostranství (komunikace) [m2] 181 

Průměrná jednotková hodnota [Kč/m2] 930 

Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství [Kč/m2] 168 330 

Prům. tržní hodnota pozemků veř. prostr. po zaokrouhlení [Kč/m2] 168 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Celková tržní hodnota pozemků náležících k rodinnému domu odpovídá 4 452 000 Kč 

po zaokrouhlení.  

 

Liberecký kraj 

 

Na území Libereckého kraje bylo nalezeno celkem 6 srovnávacích nemovitých věcí pro 

určení hodnoty stavebních pozemků. Použité nemovité věci jsou lokalizovány na 

územích obcí a měst dílčích okresů daného kraje. Vzorky uvedené níže charakterem co 

nejlépe odpovídají předmětným pozemkům v dané lokalitě a čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Chotyně, okres Liberec – nabídka rovinatého pozemku o výměře 1 523 m2 v části obce, 

kde okolní zástavbu tvoří nové rodinné domy. Na hranici pozemku je přivedena elektřina, 

voda a odpady. Přímo k místu vede zpevněná přístupová cesta navazující na zastavěnou část 

obce; 
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2. Nový Bor-Arnultovice, okres Česká Lípa – na prodej parcela se stavebním cílem 

o velikosti 1 900 m2 (v platném územním plánu jako návrh na stavební pozemek). Inženýrské 

sítě se jsou přivedeny v komunikaci, která má asfaltový terén. Dostupnost občanské 

vybavenosti; 

 

3. Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou – nabídka k prodeji mírně svažitého stavebního 

pozemku o celkové rozloze 935 m2, územním plánem určený pro výstavbu rodinného domu. 

Jedná se o místo napojené na okolní zástavbu rodinných domů. Inženýrské sítě (elektřina, 

obecní voda, kanalizace a plyn) se nacházejí v komunikaci; 

 

4. Víchová nad Jizerou, okres Semily – prodej parcely o výměře 1 115 m2 s platným 

stavebním povolením pro výstavbu RD. Poloha pozemku umožňuje nedaleko snadné napojení 

na inženýrské sítě včetně internetového. Rovinatost je mírně svažitá s porostem stromů;  

 

5. Volfartice, okres Česká Lípa – pozemek k výstavbě pro rodinné bydlení ve stabilizované 

obytné ploše o velikosti 1 112 m2 s vlastním příjezdem a vysokým travnatým porostem. 

Inženýrské sítě: elektřina a vodovod zatím v jednání, kanalizace není zajištěna;  

 

6. Liberec, okres Liberec – nabídka k prodeji rovinatého pozemku 800 m2 s přípojkou na 

elektřinu. Pozemek je v územním plánu vedený jako stavební, ale v současné chvíli nelze 

získat stavební povolení z důvodu zamítnutí úřadem, s novým územním plánem bude možné 

znovu požádat o stavební povolení. Voda je v přilehlé komunikaci, odpady nutné řešit 

individuálně. 

 
Obrázek č. 14: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Liberecký kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42]  

Vzorky č. 3, 4, 5 a 6 mají menší výměru, což bude v adjustační matici zohledněno 

velikostí výměry. Stejný koeficient zohlední větší výměry nemovitých věcí č. 1 a 2, ale 

protichůdným směrem. Porovnávací vzorek č. 1 je napojen na síť veřejné kanalizace, 

1 

2 3 
4 5 

6 



79 

 

nemovité věci č. 2, 3, 4 a 6 mají IS ve své blízkosti. Pozemek parc. č. 5 nedisponuje žádnými 

IS. Zjištěná fakta budou zohledněna korekčním činitelem napojení na IS. Srovnávací pozemek 

č. 6 má omezenou využitelnost, neboť o stavební povolení lze požádat až po změně územního 

plánu, to zohlední koeficient využití. Nemovitá věc č. 2 je v územním plánu evidována 

v ploše návrhu na stavební, což upraví koeficient právních vztahů. Porovnávací vzorky č. 3 

a 4 jsou mírně svažitého terénu, vzorek č. 4 je porostlý stromy.  Srovnávací vzorek č. 6 má 

vysoký travní porost. Tyto odlišnosti budou upraveny koeficientem rovinatosti, tvaru 

a porostu. K pozemku č. 4 se váže vyhotovený projekt včetně stavebního povolení, tato fakta 

budou zohledněna koeficientem příslušenství. 

 
Tabulka č. 41: Adjustační matice – Liberecký kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 

Výchozí cena [tis. Kč] - 3 200 3 490 2 318 2 600 2 224 2 100 

Cena po korekci – nabídka  

(provize RK, právní sl.) [tis. Kč] 
- 3 040 3 316 2 202 2 470 2 113 1 995 

Velikost výměry - 0,99 0,95 1,04 1,02 1,02 1,05 

Napojení na IS 1 0,98 1,05 1,05 1,05 1,1 1,05 

Využitelnost  1 1 1 1 1 1 1,05 

Právní vztahy 1 1 1,05 1 1 1 1 

Rovinatost, tvar a porost  1 1 1 1,03 1,07 1,02 1 

Příslušenství  1 1 1 1 0,9 1 1 

Cena po korekci [tis. Kč] - 2 949 3 473 2 477 2 547 2 418 2 309 

Výměra [m2] 1 382 1 523 1 900 935 1 115 1 112 800 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 1 937 1 828 2 649 2 285 2 174 2 887 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

V nadcházející tabulce je stanovena průměrná jednotková hodnota stavebních pozemků 

pro Liberecký kraj, jejíž výše činí 2 300 Kč/m2. Jednotková hodnota je vyčíslena na metr 

čtvereční výměry pozemku. 

 
Tabulka č. 42: Průměrná jednotková hodnota – Liberecký kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 1 828 

Maximální hodnota [Kč/m2] 2 887 

Průměrná hodnota [Kč/m2] 2 293 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 2 300 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce níže je uvedena hodnota části pozemků určených ÚP jako stavební. 

 
Tabulka č. 43: Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků – Liberecký kraj 

Název Hodnota 

Výměra stavebních pozemků 1 382 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 2 300 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků [Kč/m2] 3 178 600 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků po zaokrouhlení [Kč/m2] 3 179 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro pozemky evidované v územním plánu jako veřejné prostranství byla určena průměrná 

jednotková hodnota ve výši 690 Kč/m2. 

 
Tabulka č. 44: Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství – Liberecký kraj 

Název Hodnota 

Výměra pozemků veřejného prostranství (komunikace) [m2] 181 

Průměrná jednotková hodnota [Kč/m2] 690 

Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství [Kč/m2] 124 890 

Prům. tržní hodnota pozemků veř. prostr. po zaokrouhlení [Kč/m2] 125 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Celková tržní hodnota pozemků náležících k RD odpovídá 3 304 000 Kč po 

zaokrouhlení.  

 

Moravskoslezský kraj 

 

Výpočet průměrné tržní hodnoty stavebních pozemků v Moravskoslezském kraji je 

založen na 6 porovnávacích vzorcích. Pro potřeby srovnání byly voleny nemovité věci 

nacházející se v obcích a městech dílčích okresů daného kraje. Použité vzorky nejlépe 

odpovídají předmětným pozemkům, a to jak charakterem, tak lokalitou v daném čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Ostrava, okres Ostrava – prodej pozemku téměř čtvercového rovinatého tvaru o rozloze 

2 000 m2. Plyn, voda a elektřina jsou dostupné v komunikaci, v blízkosti hranice pozemku, 

kanalizace není zajištěna. Sjezd k místu přímo z obecní cesty; 

 

2. Kravaře-Kouty, okres Opava – stavební parcela k prodeji o výměře 1 989 m2 

lokalizovaná v blízkosti centra obce. Na patě parcely jsou dostupné všechny požadované 

inženýrské sítě, které si budoucí vlastník může přivést ke stavbě rodinného domu. Pozemek je 

zcela rovinatý, od sousedních parcel oplocený a není na něm žádná vzrostlá zeleň. Pozemek je 

mimo záplavovou oblast; 

 

3. Rychvald, okres Karviná – nabídka stavební parcely k odkupu, která je již připravena 

k výstavbě rodinného domu. Parcela má výměru 2 067 m2 a veškeré inženýrské sítě jsou již na 

pozemku. Sjezd k pozemku je přístupný z obecní komunikace; 

 

4. Rychvald, okres Karviná – parcela k prodeji o ploše 1 515 m². Pozemek je rovinatý 

a příjezdová asfaltová cesta vede podél něj. Inženýrské sítě se nacházejí v blízkosti parcely. 

Z místa určení dostupnost veškeré občanské vybavenosti zajištěna; 

 

5. Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek – nabídka k odkupu stavebního pozemku o celkové 

výměře 927 m2. Pozemek je dle územního plánu určený k výstavbě rodinného domu. 

Dostupnost zajištěna z celoročně udržované asfaltové komunikace. V současné době se 

nenachází na parcele ani v její blízkosti inženýrské sítě; 

 

6. Starý Jičín-Vlčnov, okres Nový Jičín – prodej pozemku o velikosti 1 652 m², dle 

územního plánu určeného k výstavbě rodinného domu. Pozemek je trojúhelníkového tvaru, 

rovinatý a je celý oplocen. K pozemku vede zpevněná příjezdová cesta. Inženýrské sítě (voda, 

kanalizace a elektřina) jsou na hranici pozemku, plyn ve vzdálenosti do 2 metrů. 
 



81 

 

Obrázek č. 15: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Moravskoslezský kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42]  

Rozdílná velikost výměr všech porovnávacích nemovitých věcí bude v adjustační matici 

upravena koeficientem velikosti výměry. Srovnávací vzorky č. 1 a 4 mají inženýrské sítě 

v blízkosti. Pozemky č. 2, 3 a 6 disponují oproti referenčnímu pozemku sítí veřejné 

kanalizace, naopak vzorek č. 5 není vybaven žádnými IS. Zjištěné skutečnosti budou 

zohledněny napojením na IS. Trojúhelníkový tvar pozemku č. 6 bude zohledněn korekčním 

činitelem rovinatosti, tvaru a porostu.  

 
Tabulka č. 45: Adjustační matice – Moravskoslezský kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 

Výchozí cena [tis. Kč] - 6 000 3 491 4 000 1 800 1 499 2 990 

Cena po korekci – nabídka  

(provize RK, právní sl.) [tis. Kč] 
- 5 700 3 316 3 800 1 710 1 424 2 841 

Velikost výměry - 0,94 0,94 0,94 0,99 1,04 0,98 

Napojení na IS 1 1,05 0,98 0,98 1,05 1,1 0,98 

Využitelnost  1 1 1 1 1 1 1 

Právní vztahy 1 1 1 1 1 1 1 

Rovinatost, tvar a porost  1 1 1 1 1 1 1,03 

Příslušenství  1 1 1 1 1 1 1 

Cena po korekci [tis. Kč] - 5 626 3 055 3 501 1 778 1 629 2 810 

Výměra [m2] 1 382 2 000 1 989 2 067 1 515 927 1 652 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 2 813 1 536 1 694 1 173 1 757 1 701 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Tabulka níže nabízí průměrnou jednotkovou hodnotu stavebních pozemků v rámci 

Moravskoslezského kraje a odpovídá 1 800 Kč/m2. Jednotková hodnota je vyčíslena na metr 

čtvereční výměry pozemku. 

1 

2 
3, 4 

6 

5 
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Tabulka č. 46: Průměrná jednotková hodnota – Moravskoslezský kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 1 173 

Maximální hodnota [Kč/m2] 2 813 

Průměrná hodnota [Kč/m2] 1 779 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 1 800 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce níže je uvedena hodnota části pozemků určených ÚP jako stavební. 

 
Tabulka č. 47: Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků – Moravskoslezský kraj 

Název Hodnota 

Výměra stavebních pozemků 1 382 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 1 800 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků [Kč/m2] 2 487 600 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků po zaokrouhlení [Kč/m2] 2 488 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro pozemky veřejného prostranství byla určena průměrná jednotková hodnota ve výši 

540 Kč/m2. 

 
Tabulka č. 48: Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství – Moravskoslezský kraj 

Název Hodnota 

Výměra pozemků veřejného prostranství (komunikace) [m2] 181 

Průměrná jednotková hodnota [Kč/m2] 540 

Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství [Kč/m2] 97 740 

Prům. tržní hodnota pozemků veř. prostr. po zaokrouhlení [Kč/m2] 98 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Celková tržní hodnota pozemků náležících k RD odpovídá 2 586 000 Kč po 

zaokrouhlení.  

 

Olomoucký kraj 

 

Z území Olomouckého kraje bylo použito celkem 6 srovnávacích nemovitých věcí, dle 

kterých byla stanovena průměrná tržní hodnota stavebních pozemků. Porovnávací vzorky 

nejlépe odpovídají svým charakterem předmětné nemovité věci v daném čase a lokalitě. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Jeseník, okres Jeseník – nabídka k odkupu stavební parcely o celkové rozloze 1 010 m2. 

Pozemek se nachází v blízkosti centra. Veškeré inženýrské sítě jsou přivedeny na hranici 

parcely; 

 

2.Velký Týnec, okres Olomouc – nabídka ke koupi pozemku pro stavbu rodinného domu. 

Pozemek o rozloze 1 087 m2 se nachází v okolí přírodní rezervace. V blízkosti pozemku se 

nacházejí sítě kanalizace, vodovodního řadu a elektřiny; 
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3. Česká Ves, okres Jeseník – prodej pozemku pro výstavbu vlastního bydlení kompletně 

zasíťovaného stavebního pozemku. Jedná se o mírně svažitou, jihovýchodně orientovanou 

parcelu s přístupem z obecního pozemku o velikosti 1 416 m2. V blízkém okolí je kompletní 

občanská vybavenost;  

 

4. Plumlov, okres Prostějov – prodej pozemku o ploše 850 m2. Příjezdová cesta je obecní 

s nezpevněným povrchem. Veškerá občanská vybavenost ve (obchody, základní škola, 

mateřská škola, pošta). Z inženýrských sítí je v blízkosti dostupná elektřina a vodovod, 

kanalizace nikoliv. Okolo pozemku je zrealizován počátek oplocení; 

 

5. Nový Malín, okres Šumperk – pozemek o výměře 2 000 m2 určený k zástavbě rodinného 

domu v dobře dostupné části obce. Na hranici pozemku inženýrské sítě – vodovod, plyn, 

kanalizace, elektřina. Pozemek je ze dvou stran oplocený; 

 

6. Prosenice, okres Přerov – prodej rovinaté stavební parcely v katastru vedený jako orná 

půda o celkové ploše 1 043 m2. K pozemku vede asfaltová komunikace. Pozemek je dle 

územního plánu v řadě předposlední zastavitelný rodinným domem. Elektřina, plyn, obecní 

vodovod i kanalizace jsou přímo u pozemku. V současné době je výstavba rodinného domu 

omezena vedením vysokého napětí, řešením je přeložka této inženýrské sítě. 

 
Obrázek č. 16: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Olomoucký kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42]  

Vzorky č. 1, 2, 4 a 6 mají menší výměru, což bude v adjustační matici zohledněno 

velikostí výměry. Stejný koeficient zohlední větší výměru nemovité věci č. 5, avšak 

v opačném směru. Srovnávací pozemky č. 1, 3 a 5 disponují sítí veřejné komunikace a vzorky 

2, 4 a 6 mají IS v blízkosti. Zjištěné odchylky budou zohledněny koeficientem napojení na IS. 

Porovnávací vzorek č. 6 má omezenou využitelnost, neboť bude nutné ho vyjmout ze ZPF. 

Odlišnost zohlední koeficient využitelnosti. Srovnávací pozemek č. 3 je mírně svažitého 

terénu, toto bude upraveno koeficientem rovinatosti, tvaru a porostu.  
Tabulka č. 49: Adjustační matice – Olomoucký kraj 

1 
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Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 

Výchozí cena [tis. Kč] - 2 600 4 090 3 682 952 3 150 1 950 

Cena po korekci – nabídka  

(provize RK, právní sl.) [tis. Kč] 
- 2 470 3 886 3 498 904 2 993 1 853 

Velikost výměry - 1,03 1,02 1 1,05 0,94 1,03 

Napojení na IS 1 0,98 1,05 0,98 1,05 0,98 1,05 

Využitelnost  1 1 1 1 1 1 1,05 

Právní vztahy 1 1 1 1 1 1 1 

Rovinatost, tvar a porost  1 1 1 1 1 1 1 

Příslušenství  1 1 1 1,03 1 1 1 

Cena po korekci [tis. Kč] - 2 493 4 161 3 530 997 2 757 2 104 

Výměra [m2] 1 382 1 010 1 087 1 416 850 2 000 1 043 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 2 469 3 828 2 493 1 173 1 378 2 017 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

V nadcházející tabulce je stanovena průměrná jednotková hodnota stavebních pozemků 

pro Olomoucký kraj, jejíž výše činí 2 200 Kč/m2. Jednotková hodnota je stanovena na metr 

čtvereční výměry pozemku. 

 
Tabulka č. 50: Průměrná jednotková hodnota – Olomoucký kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 1 173 

Maximální hodnota [Kč/m2] 3 828 

Průměrná hodnota [Kč/m2] 2 226 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 2 200 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka uvádí hodnotu části pozemků určených územním plánem jako stavební. 

 
Tabulka č. 51: Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků – Olomoucký kraj 

Název Hodnota 

Výměra stavebních pozemků 1 382 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 2 200 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků [Kč/m2] 3 040 400 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků po zaokrouhlení [Kč/m2] 3 040 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro pozemky veřejného prostranství byla určena průměrná jednotková hodnota ve výši 

660 Kč/m2. 

 
Tabulka č. 52: Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství – Olomoucký kraj 

Název Hodnota 

Výměra pozemků veřejného prostranství (komunikace) [m2] 181 

Průměrná jednotková hodnota [Kč/m2] 660 

Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství [Kč/m2] 119 460 

Prům. tržní hodnota pozemků veř. prostr. po zaokrouhlení [Kč/m2] 119 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Celková tržní hodnota pozemků náležících k RD odpovídá 3 159 000 Kč po 

zaokrouhlení.  

 

Pardubický kraj 

 

Pro výpočet průměrné tržní hodnoty stavebních pozemků na území Pardubického kraje 

bylo vybráno 5 porovnávacích nemovitých věcí. Mezi vzorky byly zvoleny nemovité věci 

nacházející se v obcích a městech jednotlivých okresů předmětného kraje. Použité vzorky 

nejlépe odpovídají předmětným pozemkům, a to charakterem a lokalitou v daném čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Přelouč-Lhota, okres Pardubice – prodej parcely o výměře 726 m². Pozemek je 

v současné době projektově řešen a vyřizuje se stavební povolení na sítě a komunikaci. 

Síťování bude následně kompletní, a to kanalizace spádová, vodovod, plyn, elektřina. 

Současně bude zbudována také nová komunikace a parkovací stání; 

 

2. Pardubice-Dražkovice, okres Pardubice – nabídka pozemkové parcely vhodné pro 

výstavbu rodinného domu o celkové rozloze 1 216 m2. Na pozemek je přivedena elektřina, 

plyn, voda a kanalizace je rovněž v dosahu. Nyní se na parcele nachází vzrostlé stromy; 

 

3. Chrudim-Vlčnov, okres Chrudim – nabídka parcely určené k zástavbě rodinným domem 

na okraji města. Parcela je umístěna v připravované obytné zóně, nyní porostlá stromy. 

V současné době probíhá výstavba křižovatky, komunikace a inženýrských sítí. Úhrnná 

plocha pozemku činí 946 m2; 

 

4. Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí – stavební parcela k odkupu o rozloze 

1 004 m2. Pozemek je kompletně zasíťovaný, včetně elektřiny, plynu a kanalizace. Určeno 

k výstavbě venkovského bydlení, tedy domu k rodinnému bydlení; 

 

5. Janov, okres Svitavy – nabídka k prodeji parcely o velikosti 914 m2. Pozemek bude v den 

předání kompletně zasíťovaný, což zahrnuje elektřinu, vodu a plyn. Kanalizace musí být 

řešena samostatnou čističkou odpadních vod. K parcelám povede asfaltová cesta s veřejným 

osvětlením. 
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Obrázek č. 17: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Pardubický kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42]  

Všechny porovnávací vzorky jsou výměrou menší, to bude v rámci adjustační matice 

zohledněno korekčním činitelem velikostí výměry. Koeficient napojení na IS zohlední 

u vzorku č. 1 absenci IS, u nemovité věci č. 2 vzdálenost sítí – v blízkosti, přičemž disponuje 

elektřinou a u pozemků č. 3, 4 a 5 bude zohledněna veřejná kanalizace a u vzorku č. 4 ještě 

plyn. Na pozemcích č. 2 a 3 se nacházejí stromy, což bude upraveno korekčním činitelem 

rovinatosti, tvaru a porostu.  

 
Tabulka č. 53: Adjustační matice – Pardubický kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 

Výchozí cena [tis. Kč] - 2 033 5 776 3 027 1 943 1 888 

Cena po korekci – nabídka  

(provize RK, právní sl.) [tis. Kč] 
- 1 931 5 487 2 876 1 846 1 794 

Velikost výměry - 1,06 1,01 1,04 1,03 1,04 

Napojení na IS 1 1,1 1,03 0,98 0,96 0,98 

Využitelnost  1 1 1 1 1 1 

Právní vztahy 1 1 1 1 1 1 

Rovinatost, tvar a porost  1 1 1,05 1,05 1 1 

Příslušenství  1 1 1 1 1 1 

Cena po korekci [tis. Kč] - 2 252 5 994 3 078 1 825 1 828 

Výměra [m2] 1 382 726 1 216 946 1 004 914 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 3 102 4 929 3 253 1 818 2 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Další tabulka stanovuje průměrnou jednotkovou hodnotu stavebních pozemků 

v Pardubickém kraji – 3 000 Kč/m2. Jednotková hodnota je vyčíslena na metr čtvereční 

výměry pozemku. 

 

1 
2 

3 

4 

5 
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Tabulka č. 54: Průměrná jednotková hodnota – Pardubický kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 1 818 

Maximální hodnota [Kč/m2] 4 929 

Průměrná hodnota [Kč/m2] 3 020 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 3 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Níže je uvedena hodnota části pozemků určených územním plánem jako stavební. 

 
Tabulka č. 55: Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků – Pardubický kraj 

Název Hodnota 

Výměra stavebních pozemků 1 382 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 3 000 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků [Kč/m2] 4 146 000 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků po zaokrouhlení [Kč/m2] 4 146 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro pozemky veřejného prostranství byla určena průměrná jednotková hodnota ve výši 

900 Kč/m2. 

 
Tabulka č. 56: Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství – Pardubický kraj 

Název Hodnota 

Výměra pozemků veřejného prostranství (komunikace) [m2] 181 

Průměrná jednotková hodnota [Kč/m2] 900 

Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství [Kč/m2] 162 900 

Prům. tržní hodnota pozemků veř. prostr. po zaokrouhlení [Kč/m2] 163 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Celková tržní hodnota pozemků náležících k RD odpovídá 4 309 000 Kč po 

zaokrouhlení.  

 

Plzeňský kraj 

 

Mezi srovnávací nemovité věci na území Plzeňského bylo zařazeno 6 stavebních pozemků 

pro stanovení průměrné tržní hodnoty. Za účelem srovnání byly zařazeny charakterem co 

nejlépe odpovídající nemovité věci, které se nacházejí v obcích a městech dílčích okresů 

daného kraje. Vzorky nejvíce odpovídají předmětným pozemkům v daném místě a čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Kyšice, okres Plzeň-město – nabídka k odkupu parcely, dle územně plánovací 

dokumentace možno postavit rodinným dům. Elektřina se nachází na hranici pozemku, obecní 

vodovod a plynovod je vzdálen přibližně 100 m. Kanalizace není zřízena. Plocha pozemku 

činí 1 185 m2; 

 

2. Plzeň, okres Plzeň-město – k prodeji stavební parcela o rozloze 1 929 m2 ležící v zástavbě 

rodinných domů. Jedná se o rovinatý pozemek, na kterém jsou přivedeny všechny inženýrské 

sítě (elektřina, kanalizace, voda a plyn). Přidanou hodnotu tvoří studna; 

 



88 

 

3. Zbiroh, okres Rokycany – pozemek o výměře 1 307 m2 k prodeji, který je určen územním 

plánem obce k stavbě rodinného domu. Připojení na inženýrské sítě součástí (elektřina, obecní 

vodovod a plynovod). Kanalizaci je nutné zajistit individuálně; 

 

4. Staňkov-Krchleby, okres Domažlice – nabídka rovinatého pozemku o velikosti 600 m2 

k prodeji určeného pro bydlení. Parcela je ze tří stran oplocena, z poslední strany bude rovněž 

oplocena na náklady současného majitele. Na hranici pozemku se nachází elektřina, 

vodovodní řad, plyn a veřejná kanalizace se nachází ve vzdálenosti cca 100 m; 

 

5. Klatovy-Štěpánovice, okres Klatovy – prodej pozemku určeného k bydlení se dvěma 

parkovacími místy, vjezdem a rozlohou 816 m2. Obsahem také zavedená elektřina, vodovod 

a kanalizace, a v neposlední řadě již vydané stavební povolení pro výstavbu domu. Součástí 

kupní ceny je také zhotovený projekt s možností změny; 

 

6. Zruč-Senec, okres Plzeň-sever – prodej mírně svažité parcely o ploše 1 508 m2, ke které 

vede obecní komunikace. Elektřina, plyn, voda a kanalizace jsou na hraně pozemku. 

 
Obrázek č. 18: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Plzeňský kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42]  

Menší rozlohy porovnávacích nemovitých věcí č. 1, 4 a 5 budou v adjustační matici 

upraveny korekcí velikosti výměry. Stejný korekční činitel, avšak opačným směrem, zohlední 

větší výměry vzorků č. 2 a 6. Srovnávací vzorek č. 1 disponuje IS ve formě elektřiny, ostatní 

má v blízkosti. Porovnávací nemovité věci č. 2, 4, 5 a 6 oproti referenční nemovité věci 

disponují sítí veřejné kanalizace, přičemž č. 2 a 6 i plynem. Zjištěné odchylky budou 

upraveny koeficientem napojení na IS. Mírné svažitý terén pozemku č. 6 bude zohledněn 

korekčním činitelem rovinatosti, tvaru a porostu. Vzorek č. 2 je vybaven studnou. Nemovitá 

věc č. 5 má vybudovaný vjezd a parkovací stání a je nabízena k prodeji včetně projektu 

a stavebního povolení. Odlišnosti zohlední koeficient příslušenství. 

 

1 2 3 

4 
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Tabulka č. 57: Adjustační matice – Plzeňský kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 

Výchozí cena [tis. Kč] - 4 740 8 990 2 900 1 560 3 480 7 599 

Cena po korekci – nabídka  

(provize RK, právní sl.) [tis. Kč] 
- 4 503 8 541 2 755 1 482 3 306 7 219 

Velikost výměry - 1,01 0,96 1 1,07 1,05 0,99 

Napojení na IS 1 1,05 0,96 1 0,98 0,98 0,96 

Využitelnost  1 1 1 1 1 1 1 

Právní vztahy 1 1 1 1 1 1 1 

Rovinatost, tvar a porost  1 1 1 1 1 1 1,03 

Příslušenství  1 1 0,97 1 1 0,85 1 

Cena po korekci [tis. Kč] - 4 775 7 635 2 755 1 554 2 892 7 067 

Výměra [m2] 1 382 1 185 1 929 1 307 600 816 1 508 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 4 030 3 958 2 108 2 590 3 544 4 686 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Na základě vzorku byla vypočtena průměrná jednotková hodnota na úrovni 3 500 Kč/m2. 

Jednotková hodnota je určena na metr čtvereční výměry pozemku. 

 
Tabulka č. 58: Průměrná jednotková hodnota – Plzeňský kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 2 108 

Maximální hodnota [Kč/m2] 4 686 

Průměrná hodnota [Kč/m2] 3 486 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 3 500 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce níže je stanovena hodnota části pozemků určených územním plánem jako 

stavební. 

 
Tabulka č. 59: Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků – Plzeňský kraj 

Název Hodnota 

Výměra stavebních pozemků 1 382 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 3 500 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků [Kč/m2] 4 837 000 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků po zaokrouhlení [Kč/m2] 4 837 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Průměrná jednotková hodnota pozemků veřejného prostranství odpovídá 1 050 Kč/m2. 

 
Tabulka č. 60: Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství – Plzeňský kraj 

Název Hodnota 

Výměra pozemků veřejného prostranství (komunikace) [m2] 181 

Průměrná jednotková hodnota [Kč/m2] 1 050 

Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství [Kč/m2] 190 050 

Prům. tržní hodnota pozemků veř. prostr. po zaokrouhlení [Kč/m2] 190 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Celková tržní hodnota pozemků náležících k RD odpovídá 5 027 000 Kč po 

zaokrouhlení.  
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Hlavní město Praha 

 

Pro stanovení průměrné hodnoty pozemků v Praze bylo nalezeno 6 srovnávacích 

nemovitých věcí. Na základě zvolených vzorků byla vypočtena průměrná tržní hodnota 

stavebních pozemků. Mezi vzorky byly zařazeny nemovité věci, které svým charakterem 

nejlépe odpovídají předmětné nemovité věci v daném čase a lokalitě. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Praha-Petrovice, Praha 10 – prodej stavebního pozemku o ploše 1 102 m2. K parcele lze 

z přilehlé ulice přivést všechny sítě (elektřina, plyn, voda a kanalizace). Pozemek je 

nezastavěný, vhodný pro výstavbu rodinného domu, obdobné velikosti jako okolní zástavba. 

V současnosti je přilehlá část k ulici zatravněná a vzdálenější část je pokrytá porostem;  

 

2. Praha-Suchdol, Praha 6 – možnost odkupu jižně orientované parcely o celkové výměře 

956 m2. Pozemek je rovinatého charakteru a nachází se na něm několik vzrostlých stromů. 

Inženýrské sítě jsou dostupné dle fotodokumentace v blízkosti parcely; 

 

3. Praha-Újezd, Praha 4 – nabídka stavebního mírně svažitého pozemku o výměře 1 769 m2 

obklopeném zelení. Možnost napojení na obecní kanalizaci, elektřinu a vodovod. Příjezd 

k parcele zajištěn po obecní zpevněné komunikaci. Nyní je místo prodeje porostlé velmi 

vysokou trávou; 

 

4. Praha-Nebušice, Praha 6 – prodej stavební parcely o rozloze 2 050 m2 pro výstavbu 

rodinného bydlení. Veškeré sítě se nachází na hranici pozemku. Přístup k parcele po zpevněné 

komunikaci zajištěn; 

 

5. Praha-Zbraslav, Praha 5 – stavební pozemek k odkupu o výměře 740 m2 nyní před 

vydáním stavebního povolení. Inženýrské sítě – elektřina, vodovod, kanalizace – 

zabezpečeny. V lokalitě jsou vybudované komunikace, chodníky a osvětlení; 

 

6. Praha-Vinoř, Praha 9 – možnost odkupu parcely o celkové velikosti 1 785 m2 s projektem 

pro výstavbu 5 řadových rodinných domů. Pozemek je zpřístupněn ze dvou stran, z jedné po 

veřejné asfaltové komunikaci a z druhé po místní slepé připojovací komunikaci. Využitelnost 

omezená, z důvodu v minulosti vyskytované zástavby řadových rodinných domů, které byly 

zbourány. Součástí prodeje je veškerá projektová dokumentace, jejímž předmětem je projekt 

pro sloučené územní a stavební rozhodnutí. Dle obrázkové dokumentace inzerce jsou veškeré 

sítě dostupné v přímé blízkosti. 
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Obrázek č. 19: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Hlavní město Praha 

 
Zdroj: Mapy.cz [42]  

Větší plošné výměry porovnávacích vzorků č. 1, 2 a 5 budou zohledněny koeficientem 

velikosti výměry. Menší výměry srovnávacích pozemků č. 3, 4 a 6 budou zohledněny taktéž 

koeficientem velikosti výměry, avšak obráceným směrem. Porovnávací nemovité věci č. 1, 2, 

3 a 6 mají v blízkosti inženýrské sítě, které je možné využít. Pozemky č. 4 a 5 disponují oproti 

referenčnímu pozemku sítí veřejné kanalizace a č. 5 i plynem. Tyto skutečnosti budou 

zohledněny koeficientem napojení na IS. Nemovité věci č. 1, 2 a 3 jsou porostlé stromy či 

travinami. Vzorek č. 3 je mírně svažitého terénu. Tyto odlišnosti budou upraveny 

koeficientem rovinatosti, tvaru a porostu. Stavební pozemky č. 5 a 6 jsou nabídkou k prodeji 

včetně projektu, což zohlední korekční činitel příslušenství. 

 
Tabulka č. 61: Adjustační matice – Hlavní město Praha 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 

Výchozí cena [tis. Kč] - 13 900 10 990 13 975 30 750 12 800 23 000 

Cena po korekci – nabídka  

(provize RK, právní sl.) [tis. Kč] 
- 13 205 10 441 13 276 29 213 12 160 21 850 

Velikost výměry - 1,02 1,04 0,97 0,94 1,07 0,96 

Napojení na IS 1 1,05 1,05 1,05 0,96 0,98 1,05 

Využitelnost  1 1 1 1 1 1 1,05 

Právní vztahy 1 1 1 1 1 1 1 

Rovinatost, tvar a porost  1 1,02 1,05 1,05 1 1 1 

Příslušenství  1 1 1 1 1 0,95 0,95 

Cena po korekci [tis. Kč] - 14 425 11 971 14 198 26 361 12 113 21 970 

Výměra [m2] 1 382 1 102 956 1 769 2 050 740 1 785 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 13 090 12 522 8 026 12 859 16 369 12 308 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dle výše představených vzorků byla vypočtena průměrná jednotková hodnota ve výši 

12 500 Kč/m2. Jednotková hodnota je určena na metr čtvereční výměry pozemku. 

 
Tabulka č. 62: Průměrná jednotková hodnota – Hlavní město Praha 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 8 026 

Maximální hodnota [Kč/m2] 16 370 

Průměrná hodnota [Kč/m2] 12 529 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 12 500 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Následující tabulka vyčísluje hodnotu části pozemků určených ÚP jako stavební. 

 
Tabulka č. 63: Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků – Hlavní město Praha 

Název Hodnota 

Výměra stavebních pozemků 1 382 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 1 600 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků [Kč/m2] 17 275 000 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků po zaokrouhlení [Kč/m2] 17 275 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U pozemků evidovaných v ÚP jako veřejné prostranství byla stanovena průměrná 

jednotková hodnota ve výši 3 750 Kč/m2. 

 
Tabulka č. 64: Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství – Hlavní město Praha 

Název Hodnota 

Výměra pozemků veřejného prostranství (komunikace) [m2] 181 

Průměrná jednotková hodnota [Kč/m2] 3 750 

Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství [Kč/m2] 678 750 

Prům. tržní hodnota pozemků veř. prostr. po zaokrouhlení [Kč/m2] 679 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Celková tržní hodnota pozemků náležících k RD odpovídá 17 954 000 Kč po 

zaokrouhlení.  

 

Středočeský kraj 

 

Na území Středočeského kraje bylo nalezeno celkem 6 srovnávacích nemovitých věcí pro 

určení hodnoty stavebních pozemků. Nemovité věci jsou lokalizovány na územích obcí a měst 

dílčích okresů předmětného kraje. Vzorky uvedené níže charakterem co nejlépe odpovídají 

předmětným pozemkům v daném místě a čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Hudlice, okres Beroun – nabídka ke koupi stavebního pozemku s plochou 772 m2. 

Pozemek je zasíťovaný a připravený k výstavbě rodinného domu. U parcely je k dispozici 

parkovací stání a vjezd; 
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2. Lány, okres Kladno – prodej parcely o výměře 727 m2, která je územním plánem určena 

pro výstavbu samostatného rodinného domu. Terén značí dle fotodokumentace svažitý 

charakter. K pozemku jsou přivedeny všechny sítě (voda, kanalizace, plyn a elektřina), 

příjezdová komunikace, dále také vjezd a parkovací stání jsou vybudovány; 

 

3. Pyšely, okres Benešov – prodej mírně svažité parcely 1 193 m2 k výstavbě RD. Zajištění 

zkolaudované IS vodovodu a kanalizace na hranici pozemku, plyn a elektrická energie jsou 

vyvedeny do pilíře. Lokalizace v proluce stávající zástavby přístupné po obecních 

komunikacích a pozemcích; 

 

4. Liblice, okres Mělník – parcela k odkupu o velikosti 887 m2 s veškerými inženýrskými 

sítěmi a stavebním povolením. Vhodný k výstavbě rodinného domu. Situovaný v blízkosti 

přírody, zajištěna široka občanská vybavenost; 

 

5. Roblín, okres Praha-západ – rovinatý stavební pozemek k odkupu o ploše 1 000 m2. 

Parcela je kompletně zasíťovaná (vodovod, kanalizace a elektřina je již dotažená přímo na 

pozemek, plyn je na hranici). Situováno nedaleko hlavního města Prahy; 

 

6. Kunice-Dolní Lomnice, okres Praha-východ – nabídka prodeje parcely o rozloze 1 686 

m2 se schváleným projektem rodinného domu včetně stavebního povolení. V místě jsou 

k dispozici veškeré inženýrské sítě (elektřina, městská voda, kanalizace i plyn) a příjezd po 

asfaltové komunikaci. Kompletní projektová dokumentace součástí prodeje. 

 
Obrázek č. 20: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Středočeský kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42]  

 

Všechny použité srovnávací vzorky mají menší výměru, což bude zohledněno 

koeficientem velikosti výměry. Referenční nemovitá věc nemá síť veřejné kanalizace, 

všechny porovnávací pozemky však ano. Vzorky č. 2, 3 a 5 disponují i plynofikací. Zjištěné 
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odchylky budou v adjustační matici zohledněny korekčním činitelem napojení na IS. Stavební 

pozemky č. 2 a 3 mají svažitý terén, což zohlední koeficient rovinatosti, tvaru a porostu. 

Příslušenství srovnávacích nemovitých věcí č. 1 a 2 odpovídá vjezdu a parkovacímu stání. 

Vzorky č. 4 a 6 jsou k prodeji včetně projektové dokumentace RD a stavebního povolení. 

Odlišnosti podchytí koeficient příslušenství.  

 
Tabulka č. 65: Adjustační matice – Středočeský kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 

Výchozí cena [tis. Kč] - 4 170 5 300 7 200 3 990 7 990 8 850 

Cena po korekci – nabídka  

(provize RK, právní sl.) [tis. Kč] 
- 3 962 5 035 6 840 3 791 7 591 8 408 

Velikost výměry - 1,06 1,06 1,01 1,04 1,03 0,97 

Napojení na IS 1 0,98 0,96 0,96 0,98 0,96 0,98 

Využitelnost  1 1 1 1 1 1 1 

Právní vztahy 1 1 1 1 1 1 1 

Rovinatost, tvar a porost  1 1 1,03 1,03 1 1 1 

Příslušenství  1 0,95 0,95 1 0,9 1 0,9 

Cena po korekci [tis. Kč] - 3 909 5 013 6 831 3 477 7 505 7 193 

Výměra [m2] 1 382 772 727 1 193 887 1 000 1 686 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 5 064 6 896 5 726 3 920 7 505 4 266 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Na základě srovnávacích vzorků byla vypočtena průměrná jednotková tržní hodnota 

stavebních pozemků ve Středočeském kraji ve výši 5 600 Kč/m2. Jednotková cena je 

vyčíslena na metr čtvereční výměry pozemku. 

 
Tabulka č. 66: Průměrná jednotková hodnota – Středočeský kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 3 920 

Maximální hodnota [Kč/m2] 7 506 

Průměrná hodnota [Kč/m2] 5 563 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 5 600 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Průměrná hodnota části pozemků, určených ÚP jako stavební, je určena v následující 

tabulce. 

 
Tabulka č. 67: Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků – Středočeský kraj 

Název Hodnota 

Výměra stavebních pozemků 1 382 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 5 600 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků [Kč/m2] 7 739 200 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků po zaokrouhlení [Kč/m2] 7 739 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Byla stanovena tržní hodnota pozemků evidovaných v územním plánu jako veřejné 

prostranství, které odpovídá 1 680 Kč/m2. 
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Tabulka č. 68: Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství – Středočeský kraj 

Název Hodnota 

Výměra pozemků veřejného prostranství (komunikace) [m2] 181 

Průměrná jednotková hodnota [Kč/m2] 1 680 

Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství [Kč/m2] 304 080 

Prům. tržní hodnota pozemků veř. prostr. po zaokrouhlení [Kč/m2] 304 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Celková tržní hodnota pozemků náležících k RD odpovídá 8 043 000 Kč po zaokrouhlení.  

 

Ústecký kraj 

 

Mezi vzorky na území Ústeckého kraje bylo zařazeno celkem 6 srovnávacích nemovitých 

věcí, dle kterých bude stanovena průměrná tržní hodnota stavebních pozemků. Za účelem 

srovnání byly zvoleny charakterem co nejlépe odpovídající nemovité věci, které se nacházejí 

v obcích a městech dílčích okresů předmětného kraje a zároveň které nejvíce odpovídají 

předmětným pozemkům v dané lokalitě a čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Most-Vtelno, okres Most – stavební pozemek k prodeji o rozloze 1 735 m2. V pozemku je 

již započítána rezervace příkonu a elektroměrové skříně, zasíťování vodou a kanalizací, 

vybudování hlavní příjezdové komunikace s odvodněním, vjezdu na pozemek, veřejná zeleň 

kolem komunikace, kontejnerová stání a parkovací stání. Pozemek není zatíženy žádnými 

omezujícími sítěmi; 

 

2. Vysoká Pec, okres Chomutov – nabídka prodeje rovinatého pozemku o výměře 1 150 m2 

v klidné části města. K parcele jsou již vybudovány veškeré inženýrské sítě, tudíž je vše 

připraveno pro téměř okamžitou výstavbu rodinného domu;  

 

3.Terezín-České Kopisty, okres Litoměřice – parcela ke koupi o ploše 1 167 m2. Veškeré 

inženýrské sítě jsou na okraji pozemku a dle územně-plánovací dokumentace je hlavním 

využitím bydlení venkovského charakteru;  

 

4. Děčín-Chmelnice, okres Děčín – nabídka parcely 1 400 m2 určené k výstavbě rodinného 

domu. Parcela není zajištěna elektřinou a vodou. Kanalizace musí být dle územního 

rozhodnutí zajištěna samostatným septikem nebo čistírnou odpadních vod. Svahovitý terén 

lokality; 

 

5. Dubí-Mstišov, okres Teplice – rovinatá stavební parcela k prodeji o velikosti 1 295 m2. 

Inženýrské sítě plynu a elektřiny jsou přivedeny, voda dostupná z vodovodního řadu a odpad 

je možné napojit na veřejnou kanalizaci v blízkosti. Ulice je již zpevněná a disponuje 

veřejným osvětlením; 

 

6. Kryry, okres Louny – prodej pozemku pro stavbu rodinného domu o velikosti 742 m2. 

Veškeré inženýrské sítě jsou již vybudovány a čeká se na jejich kolaudaci. Situováno blízko 

přírody, zajištěna široka občanská vybavenost. 
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Obrázek č. 21: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Ústecký kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42]  
 

Použité srovnávací vzorky č. 2, 3 a 6 jsou rozlohou menší než referenční pozemky, 

pozemek č. 1 je naopak rozlohou větší, což bude v adjustační matici zohledněno koeficientem 

velikosti výměry. Porovnávací nemovité věci č. 1, 2, 3 a 6 jsou zasíťované veřejnou 

kanalizací. Vzorek č. 5 je zasíťován elektrickou energií a plynem, kanalizační a vodovodní síť 

má ve své blízkosti. Zjištěné odlišnosti budou zohledněny koeficientem napojení na IS. 

Stavební pozemek č. 4 je svažitého terénu, což zohlední korekční činitel rovinatosti, tvaru 

a porostu.  

 
Tabulka č. 69: Adjustační matice – Ústecký kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 

Výchozí cena [tis. Kč] - 2 776 2 645 2 152 2 100 2 590 2 226 

Cena po korekci – nabídka  

(provize RK, právní sl.) [tis. Kč] 
- 2 637 2 513 2 044 1 995 2 461 2 115 

Velikost výměry - 0,97 1,02 1,02 1 1 1,06 

Napojení na IS 1 0,98 0,98 0,98 1 1,03 0,98 

Využitelnost  1 1 1 1 1 1 1 

Právní vztahy 1 1 1 1 1 1 1 

Rovinatost, tvar a porost  1 1 1 1 1,03 1 1 

Příslušenství  1 1 1 1 1 1 1 

Cena po korekci [tis. Kč] - 2 507 2 512 2 044 2 055 2 534 2 197 

Výměra [m2] 1 382 1 735 1 150 1 167 1 400 1 295 742 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 1 445 2 184 1 751 1 468 1 957 2 961 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

1 
2 3 

4 
5 

6 
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Další tabulka nabízí průměrnou jednotkovou hodnota stavebních pozemků pro Ústecký 

kraj, jejíž výše činí 2 000 Kč/m2. Jednotková hodnota je stanovena na metr čtvereční výměry 

pozemku. 

 
Tabulka č. 70: Průměrná jednotková hodnota – Ústecký kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 1 445 

Maximální hodnota [Kč/m2] 2 961 

Průměrná hodnota [Kč/m2] 1 961 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 2 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce níže je stanovena hodnota části pozemků určených územním plánem jako 

stavební. 

 
Tabulka č. 71: Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků – Ústecký kraj 

Název Hodnota 

Výměra stavebních pozemků 1 382 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 2 000 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků [Kč/m2] 2 764 000 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků po zaokrouhlení [Kč/m2] 2 764 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Průměrná jednotková hodnota pozemků veřejného prostranství odpovídá 600 Kč/m2. 

 
Tabulka č. 72: Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství – Ústecký kraj 

Název Hodnota 

Výměra pozemků veřejného prostranství (komunikace) [m2] 181 

Průměrná jednotková hodnota [Kč/m2] 3 750 

Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství [Kč/m2] 108 600 

Prům. tržní hodnota pozemků veř. prostr. po zaokrouhlení [Kč/m2] 109 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Celková tržní hodnota pozemků náležících k RD odpovídá 2 873 000 Kč po 

zaokrouhlení.  

 

Zlínský kraj 

 

Pro výpočet průměrné tržní hodnoty stavebních pozemků na území Zlínského kraje bylo 

vybráno 6 srovnávacích nemovitých věcí. Mezi vzorky byly zařazeny stavební pozemky 

nacházející se v obcích a městech jednotlivých okresů v kraji. Zvolené vzorky nejlépe 

odpovídají předmětným pozemkům, a to charakterem a lokalitou v daném čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Březnice, okres Zlín – stavební pozemek k prodeji o ploše 858 m2 má mírné svahovitou 

rovinatost. K dispozici jsou inženýrské sítě (elektřina, voda, plyn), nutné zřídit čistírnu 

odpadních vod. Nedaleko pozemku se nachází veškerá občanská vybavenost; 

 



98 

 

2. Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž – nabídka parcely ke koupi o celkové velikosti 

772 m2 určena pro výstavbu domu. Síťování vede před parcelou v komunikaci. Kolem celého 

obvodu parcely je již zřízeno oplocení;  

 

3. Kroměříž, okres Kroměříž – parcela k prodeji o rozloze 1 085 m2 určena pro stavbu 

rodinného bydlení. Na parcele je zavedena elektřina a další inženýrské sítě v bezprostřední 

blízkosti. K pozemku vede asfaltová cesta; 

 

4. Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště – prodej pozemku 1 100 m2, jež je zcela 

zasíťovaný (elektřina, voda, plyn, kanalizace a optický kabel). Všechny tyto sítě se nachází na 

hranici pozemku. Pod komunikací u parcely zhotoveny chráničky pro napojení vody a plynu, 

bez nutnosti budoucího provedení protlaků; 

 

5. Všemina, okres Zlín – stavební parcela 982 m² k odkupu. Stavba by měla podle územního 

plánování respektovat okolní krajinu a její výška by měla být přizpůsobena okolní zástavbě. 

K horní části parcely vede obecní komunikace. V blízkosti je možnost připojení na vodovod, 

elektřinu i plyn. Kanalizace musí být zajištěna individuálně; 

 

6. Zubří, okres Vsetín – parcela o rozloze 1 350 m2 k odkupu, územním plánem určena pro 

bydlení. Nyní zde probíhá rozdělení geometrickým plánem na dvě samostatné parcely. 

Inženýrské sítě jsou v blízkosti pozemku. 

 
Obrázek č. 22: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Zlínský kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42]  

Porovnávací vzorky č. 1, 2, 3, 4 a 5 jsou výměrou menší, což bude v rámci adjustační 

matice zohledněno koeficientem velikosti výměry. Koeficient napojení na IS zohlední 

u vzorků č. 1 a 4 veřejnou kanalizaci a u vzorku č. 4 ještě plyn, u nemovitých věcí č. 2, 3, 5 

a 6 vzdálenost sítí – v blízkosti, přičemž vzorek č. 3 disponuje elektřinou. Pozemek č. 1 je 

mírně svažitý, což bude upraveno korekčním činitelem rovinatosti, tvaru a porostu.  

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Tabulka č. 73: Adjustační matice – Zlínský kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 

Výchozí cena [tis. Kč] - 3 250 2 500 1 500 1 650 1 380 2 990 

Cena po korekci – nabídka  

(provize RK, právní sl.) [tis. Kč] 
- 3 088 2 375 1 425 1 568 1 311 2 841 

Velikost výměry - 1,05 1,06 1,02 1,02 1,03 1 

Napojení na IS 1 0,98 1,05 1,03 0,96 1,05 1,05 

Využitelnost  1 1 1 1 1 1 1 

Právní vztahy 1 1 1 1 1 1 1 

Rovinatost, tvar a porost  1 1,03 1 1 1 1 1 

Příslušenství  1 1 1 1 1 1 1 

Cena po korekci [tis. Kč] - 3 272 2 643 1 497 1 535 1 418 2 983 

Výměra [m2] 1 382 858 772 1 085 1 100 982 1 350 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 3 814 3 424 1 380 1 395 1 444 2 209 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Nadcházející tabulka stanovuje průměrnou jednotkovou hodnotu stavebních pozemků ve 

Zlínském kraji – 2 300 Kč/m2. Jednotková hodnota je vyčíslena na metr čtvereční výměry 

pozemku. 

 

 
Tabulka č. 74: Průměrná jednotková hodnota – Zlínský kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [tis. Kč/m2] 1 380 

Maximální hodnota [tis. Kč/m2] 3 814 

Průměrná hodnota [Kč/m2] 2 278 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 2 300 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Níže je uvedena hodnota části pozemků určených územním plánem jako stavební. 

 
Tabulka č. 75: Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků – Zlínský kraj 

Název Hodnota 

Výměra stavebních pozemků 1 382 

Průměrná jednotková hodnota po zaokrouhlení [Kč/m2] 2 300 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků [Kč/m2] 3 178 600 

Průměrná tržní hodnota stavebních pozemků po zaokrouhlení [Kč/m2] 3 179 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Průměrná jednotková hodnota pozemků veřejného prostranství odpovídá 690 Kč/m2. 

 
Tabulka č. 76: Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství – Zlínský kraj 

Název Hodnota 

Výměra pozemků veřejného prostranství (komunikace) [m2] 181 

Průměrná jednotková hodnota [Kč/m2] 690 

Průměrná tržní hodnota pozemků veřejného prostranství [Kč/m2] 124 890 

Prům. tržní hodnota pozemků veř. prostr. po zaokrouhlení [Kč/m2] 125 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Celková tržní hodnota pozemků náležících k RD odpovídá 3 304 000 Kč po 

zaokrouhlení.  

 

Rekapitulace tržních hodnot stanovených nákladovou metodou dle jednotlivých krajů 

 

Jihočeský kraj 

 
Tabulka č. 77: Rekapitulace nákladové metody – Jihočeský kraj 

Typ nemovitosti či jejího příslušenství Tržní hodnota 

Rodinný dům 6 373 000 Kč 

Garáž 2 199 000 Kč 

Bazén 400 000 Kč 

Venkovní úpravy 637 000 Kč 

Pozemky 3 734 000 Kč 

Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 13 343 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Jihomoravský kraj 

 
Tabulka č. 78: Rekapitulace nákladové metody – Jihomoravský kraj 

Typ nemovitosti či jejího příslušenství Tržní hodnota 

Rodinný dům 6 373 000 Kč 

Garáž 2 199 000 Kč 

Bazén 400 000 Kč 

Venkovní úpravy 637 000 Kč 

Pozemky 6 895 000 Kč 

Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 16 504 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Karlovarský kraj 

 
Tabulka č. 79: Rekapitulace nákladové metody – Karlovarský kraj 

Typ nemovitosti či jejího příslušenství Tržní hodnota 

Rodinný dům 6 373 000 Kč 

Garáž 2 199 000 Kč 

Bazén 400 000 Kč 

Venkovní úpravy 637 000 Kč 

Pozemky 2 298 000 Kč 

Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 11 907 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Kraj Vysočina 
 

Tabulka č. 80: Rekapitulace nákladové metody – Kraj Vysočina 

Typ nemovitosti či jejího příslušenství Tržní hodnota 

Rodinný dům 6 373 000 Kč 

Garáž 2 199 000 Kč 

Bazén 400 000 Kč 

Venkovní úpravy 637 000 Kč 

Pozemky 3 447 000 Kč 

Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 13 056 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Královehradecký kraj 

 
Tabulka č. 81: Rekapitulace nákladové metody – Královehradecký kraj 

Typ nemovitosti či jejího příslušenství Tržní hodnota 

Rodinný dům 6 373 000 Kč 

Garáž 2 199 000 Kč 

Bazén 400 000 Kč 

Venkovní úpravy 637 000 Kč 

Pozemky 4 452 000 Kč 

Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 14 061 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Liberecký kraj 

 
Tabulka č. 82: Rekapitulace nákladové metody – Liberecký kraj 

Typ nemovitosti či jejího příslušenství Tržní hodnota 

Rodinný dům 6 373 000 Kč 

Garáž 2 199 000 Kč 

Bazén 400 000 Kč 

Venkovní úpravy 637 000 Kč 

Pozemky 3 304 000 Kč 

Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 12 913 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Moravskoslezský kraj 

 
Tabulka č. 83: Rekapitulace nákladové metody – Moravskoslezský kraj 

Typ nemovitosti či jejího příslušenství Tržní hodnota 

Rodinný dům 6 373 000 Kč 

Garáž 2 199 000 Kč 

Bazén 400 000 Kč 

Venkovní úpravy 637 000 Kč 

Pozemky 2 586 000 Kč 

Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 12 195 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Olomoucký kraj 

 
Tabulka č. 84: Rekapitulace nákladové metody – Olomoucký kraj 

Typ nemovitosti či jejího příslušenství Tržní hodnota 

Rodinný dům 6 373 000 Kč 

Garáž 2 199 000 Kč 

Bazén 400 000 Kč 

Venkovní úpravy 637 000 Kč 

Pozemky 3 159 000 Kč 

Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 12 768 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Pardubický kraj 

 
Tabulka č. 85: Rekapitulace nákladové metody – Pardubický kraj 

Typ nemovitosti či jejího příslušenství Tržní hodnota 

Rodinný dům 6 373 000 Kč 

Garáž 2 199 000 Kč 

Bazén 400 000 Kč 

Venkovní úpravy 637 000 Kč 

Pozemky 4 309 000 Kč 

Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 13 918 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Plzeňský kraj 

 
Tabulka č. 86: Rekapitulace nákladové metody – Plzeňský kraj 

Typ nemovitosti či jejího příslušenství Tržní hodnota 

Rodinný dům 6 373 000 Kč 

Garáž 2 199 000 Kč 

Bazén 400 000 Kč 

Venkovní úpravy 637 000 Kč 

Pozemky 5 027 000 Kč 

Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 14 636 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Hlavní město Praha 

 
Tabulka č. 87: Rekapitulace nákladové metody – Pardubický kraj 

Typ nemovitosti či jejího příslušenství Tržní hodnota 

Rodinný dům 6 373 000 Kč 

Garáž 2 199 000 Kč 

Bazén 400 000 Kč 

Venkovní úpravy 637 000 Kč 

Pozemky 17 954 000 Kč 

Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 27 563 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Středočeský kraj 

 
Tabulka č. 88: Rekapitulace nákladové metody – Středočeský kraj 

Typ nemovitosti či jejího příslušenství Tržní hodnota 

Rodinný dům 6 373 000 Kč 

Garáž 2 199 000 Kč 

Bazén 400 000 Kč 

Venkovní úpravy 637 000 Kč 

Pozemky 8 043 000 Kč 

Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 17 652 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Ústecký kraj 

 
Tabulka č. 89: Rekapitulace nákladové metody – Ústecký kraj 

Typ nemovitosti či jejího příslušenství Tržní hodnota 

Rodinný dům 6 373 000 Kč 

Garáž 2 199 000 Kč 

Bazén 400 000 Kč 

Venkovní úpravy 637 000 Kč 

Pozemky 2 873 000 Kč 

Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 12 482 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Zlínský kraj 

 
Tabulka č. 90: Rekapitulace nákladové metody – Zlínský kraj 

Typ nemovitosti či jejího příslušenství Tržní hodnota 

Rodinný dům 6 373 000 Kč 

Garáž 2 199 000 Kč 

Bazén 400 000 Kč 

Venkovní úpravy 637 000 Kč 

Pozemky 3 304 000 Kč 

Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 12 913 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

9.2.2. Porovnávací metoda 

 

Klíčem pro stanovení tržní hodnoty rodinného domu porovnávací metodou bude 

vyhledání prodejů podobných nemovitých věcí na území jednotlivých krajů. Porovnání ceny 

oceňované nemovité věci s cenami porovnávacích nemovitostí bude provedeno pomocí 

několika koeficientů s ohledem na jejich odlišnosti. Posouzení rozdílů bude v této práci 

provedeno pomocí metodiky přímého porovnání, kdy referenční (oceňovaný) objekt bude 

považován za standard. Vzorky pak budou regulovány příslušnými hodnotami koeficientů 

a hodnota oceňované nemovité věci bude odpovídat jejich průměru. 

Pro zohlednění kvalitativních rozdílů standardního a srovnávacích RD budou použity 

následující korekční činitele: korekce nabídky, korekce pozemku, velikost výměry, využití 

RD, technický stav a opotřebení, standard konstrukcí a vybavení, napojení na IS, příslušenství 

a průkaz energetické náročnosti budovy (dále také PENB). Hodnoty korekce pozemku budou 
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založeny na průměrných hodnotách stavebních pozemků, které byly stanoveny v rámci 

podkapitoly 9.2.1 Nákladová metoda. 

Ve výpočtu bude uvažována užitná plocha RD o výměře 128,45 m2, tedy bez závětří, 

terasy a garáže, které jsou v postupu ocenění uvažovány jako příslušenství. 

Srovnávací vzorky budou odpovídat nabídkovým cenám, neboť se bude jednat o inzeráty 

nabízené na serverech realitních kanceláří (sreality.cz, reality.idnes.cz, annonce.cz, 

fincentrumreality.com aj.). Výchozí cena bude očištěna koeficientem nabídky zohledňujícím 

provizi realitní kanceláře, právní služby apod ve výši 5 %. Některé z použitých porovnávacích 

vzorků jsou uvedeny včetně DPH. O výši DPH budou nemovité věci očištěny, a to z důvodu 

porovnatelnosti, neboť všechny výše uvedené peněžní hodnoty jsou rovněž bez DPH. Použité 

srovnávací vzorky budou součástí příloh této práce. 

Tato práce je zaměřena na širokou lokalitu ocenění, tj. Česká republika. S ohledem na 

tento fakt budou výsledkem tržní hodnoty v intervalovém vyjádření dle dílčích krajů. 

V návaznosti na úvodní textaci kapitoly 9 se bude práce věnovat novostavbám rodinných 

domů typu bungalov, které budou voleny jako srovnávací vzorky. Počet srovnávacích vzorků 

bude odvislý od množství nabízených prodejů rodinných domů daného typu na území dílčích 

krajů v období od února 2021 do listopadu 2021. Lokaci porovnávacích rodinných domů 

zaznamená v rámci ocenění dle dílčích krajů mapa porovnávacích nemovitých věcí. Číselné 

pořadí vzorku v adjustační matici bude odpovídat právě číslici na zmíněné mapě. 

 

Jihočeský kraj 

 

Celkem 7 vzorků bylo nalezeno na území Jihočeského kraje, na základě jejichž srovnání 

byl stanoven interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu bungalov. Porovnávací 

nemovité věci nejlépe odpovídají svým charakterem předmětné nemovité věci v daném místě 

a čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Boršov nad Vltavou-Poříčí, okres České Budějovice – prodej samostatně stojícího 

rodinného domu typu bungalov dispozičně řešeného jako 4+kk s užitnou plochou 115 m2. 

Konstrukce rodinného domu je zděná a byl kolaudován v roce 2017. V domě se nachází 

vstupní hala, samostatné WC, technická místnost, předsíň, koupelna, ložnice, 2 pokoje, 

obývací pokoj s kuchyní a se vstupem na zastřešenou terasu. V celém domě je zavedeno 

podlahové topení, přičemž vytápění zajišťuje plynový kotel. Zajištěna je přípojka kanalizace, 

vody, plynu a elektrické energie. K RD náleží pozemek o celkové výměře 501 m2. Na 

zahradě se nachází zahradní domek a parkovací stání. Průkaz energetické náročnosti budovy 

C; 

2. Včelná, okres České Budějovice – prodej novostavby rodinného domu o užitné ploše 

141 m2. K domu patří oplocený pozemek o výměře 476 m2. Dům je dispozičně řešen jako 

4+kk. Po celém domě je zavedeno podlahové topení se samostatnou regulací do každé 

místnosti. Vytápění zajišťuje plynový kotel nebo krb s výměníkem a rozvodem teplého 

vzduchu do celého domu. Na pozemku se dále nachází zastřešené stání pro automobil, dílna, 

pergola s krbem, terasa pevně spojená s domem a bazén. Dům je napojen na veřejnou 

kanalizaci, vodovod a plynofikaci. Průkaz energetické náročnosti budovy C; 

 

4.Plav, okres České Budějovice – rodinný dům o dispozici 4+kk, užitná plocha včetně 

garáže činí 152 m2 a celková výměra pozemku 860 m2. Dům o 1 NP tvoří obývací prostor 

s kuchyňským koutem, 3 ložnice, oddělené WC, koupelna, šatna, samostatná spíž, garáž pro 

dvě auta, z níž se dá vejít přes vstupní chodbu přímo do domu, technická místnost spojená 
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s malou dílnou a pochozí půda. Dům je napojen na veřejný vodovod, pro topení a ohřev TUV 

je použito tepelné čerpadlo systému vzduch-voda. Jedná se o novostavbu, zkolaudováno 

v roce 2018. Průkaz energetické náročnosti budovy B; 

 

5.Dobev-Stará Dobev, okres Písek – prodej samostatného rodinného domu o 1 NP, jehož 

užitná plocha představuje 150 m2 s dispozičním řešením 4+kk. Půdorysné řešení se skládá 

z koupelny, WC pro hosty, prádelny, dvou samostatných pokojů, ložnice, technické místnosti 

se samostatným vchodem a půdního prostoru. Dále se zde nachází prostorný obývací pokoj, 

kuchyň s jídelnou a terasa. Pozemek zahrnuje přípojku kanalizace a dálkového vodovodu. 

K RD náleží pozemek o celkové výměře 693 m2. Průkaz energetické náročnosti budovy B; 

 

5. Litvínovice, okres České Budějovice – prodej zděného domu typu bungalov o velikosti 

4+kk, PENB třídy B. Užitá plocha 104 m2 na celkovém pozemku 1 073 m2. Vnitřní dispozice 

domu zahrnuje hlavní obývací místnost s jídelnou a kuchyňským koutem, dvě ložnice 

a dětský pokoj, koupelnu, WC, spíž, šatnu a technickou místnost. Okna jsou v provedení 

trojskla, z obývacího pokoje výstup na terasu. V obývací místnosti je umístěn komín pro krb. 

K dispozici také terasa a parkovací stání. Přípojky jsou kompletně zavedené, tedy elektřina, 

voda, kanalizace, plyn a internet; 

 

6. Radětice, okres Tábor – prodej zděného RD 5+kk typu bungalov o užitné ploše 128 m2, 

pozemek o rozloze 1 341 m2, zkolaudováno 10/2018. V RD se nachází 4x pokoj, 1x obývací 

místnost s kuchyňským koutem, 3x WC. Okna a veškeré dveře jsou trojskla. Nášlapné vrstvy 

v místnostech jsou řešeny plovoucí podlahou, vytápění podlahové – regulovatelných 

7 okruhů, možnost ovládaní i pomocí SMS zpráv termostatem (elektrický kotel a bojler). 

V současné době dle technického stavu nemá RD dokončené obklady ve sprchovém koutě 

a z části terasu. Z pohledu příslušenství nabízeno parkovací stání. Přípojky jsou zavedené, 

průkaz energetické náročnosti B;  

 

7.Skalice-Rybova Lhota, okres Tábor – rodinný dům na klíč o užitné ploše 105 m2 (bez 

garáže, závětří a terasy) na pozemku o výměře 600 m2. Součástí jsou veškeré přípojky 

(vodovod, kanalizace, elektřina). Zastínění oken řešeno venkovními roletami s elektrickým 

pohonem. V celém domě bude nainstalováno podlahové topení, vytápění a ohřev teplé vody 

bude řešen prostřednictvím tepelného čerpadla a akumulační nádrže. V domě nebude 

dokončena koupelna a nebude vybaven kuchyňskou linkou. Ve všech místnostech vyjma 

koupelny budou vinylové podlahy. Příslušenstvím bungalovu na jeho pozemku bude 

dvojgaráž. Průkaz energetické náročnosti budovy A. 
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Obrázek č. 23: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Jihočeský kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42] 
 

Srovnávací vzorek č. 6 nemá dokončené prvky v koupelně a na terase. Nemovitá věc č. 7 

nemá dokončenou koupelnu a kuchyň nedisponuje kuchyňským koutem. Zjištěné odlišnosti 

budou zohledněny korekčním činitelem technického stavu a opotřebení. Všechny porovnávací 

vzorky jsou napojeny na kanalizační přípojku, č. 1 a 2 navíc i na plynovodní přípojkou, což 

bude upraveno koeficientem napojení na IS. Srovnávací rodinné domy č. 1, 5 a 6 mezi své 

příslušenství neřadí bazén a garáž, naopak disponují parkovacím stáním, č. 6 nemá ani terasu. 

Vzorek č. 3 nedisponuje bazénem, č. 4 nemá garáž a č. 7 nepřísluší terasa a kuchyňský kout. 

Rozdíly budou v rámci adjustační matice zohledněny koeficientem příslušenství a vybavení. 

Porovnávací RD č. 1 a 2 odpovídají průkazu energetické náročnosti typu C, vzorek č. 7 má 

PENB typu A. Tyto skutečnosti zachytí koeficient PENB. 
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Tabulka č. 91: Adjustační matice – Jihočeský kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 7 

Výchozí cena [tis. Kč] - 8 490 8 900 8 490 8 990 7 254 6 200 5 650 

Cena po korekci  

– nabídka [tis. Kč] 
- 8 066 8 455 8 066 8 541 6 891 5 890 5 368 

Pozemek 1 563 501 476 860 693 1 073 1 341 600 

Korekce hodnoty 

pozemku [tis. Kč] 
- 2 761 2 826 1 828 2 262 1 274 577 2 504 

Cena po korekci 

pozemek [tis. Kč] 
- 10 827 11 281 9 893 10 803 8 165 6 467 7 871 

Využití RD 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technický stav  

a opotřebení 
1 1 1 1 1 1 1,05 1,05 

Standard konstrukcí 

a vybavení 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Napojení na IS  1 0,96 0,96 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Příslušenství a vyb. 1 1,06 1 1,03 1,05 1,06 1,08 1,11 

PENB 1 1,05 1,05 1 1 1 1 0,95 

Užitná plocha 128,45 115 141 122* 150 104 128 105** 

Jedn. hod. [Kč/m2] - 100 592 80 649 82 158 74 105 81 555 56 149 81 343 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
*Pozn.: Celková užitná plocha dle inzerce RK odpovídá 152 m2 včetně dvojgaráže. V daném postupu ocenění je dvojgaráž 

uvažována jako příslušenství RD. Vzhledem ke skutečnosti, že z inzerce není známa velikost dvojgaráže, byla užitná plocha 

upravena o velikost dvojgaráže dle ČSN 73 6056. [43] 

 
**Pozn.: Celková užitná plocha dle inzerce RK odpovídá 122 m2 včetně závětří a terasy. V daném postupu ocenění je závětří 

a terasa uvažována jako příslušenství RD. Vzhledem k této skutečnosti byla užitná plocha upravena právě o velikost těchto 

příslušenství dle fotodokumentace náležící k inzerci. 
 

Nadcházející tabulka stanovuje interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu 

bungalov v Jihočeském kraji. Jednotkové hodnoty jsou vyčísleny na metr čtvereční užitné 

plochy RD. 

 
Tabulka č. 92: Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou – Jihočeský kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 56 149 

Maximální hodnota [Kč/m2] 100 592 

Užitná plocha [m2] 128,45 

Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou [Kč] 7 212 000 – 12 921 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Tržní hodnota RD typu bungalov se nachází v intervalu 7 212 000 Kč – 12 921 000 Kč po 

zaokrouhlení. 

 

Jihomoravský kraj 

 

Stanovení intervalu tržní hodnoty novostavby RD typu bungalov v Jihomoravském kraji 

vychází ze 7 porovnávacích vzorků, které byly nalezeny na inzercích realitních kanceláří. 

Charakterově se jedná o nejlépe odpovídající vzorky nabízené v daný čas a v dané lokalitě. 
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Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Dyjákovičky, okres Znojmo – prodej novostavby rodinného domu 4+kk s užitnou plochou 

108 m2 a rozlohou pozemku 251 m2. Jedná se o dům typu bungalov, PENB třídy B. Dispozice 

domu zahrnují vstupní chodbu, technickou místnost, šatnu, obývací pokoj s kuchyňským 

koutem, ložnici, dětský pokoj, koupelnu, pokoj a součástí také terasa. Topení a ohřev vody 

řešeno plynovým kotlem – podlahové vytápění v celém domě. K domu také náleží parkovací 

místa pro dvě auta a součástí jsou i hotové venkovní úpravy (zámková dlažba, příjezdová 

asfaltová cesta a přístupové chodníky). Dům je napojen na veškeré přípojky;  

 

2. Podbřežice, okres Vyškov – prodej rodinného domu typu bungalov. Dům o dispozici 

4+kk, s celkovou užitnou plochou 121 m2 a celkovém pozemku 1 184 m2, zkolaudovaného 

12/2016. Tvar bungalovu je koncipován do tvaru L se zahradou, terasou a zastřešeným 

průjezdem pro dvě auta. V celém domě jsou trojsklenná plastová okna, v obývací části 

nainstalované posuvné HST portálové dveře na terasu, v interiéru dřevěné dveře, skládaná 

plovoucí podlaha a keramická dlažba. Zdrojem tepla v domě je elektrický kotel a o ohřev 

vody je postaráno válcovým bojlerem. Podlahové vytápění v celém domě je samostatně řízeno 

digitálními termostaty umístěnými ve všech místnostech a součástí je i přípojka na krb nebo 

krbová kamna. V aktuální době je nachystaná kanalizace, které chybí čistička odpadních vod. 

Průkaz energetické náročnosti budovy C; 

 

3. Podivín, okres Břeclav – prodej samostatně stojícího rodinného domu o 1 NP s užitnou 

plochou 151 m2 a rozlohou pozemku 630 m2, PENB třídy A. V domě jsou k dispozici dva 

dětské pokoje, dvě WC, ložnice, kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, vstupní chodba, technická 

místnost a sklad. Mezi další vybavení patří okna s izolačními trojskly a rekuperační jednotkou 

napojenou na systém řízeného větrání, venkovní rolety na dálkové ovládání, automatický 

závlahový systém a podlahové vytápění v každé místnosti. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo 

napojené na integrovaný zásobník tepla umístěný v technické místnosti. Parkování zajištěno 

před domem na vybudovaných parkovacích stáních, přípojky zajištěny. V současné době není 

dokončena fasáda domu;  

 

4. Dyjákovičky, okres Znojmo – prodej novostavby rodinného domu 4+kk typu bungalov 

s užitnou plochou 90 m2 a celkovou rozlohou pozemku 406 m2. Dispozice domu zahrnují 

vstupní chodbu, technickou místnost, šatnu, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnici, 

další dva pokoje, koupelnu a součástí také terasa. Topení a ohřev vody řešeno plynovým 

kotlem-podlahové vytápění v celém domě. K domu také náleží parkovací místa pro dvě auta 

a součástí jsou i hotové venkovní úpravy (zámková dlažba, příjezdová asfaltová cesta 

a přístupové chodníky). Veškeré přípojky jsou zajištěny. Průkaz energetické náročnosti 

budovy B; 

 

5. Prosiměřice, okres Znojmo – prodej rodinného domu 4+kk typu bungalov o užitné ploše 

130 m2 (bez dvojgaráže). Plocha celého pozemku je 963 m2. Dispozice zahrnují obývací 

pokoj s kuchyní a jídelnou, spíž, dva pokoje, dvě koupelny s WC, ložnici, šatnu, vstupní 

předsíň, technickou místnost, chodbu a dvojgaráž. Na oknech jsou předokenní rolety a dům je 

zabezpečen kamerami. O ohřev vody a vytápění se stará plynový kotel s teplovodními 

rozvody v podlaze, v pokojích radiátory. Zahrada je oplocena a zatrávněna s podporou 

rozvodů závlahového systému. Na pozemek jsou přivedeny přípojky a dále se na něm nachází 

bazén, studniční vrt a přístavba dvou skladů. Průkaz energetické náročnosti budovy C; 
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6. Troskotovice, okres Brno-venkov – prodej novostavby rodinného domu typu bungalov. 

Dům je řešený jako zděný o dispozici 4+kk. Užitná plocha 105 m2, celková výměra pozemku 

357 m2. Přípojky řešeny pomocí vlastní čističky odpadních vod se samonosnou jímkou na 

sběr přečištěné vody. Objekt je vytápěn tepelným čerpadlem vzduch-voda, které je propojeno 

do externího zásobníku sloužícího jako zdroj teplé užitkové i topné vody. Jako doplňkový 

zdroj tepla jsou k dispozici krbová kamna. K rodinnému domu náleží garáž a terasa. Průkaz 

energetické náročnosti budovy B; 

 

7. Vyškov-Nosálovice, okres Vyškov – prodej novostavby rodinného domu 4+kk o užitné 

ploše 135 m² a velikosti pozemku 570 m2. Tento samostatně stojící dům byl zkolaudován 

v roce 2017, PENB třídy B. Dispozičně je dům řešen delší chodbou, která propojuje všechny 

místnosti v domě, tři neprůchozí pokoje, koupelna s WC, samostatné WC, technická místnost 

s přístupem na půdu, předsíň a kuchyň spojená s obývacím pokojem. Dům zahrnuje 

k využívání parkovací stání a přípojky jsou kompletně zavedené, tedy elektřina, voda, 

kanalizace a internet. 

 
Obrázek č. 24: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Jihomoravský kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42] 

 

Porovnávací nemovitá věc č. 3 nemá dokončenou fasádu. Vzorek č. 5 je RD, který byl 

zkolaudován v roce 2011. Zjištěné odlišnosti budou zohledněny v rámci adjustační matice 

koeficientem technického stavu a opotřebení. Nemovitá věc č. 5 disponuje závlahovým 

a kamerovým systémem, což bude zohledněno korekčním činitelem standard konstrukcí 

a vybavení. Srovnávací rodinné domy č. 1, 3, 4, 5 a 7 jsou připojeny na veřejnou kanalizaci, 

č. 5 je navíc napojen i na přípojku plynu. Plynovodní přípojkou disponuje rovněž vzorek č. 2. 

Odchylky zohlední koeficient napojení na IS. Porovnávací vzorky č. 1, 2, 3 a 4 mezi své 

příslušenství neřadí bazén a garáž, naopak disponují parkovacím stáním, č. 3 nemá ani terasu. 

K vzorku č. 5 náleží 2 sklady, RD č. 6 nedisponuje bazénem, č. 4 nemá garáž a zabudovaný 

bazén, naopak má parkovací stání. Rozdíly budou zohledněny koeficientem příslušenství 

1, 4 

2 

3 
5 6 

7 
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a vybavení. Porovnávací nemovité věci č. 2 a 5 evidují průkaz energetické náročnosti typu C, 

vzorek č. 3 má PENB typu A. Tyto skutečnosti budou upraveny korekčním činitelem PENB. 

 
Tabulka č. 93: Adjustační matice – Jihomoravský kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 7 

Výchozí cena  

[tis. Kč] 
- 5 300 8 490 7 790 5 700 8 490 7 850 12 000 

Cena po korekci  

– nabídka [tis. Kč] 
- 5 035 8 066 7 401 5 415 8 066 7 458 11 400 

Pozemek 1 563 251 1 184 630 406 963 357 570 

Korekce hodnoty 

pozemku [tis. Kč] 
- 6 298 1 819 4 478 5 554 2 880 5 789 5 

Cena po korekci 

pozemek [tis. Kč] 
- 11 333 9 885 11 879 10 969 10 946 13 246 11 405 

Využití RD 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technický stav  

a opotřebení 
1 1 1 1,03 1 1,05 1 1 

Standard konstr. 

a vybavení 
1 1 1 1 1 0,96 1 1 

Napojení na IS  1 0,98 0,98 0,98 0,98 0,96 1 0,98 

Příslušenství 

a vybavení 
1 1,06 1,06 1,08 1,06 0,98 1,03 1,04 

PENB 1 1 1,05 0,95 1 1,05 1 1 

Užitná plocha 128,45 108 121 151 90 130* 105 135 

Jedn. hod. [Kč/m2] - 109 003 89 104 81 472 126 602 83 838 129 940 86 102 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
*Pozn.: Celková užitná plocha dle inzerce RK odpovídá 160 m2 včetně dvojgaráže. V daném postupu ocenění je dvojgaráž 

uvažována jako příslušenství RD. Vzhledem k této skutečnosti byla užitná plocha upravena o velikost dvojgaráže dle 

informací z inzerátu. 

 

V následující tabulce je určen interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů o 1 NP 

v Jihomoravském kraji. Jednotkové hodnoty jsou vyčísleny na metr čtvereční užitné plochy 

RD. 

 
Tabulka č. 94: Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou – Jihomoravský kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 81 472 

Maximální hodnota [Kč/m2] 129 940 

Užitná plocha [m2] 128,45 

Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou [Kč] 10 465 000 – 16 691 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Tržní hodnota RD typu bungalov se nachází v intervalu 10 465 000 Kč – 16 691 000 Kč 

po zaokrouhlení. 
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Karlovarský kraj 

 

6 nemovitých věcí z území Karlovarského kraje, bude použito pro srovnání, dle kterého 

bude vypočten cenový interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu bungalov. 

Porovnávací vzorky nejlépe odpovídají svým charakterem předmětné nemovité věci v daném 

místě a čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Karlovy Vary-Sedlec, okres Karlovy Vary – prodej rodinného domu typu bungalov. 

Dispozičně řešen jako dvojdomek 3+kk a 2+kk. Užitná plocha zabírá 110 m2, celková výměra 

pozemku 1 047 m2. Dům je nízkoenergetický, PENB třídy C. Vytápění je podlahové, každá 

polovina domu má vlastní elektrický kotel, elektroměr a komíny na krb. Na zahradě jsou 

veškeré přípojky na přípravu zimní terasy. První část domu se skládá ze vstupní chodby, 

koupelny s WC, dále z obývacího pokoje s francouzským oknem s výstupem na terasu, který 

je spojený s rohovou kuchyňskou linkou. Dále se zde nachází ložnice a další pokoj. Druhá 

část domu se skládá ze vstupní chodby, koupelny s WC, obývacího pokoje spojeného 

s kuchyní a ložnice. V kuchyni i v obývacím pokoji je také francouzské okno se vstupem na 

zahradu. Součástí jsou veškeré přípojky; 
 

2. Okrouhlá-Jesenice, okres Cheb – prodej samostatně stojícího rodinného domu typu 

bungalov o velikosti 3+kk. Pozemek o celkové rozloze 414 m2, užitná plocha 73 m2. 

Dispozice domu zahrnuje obývací pokoj + kuchyňský kout, WC + koupelna, chodba, 

technická místnost a dvě ložnice. V podkroví se nachází úložný prostor. Vytápění domu 

elektrickými přímotopy doplněnými o krbová kamna, ohřev vody zajišťuje soustava dvou 

solárních kolektorů + elektrický bojler pro případný doohřev. Objekt je napojen na veřejný 

rozvod elektro a vody. Parkování je zajištěno na vlastním oploceném pozemku. Průkaz 

energetické náročnosti budovy B; 

 

3. Ostrov-Horní Žďár, okres Karlovy Vary – prodej rodinného domu 4+kk 

zkolaudovaného v roce 2019. Jedná se nepodsklepený dům typu bungalov s garáží zastřešený 

valbovou střechou. Výměra pozemku 1 101 m2. Bungalov obsahuje předsíň s chodbou, tři 

pokoje, koupelnu s WC a technickou místnost. Vytápění domu a ohřev teplé vody je 

kombinovaným kondenzačním plynovým kotlem. Součástí stavby jsou přípojky-dešťová 

kanalizace, voda, plyn, elektro. Zpevněné plochy jsou z betonové zámkové dlažby. Průkaz 

energetické náročnosti budovy B; 

 

4. Hory, okres Karlovy Vary – prodej zděného rodinného domu o dispozici 4+1 typu 

bungalov. Dům je v provedení na klíč, vč. vybavení, povrchů podlah, chytré elektroinstalace 

ovládané také prostřednictvím mobilního telefonu či tabletu a oplocenou zahradou. Celková 

rozloha pozemku je 827 m2, užitná plocha 104 m2. Vytápění je řešeno tepelným čerpadlem, 

přípojky vody a kanalizace zajištěny. K dispozici také přístřešek na auto. Průkaz energetické 

náročnosti budovy B; 

 

5. Jenišov, okres Sokolov – nabídka prodeje RD o 1 NP s užitnou plochou 271 m2 

a pozemkem o výměře 1 252 m2. Dům byl kolaudován v roce 2017. Dispozice sestává ze 

vstupní předsíně a šatny, dvou ložnic s šatnu a koupelnou a technické místnosti. Dále se zde 

nachází obývací pokoj se vstupem na terasu, kuchyň s jídelnou, ložnice s koupelnu, WC 

a šatnou. K domu náleží garáž pro dva automobily. Vytápění zajišťuje kondenzační plynový 
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kotel s podlahovým vytápěním. Veškeré přípojky jsou k dispozici. RD disponuje průkazem 

energetické náročnosti budovy B;  

 

6. Nová Role, okres Karlovy Vary – k prodeji RD typu bungalov 4+kk o užitné ploše 

206 m2 se zahradou, bazénem, pergolou a dvojgaráží. Celková plocha pozemku činí 1 209 m2. 

Dům byl zkolaudován v roce 2018. Dispozice domu: obývací pokoj s kuchyňským koutem, 

2x pokoj, ložnice s šatnou, technická místnost, 2x koupelna s WC. Topení je elektrické, 

podlahové, přípojky vody a kanalizace zajištěny. Průkaz energetické náročnosti budovy B. 

 
Obrázek č. 25: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Karlovarský kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42] 

 

Vzorek č. 4 je v mírně vyšším standardu, neboť disponuje chytrou elektroinstalací. Tuto 

skutečnost zohlední v rámci adjustační matice koeficient standardu konstrukce a vybavení. 

Nemovité věci č. 1, 4, 5 a 6 mají kanalizační přípojkou, č. 3 a 5 mají přípojku plynu, což 

zachytí korekční činitel napojení na IS. Srovnávací rodinné domy č. 1, 2 a 4 nemají ve svém 

příslušenství garáž a bazén, č. 4 má parkovací stání. Vzorky č. 3 a 5 nedisponují bazénem, č. 3 

pak není vybaven ani kuchyňským koutem. Zjištěné odchylky budou zaznamenány 

v adjustační matici koeficientem příslušenství a vybavení. Porovnávací nemovitá věc č. 1 má 

PENB třídy C, což zohlední korekce PENB. 
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Tabulka č. 95: Adjustační matice – Karlovarský kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 

Výchozí cena [tis. Kč] - 4 752 4 120 4 725 6 500 11 364 12 000 

Cena po korekci – nabídka [tis. Kč] - 4 514 3 914 4 489 6 175 10 795 11 400 

Pozemek 1 563 1 047 414 1 101 827 1 252 1 209 

Korekce hodnoty pozemku [tis. Kč] - 826 1 838 739 1 178 498 566 

Cena po korekci pozemek [tis. Kč] - 5 340 5 752 5 228 7 353 11 293 11 966 

Využití RD 1 1 1 1 1 1 1 

Technický stav a opotřebení 1 1 1 1 1 1 1 

Standard konstrukce a vybavení 1 1 1 1 0,95 1 1 

Napojení na IS  1 0,98 1 0,98 0,98 0,96 0,98 

Příslušenství a vybavení 1 1,08 1,08 1,06 1,06 1,03 1 

PENB 1 1,05 1 1 1 1 1 

Užitná plocha 128,45 110 73 86* 104 271 206 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 53 950 85 104 63 167 69 769 41 205 56 928 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
*Pozn.: Inzerce RK nabízí pouze informaci o zastavěné ploše 126,5 m2 včetně dvojgaráže. Užitná plocha je určena na 

základě postupu běžně využívaného v oceňovací praxi. Užitná plocha je rovna zastavěné ploše vynásobené koeficientem 0,8. 

V daném postupu ocenění je dvojgaráž uvažována jako příslušenství RD. Vzhledem ke skutečnosti, že z inzerce není známa 

velikost dvojgaráže, byla užitná plocha upravena o velikost dvojgaráže dle ČSN 73 6056. [43] 

 

Tabulka nabízí interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu bungalov 

v Karlovarském kraji. Jednotkové hodnoty jsou vyčísleny na metr čtvereční užitné plochy 

RD. 

 
Tabulka č. 96: Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou – Karlovarský kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 41 205 

Maximální hodnota [Kč/m2] 85 104 

Užitná plocha [m2] 128,45 

Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou [Kč] 5 293 000 – 10 932 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Tržní hodnota RD typu bungalov se nachází v intervalu 5 557 000 Kč – 10 932 000 Kč po 

zaokrouhlení. 

 

Kraj Vysočina 

 

Mezi vzorky z území Kraje Vysočina bylo zařazeno celkem 5 srovnávacích nemovitých 

věcí, dle kterých bude stanoven interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů o 1 NP. Za 

účelem srovnání byly zvoleny charakterem co nejlépe odpovídající nemovité věci, které se 

nacházejí v obcích a městech jednotlivých okresů předmětného kraje a které zároveň nejvíce 

odpovídají předmětnému RD v dané lokalitě a čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Habry-Frýdnava, okres Havlíčkův Brod – prodej rodinného domu typu bungalov 

o užitné ploše 82 m2 s pozemkem o výměře 1 296 m2. Dům je těsně před dokončením, tedy 

není zkolaudován. Dispozice domu je tvořena zádveřím, obývacím pokojem, kuchyňským 
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koutem, třemi samostatnými pokoji, koupelnou, samostatným WC s technickou místností. 

Vytápění je řešeno elektrickým podlahovým topením, ohřev vody zajišťuje elektrický bojler. 

Venkovní fasáda není zatím dokončena. Průkaz energetické náročnosti budovy C; 

 

2. Humpolec, okres Pelhřimov – prodej rodinného domu o 1 NP. Užitná plocha 83 m2 

s celkovou výměrou pozemku 450 m2. Dům je navržen se třemi pokoji, sociálním zázemím 

a obývacím pokojem s kuchyní, ze kterého je přístup na terasu. Dům je vytápěn elektrickým 

podlahovým topením, dále je připojen na veřejný vodovod, kanalizaci a elektrickou energii. 

Průkaz energetické náročnosti budovy B; 

 

3. Jihlava-Pávov, okres Jihlava – prodej novostavby rodinného domu o 1 NP s navazující 

garáží. Obytná část domu je dispozičně řešena jako 4+kk, celková užitná plocha odpovídá 

161 m2 s celkovou rozlohou pozemku 932 m2. Dům nabízí obývací prostor s krbovými kamny 

spojený s kuchyňskou a jídelní částí. Dále jsou zde dva pokoje, ložnice, technická místnost, 

komora, koupelna s toaletou a další samostatná toaleta. Z obývací části je přímý výstup na 

terasu a do zahrady. Kompletní technické zázemí domu je soustředěno do technické místnosti. 

Na obytnou část domu navazuje garáž se sekčními vraty na dálkové ovládání. Na zahradě se 

nachází krytý bazén. Průkaz energetické náročnosti budovy C; 

 

4. Kámen, okres Havlíčkův Brod – prodej rodinného domu typu bungalov o užitné ploše 

119 m2 s pozemkem o výměře 1 073 m2. Jedná se o novostavbu domu, PENB třídy B. 

Dispoziční řešení 4+kk, topení je teplovodní podlahové s regulací v každé místnosti (kotel 

elektrický). Lze jej kombinovat také s krbem nebo krbovými kamny. U domu jsou také 

zpevněné plochy na parkovací stání, s oplocením. Dům je napojen na veřejnou kanalizaci 

a vodovod; 

 

5. Ruda, okres Žďár nad Sázavou – prodej novostavby rodinného domu typu bungalov. 

Dispoziční řešení domu 4+kk s užitnou plochou 118 m2 a celkovou velikostí pozemku 

839 m2. Vytápění v domě je podlahové s napojením na kondenzační plynový kotel. Na 

zahradě se nachází zděný zahradní domek. Nemovitá věc byla zkolaudována 8/2015, průkaz 

energetické náročnosti budovy B. Zajištěno napojení na obecní vodovod, plynovod a veřejnou 

elektrickou síť, kanalizace řešena jímkou. 
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Obrázek č. 26: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Kraj Vysočina 

 
Zdroj: Mapy.cz [42] 

 

Srovnávací vzorek č. 1 nemá dokončenou fasádu. Porovnávací nemovitá věc č. 5 byla 

zkolaudována v roce 2015. Zjištěné odlišnosti budou v adjustační matici zohledněny 

korekčním činitelem technického stavu a opotřebení. Vzorky č. 2 a 4 jsou napojeny na 

kanalizační přípojku, č. 5 na přípojku plynu, což bude upraveno koeficientem napojení na IS. 

Srovnávací rodinné domy č. 1, 2, 4 a 5 mezi své příslušenství neřadí bazén a garáž, vzorek 

č. 1 zároveň nedisponuje ani terasou. Porovnávací rodinný dům č. 4 nabízí parkovací stání, 

č. 5 zděný zahradní domek. Rozdíly v příslušenství budou zohledněny koeficientem 

příslušenství a vybavení. Porovnávací RD č. 1 a 3 evidují průkaz energetické náročnosti typu 

C, to zachytí korekční činitel PENB. 
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Tabulka č. 97: Adjustační matice – Kraj Vysočina 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 

Výchozí cena [tis. Kč] - 4 390 4 124 9 990 5 499 6 100 

Cena po korekci – nabídka [tis. Kč] - 4 171 3 918 9 491 5 224 5 795 

Pozemek 1 563 1 296 450 932 1 073 839 

Korekce hodnoty 

pozemku [tis. Kč] 
- 641 2 671 1 514 1 176 1 738 

Cena po korekci 

pozemek [tis. Kč] 
- 4 811 6 589 11 005 6 400 7 533 

Využití RD 1 1 1 1 1 1 

Technický stav a opotřebení 1 1,03 1 1 1 1,05 

Standard konstrukce a vybavení 1 1 1 1 1 1 

Napojení na IS  1 1 0,98 1 0,98 0,98 

Příslušenství a vybavení 1 1,1 1,08 1 1,06 1,06 

PENB 1 1,05 1 1,05 1 1 

Užitná plocha 128,45 82 83 146* 119 118 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 69 802 84 022 79 267 55 869 69 628 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
*Pozn.: Celková užitná plocha dle inzerce RK odpovídá 161 m2 včetně dvojgaráže. V daném postupu ocenění je dvojgaráž 

uvažována jako příslušenství RD. Vzhledem ke skutečnosti, že z inzerce není známa velikost dvojgaráže, byla užitná plocha 

upravena o velikost dvojgaráže dle ČSN 73 6056. [43] 

 

Další tabulka stanovuje interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu bungalov 

na území Kraje Vysočina. Jednotkové hodnoty jsou vyčísleny na metr čtvereční užitné plochy 

RD. 

 
Tabulka č. 98: Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou – Kraj Vysočina 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 55 869 

Maximální hodnota [Kč/m2] 84 022 

Užitná plocha [m2] 128,45 

Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou [Kč] 7 176 000 – 10 793 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Tržní hodnota RD typu bungalov se nachází v intervalu 7 176 000 Kč – 10 793 000 Kč po 

zaokrouhlení. 

 

Královehradecký kraj 

 

V rámci Královehradeckého kraje bude pro stanovení intervalu tržní hodnoty rodinného 

domu typu bungalov použito 5 porovnávacích nemovitých věcí. Srovnávací vzorky nejlépe 

odpovídají svým charakterem předmětné nemovité věci v dané lokalitě a čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Měník, okres Hradec Králové – prodej novostavby rodinného domu o 1 NP, který byl 

zkolaudován v roce 2020. Hlavní část domu o dispozici 4+kk tvoří obývací pokoj se vstupem 

na terasu, spojený s jídelnou a s kuchyní. Na opačné straně domu je ložnice, 2 pokoje, 

koupelna, samostatné WC a technická místnost. Zastavěná plocha domu je 136 m2 s celkovou 
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rozlohou pozemku 1 395 m2. Vytápění zajištěno vodním podlahovým vytápěním přes elektro 

kotel. Dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci i elektřinu, plyn je na hranici pozemku. 

Součástí pozemku je také vlastní kopaná studna a parkovací stání. Dům má PENB třídy B; 

 

2. Blešno, okres Hradec Králové – prodej rodinného domu o 1 NP zkolaudovaného 1/2021, 

PENB třídy B. Dispozice domu 5+kk do tvaru L o užitné ploše 152 m2 na pozemku celkové 

výměry 874 m2. V domě se nachází vstupní chodba, šatna, hala, obývací pokoj s kuchyňským 

koutem se spíží, navazující na venkovní terasu. Dále je zde ložnice a dva dětské pokoje, 

pracovna, WC, koupelna s WC. Na koupelnu navazuje technická místnost. V domě je 

podlahové teplovodní vytápění, které zajišťuje stejně jako ohřev vody tepelné čerpadlo, dále 

okna s trojskly a venkovními elektrickými žaluziemi. Zajištěno připojení kanalizace, příprava 

pro klimatizaci ve všech obytných místnostech, internet optickým kabelem. Plocha před 

domem nabízí možnost parkování dvou a více vozidel, součástí také studna. Pozemek je 

kompletně oplocen; 

 

3. Hradec Králové, okres Hradec Králové – prodej rodinného domu typu bungalov 

s užitnou plochou 142 m2 a rozlohou pozemku 225 m2. Dispozice domu 4+kk 

s nadstandardními interiérovými prvky. K domu náleží zahrada, pergola, dětské hřiště 

a bazén. Prostor před domem nabízí dvě parkovací stání. Průkaz energetické náročnosti 

budovy B;  

 

4. Černilov, okres Hradec Králové – prodej rodinného domu 4+1 o užitné ploše 110 m2, 

PENB třídy C. Dům dále nabízí terasu, kryté garážové stání pro dva vozy, zahradním domek 

s venkovním posezením, vše v zahradě (celková výměra pozemku 2 542 m2). Dispozice domu 

zahrnuje zádveří, chodbu, kuchyň, jídelnu, obývací pokoj a terasu, koupelnu, toaletu, ložnici, 

dětský pokoj, pracovnu, šatnu a technickou místnost. Objekt je vytápěn ústředním 

podlahovým topením s elektrokotlem, případně krbovými kamny. Další vybavení domu 

zahrnuje plastová okna s trojskly a venkovními žaluziemi, ohřev vody el. bojlerem. Do 

objektu je zaveden plyn a optický kabel. Voda a kanalizace městská, na zahradě vlastní 

studna;  

 

5. Lukavec u Hořic, okres Jičín – prodej rodinného domu typu bungalov 3+kk o užitné 

ploše 105 m2, stojícím na rovinatém pozemku s výměrou 904 m2. Dům je má PENB třídy B 

a zkolaudován byl v roce 2019. K domu je zajištěna přípojka vodovodu, internetu, elektřiny 

a veřejné kanalizace. Příslušenstvím k objektu jsou garáž a terasa. 
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Obrázek č. 27: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Královehradecký kraj 

Zdroj: Mapy.cz [42] 

Porovnávací vzorky č. 1, 2, 4 a 5 jsou napojeny na kanalizační přípojku, vzorek č. 2 

naopak není napojen na přípojku vody a nemovité věci č. 1 a 4 disponují i přípojkou plynu. 

Zjištěné skutečnosti budou upraveny koeficientem napojení na IS. Srovnávací rodinné domy 

č. 1, 2, 4 a 5 mezi své příslušenství neřadí bazén a garáž, naopak disponují parkovacím 

stáním, č. 1, 2 a 4 mají na zahradě studnu a č. 4 ještě zahradní domek. Vzorek č. 3 

nedisponuje garáží, naopak mu přísluší parkovací stání a interiér je nadstandardně vybaven 

(obklady apod.). Rozdíly v adjustační matici zachytí korekční činitele příslušenství 

a vybavení. Srovnávací RD č. 4 má průkaz energetické náročnosti typu C, což bude 

zohledněno koeficientem PENB. 

 
  

1 2 3 

4 
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Tabulka č. 99: Adjustační matice – Královehradecký kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 

Výchozí cena [tis. Kč] - 6 889 7 926 11 960 11 990 9 877 

Cena po korekci – nabídka [tis. Kč] - 6 545 7 529 11 362 11 391 9 383 

Pozemek 1 563 1 395 874 225 2 542 904 

Korekce hodnoty 

pozemku [tis. Kč] 
- 504 2 067 4 014 -2 937 1 977 

Cena po korekci 

pozemek [tis. Kč] 
- 7 049 9 596 15 376 8 454 11 360 

Využití RD 1 1 1 1 1 1 

Technický stav a opotřebení 1 1 1 1 1 1 

Standard konstrukce a vybavení 1 1 1 1 1 1 

Napojení na IS  1 0,96 1 1 0,96 0,98 

Příslušenství a vybavení 1 1,03 1,03 1 1,02 1,06 

PENB 1 1 1 1 1,05 1 

Užitná plocha 128,45 109* 152 142 110 105 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 64 059 65 028 108 282 79 014 112 390 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Následující tabulka nabízí interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu 

bungalov v Královehradeckém kraji. Jednotkové hodnoty jsou vyčísleny na metr čtvereční 

užitné plochy RD. 

 
Tabulka č. 100: Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou – Královehradecký kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 64 059 

Maximální hodnota [Kč/m2] 112 390 

Užitná plocha [m2] 128,45 

Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou [Kč] 8 228 000 – 14 436 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Tržní hodnota RD typu bungalov se nachází v intervalu 8 228 000 Kč – 14 436 000 Kč po 

zaokrouhlení. 

 

Liberecký kraj 

 

S cílem stanovení intervalu tržní hodnoty novostaveb rodinných domů o 1 NP byly na 

území Libereckého kraje nalezeny celkem 4 porovnávacích nemovitých věcí. Porovnávací 

nemovité věci nejlépe odpovídají svým charakterem předmětné nemovité věci v daném místě 

a čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Nový Bor-Arnultovice, okres Česká Lípa – prodej rodinného domu o 1 NP typu 

bungalov ve tvaru L, užitná plocha 113 m2 (bez terasy) s celkovou výměrou pozemku 

1 002 m2. Dispozičně se uvnitř domu nachází zádveří, obývací pokoj s kuchyní, spíž, chodba, 

koupelna s WC, technická místnost, ložnice, pokoj 1, pokoj 2, WC a otevřená terasa. 

Vytápění rodinného domu je zajištěno podlahovým topením (elektrický topný kabel), 

doplňkovým vytápěním je krb umístěný v obývacím pokoji. V pokojích jsou el. topná tělesa. 

Ohřev TUV je zajištěn el. bojlerem. Dům je napojen na kanalizaci i vodovod, opatřen 
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kamerovým systémem a příjezdová komunikace je vybavena bránou na dálkové ovládání. 

Průkaz energetické náročnosti budovy A; 

 

2. Ralsko-Kuřívody, okres Česká Lípa – k prodeji zděná novostavba RD typu bungalov 

s dispozicí 5+kk. Užitná plocha odpovídá 150 m2, výměra pozemku je rovna 1 100 m2. Objekt 

je rozčleněn na dvě koupelny, dvě WC, tři ložnice, šatnu, obývací pokoj, kuchyň a pracovnu. 

Rodinný je napojen na elektrickou energii, obecní vodovod a kanalizaci. Vytápění je zajištěno 

elektrickým kotlem. PENB typu B; 

 

3. Záhoří, okres Semily – na prodej novostavba rodinného domu s dispozicí 5+kk a užitnou 

plochou 152 m2. Dům se skládá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice s vlastní 

koupelnou, WC a šatnou, pracovny, dvou dětských pokojů s další koupelnou a samostatnou 

toaletou, zádveří, chodby, spíže a technické místnosti. K RD náleží pozemek o výměře 

2 866 m2. Vytápění je zajištěno podlahovým vytápěním a krbem na tuhá paliva. Přípojky: 

vodovod, elektrická energie, vlastní ČOV. Průkaz energetické náročnosti budovy B. 

 
Obrázek č. 28: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Liberecký kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42]  

Srovnávací vzorek č. 1 disponuje kamerovým systémem, což bude v rámci adjustační 

matice zohledněno korekčním činitelem standardu konstrukce a vybavení. Vzorky č. 1 a 2 

jsou napojeny na kanalizační přípojku. Zjištěné odlišnosti budou upraveny koeficientem 

napojení na IS. Všechny srovnávací rodinné domy mezi své příslušenství neřadí bazén a 

garáž, vzorky č. 2 a 3 nabízí parkovací stání. Rozdíly v příslušenství budou zohledněny 

koeficientem příslušenství a vybavení. Porovnávací RD č. 1 eviduje průkaz energetické 

náročnosti typu A, což zachytí korekční činitel PENB. 

 
  

1 

2 3 
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Tabulka č. 101: Adjustační matice – Liberecký kraj 

  Oc. nem. 1 2 3 

Výchozí cena [tis. Kč] - 9 300 9 970 11 300 

Cena po korekci  

– nabídka [tis. Kč] 
- 8 835 9 472 10 735 

Pozemek 1 563 1002 1100 2866 

Korekce hodnoty pozemku [tis. Kč] - 1 290 1 065 -2 997 

Cena po korekci pozemek [tis. Kč] - 10 125 10 536 7 738 

Využití RD 1 1 1 1 

Technický stav a opotřebení 1 1 1 1 

Standard konstr. a vybavení 1 0,98 1 1 

Napojení na IS  1 0,98 0,98 1 

Příslušenství a vybavení 1 1,08 1,06 1,06 

PENB 1 0,95 1 1 

Užitná plocha 128,45 113* 150 152 

Jedn. hod. [Kč/m2] - 88 294 72 968 53 963 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
*Pozn.: Celková užitná plocha dle inzerce RK odpovídá 147 m2 včetně terasy. V daném postupu ocenění je terasa uvažována 

jako příslušenství RD. Vzhledem k této skutečnosti byla užitná plocha upravena o velikost terasy dle informací z inzerátu. 

 

Tabulka udává interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu bungalov 

v Libereckém kraji. Jednotkové hodnoty jsou vyčísleny na metr čtvereční užitné plochy RD. 

 
Tabulka 102: Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou – Liberecký kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 503 963 

Maximální hodnota [Kč/m2] 88 294 

Užitná plocha [m2] 128,45 

Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou [Kč] 6 932 000 – 11 341 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Tržní hodnota RD typu bungalov se nachází v intervalu 6 932 000 Kč – 11 341 000 Kč po 

zaokrouhlení. 

 

Moravskoslezský kraj 

 

Pro výpočet intervalu tržní hodnoty rodinných domů typu bungalov na území 

Moravskoslezského kraje bylo vybráno 7 srovnávacích nemovitých věcí. Mezi vzorky byly 

zařazeny RD nacházející se v obcích a městech jednotlivých okresů v kraji. Zvolené vzorky 

nejlépe odpovídají předmětné nemovité věci, a to charakterem a lokalitou v daném čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Ostrava-Michálkovice, okres Ostrava – prodej novostavby rodinného domu typu 

bungalov. Dispoziční řešení domu 4+kk s užitnou plochou 103 m2 a celkovou velikostí 

pozemku 456 m2. Nemovitost je kompletně dokončena včetně oplocení a el. vrat. V interiéru 

chybí kuchyňská linka. Zajištěno napojení na obecní vodovod, veřejnou elektrickou síť 

a kanalizace je řešena septikem. Průkaz energetické náročnosti budovy B; 
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2. Petřvald, okres Karviná – prodej novostavby rodinného domu typu bungalov 3+kk 

o užitné ploše 130 m2, stojícím na samostatném pozemku s výměrou 900 m2. Dům disponuje 

průkazem energetické náročnosti budovy B. K domu je zajištěna přípojka vodovodu, internetu 

a elektřiny. Pro celý objekt je také vybudována čistírna odpadních vod. Příslušenstvím 

k objektu jsou parkovací stání; 

 

3. Ostrava-Michálkovice, okres Ostrava – k prodeji novostavba rodinného domu typu 

bungalov z roku 2017, dispozičně řešeného jako 3+kk. Užitná plocha odpovídá 117 m2 

a celková výměra pozemku činí 1 034 m2. Dům má samostatnou garáž pro dvě auta. V zadní 

části domu je dřevěná zahradní pergola/terasa s posezením. V celém domě je podlahové 

topení a v obývací části se nachází krb. RD je napojen na obecní vodovod, veřejnou 

elektrickou síť, kanalizace je řešena jímkou. Průkaz energetické náročnosti budovy B; 

 

4. Štáblovice, okres Opava – prodej zděného rodinného domu o 1 NP na klíč o velikosti 4+1. 

Užitná plocha domu se rozkládá na 117 m2 a celkové výměře pozemku 510 m2, konstrukce je 

smíšená. Nemovitost nabízí okna v trojskle, vytápění tepelným čerpadlem voda/vzduch, 

parkovací stání a kompletní napojení na přípojky. Průkaz energetické náročnosti budovy B; 

 

5. Panské Nové Dvory, okres Frýdek-Místek – prodej rodinného domu o 1 NP. Dispozice 

domu 5+kk o užitné ploše 100 m2 na pozemku celkové výměry 700 m2. Jedná se 

o novostavbu s PENB třídy B. RD je napojen na vodovod, elektřinu a internet, odkanalizování 

je řešeno septikem. Dalšími znaky jsou zabudované podlahové vytápění, parkovací stání 

a celkové oplocení pozemku; 

 

6. Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava – prodej rodinného domu o 1 NP 

s dispozicí, 6+1 ležícího na pozemku o rozloze 1 269 m². Užitná plocha domu odpovídá 

289 m2. Dům je vybaven tepelným čerpadlem a rekuperací, okny s trojitým sklem 

a venkovními roletami opatřené el. pohonem. Další příslušenství k domu zahrnuje vyhřívaný 

bazén, dvougaráž, terasu a oplocenou zahradu. Průkaz energetické náročnosti budovy A; 

 

7. Třinec, okres Frýdek-Místek – prodej rodinného domu na klíč 4+kk o užitné ploše 

128 m2 a celkové rozloze pozemku 826 m2. Jedná se o novostavbu s PENB třídy B. 

Příslušenství tvoří terasa, úložný prostor na půdě, teplovodní podlahové vytápění včetně 

termostatu se zásobníkem pro přímý ohřev vody, šesti komorová okna včetně trojskla, 

hromosvod, TV anténa a příjezdová cesta včetně krytého stání na parkování pro tři auta přímo 

u vchodu do domu. 
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Obrázek č. 29: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Moravskoslezský kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42] 

Porovnávací vzorek č. 4 má smíšenou konstrukci, což bude v adjustační matici 

zohledněno korekčním činitelem standardu konstrukce a vybavení. Nemovitá věc č. 4 

disponuje kanalizační přípojkou, to zachytí koeficient napojení na IS. Srovnávací rodinné 

domy č. 1, 2 3, 4, 5 a 7 nemají ve svém příslušenství bazén, č. 1, 2, 4, 5 a 7 nemají ani garáž, 

ale naopak jsou vybaveny parkovacím stáním. Vzorky č. 1 a 5 zároveň nedisponují 

kuchyňským koutem a č. 1 a 2 pak nemají k dispozici ani terasu. Zjištěné odchylky budou 

zhodnoceny v adjustační matici koeficientem příslušenství a vybavení. Srovnávací nemovitá 

věc č. 6 má PENB třídy A, což zohlední korekce PENB. 
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Tabulka č. 103:Adjustační matice – Moravskoslezský kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 7 

Výchozí cena  

[tis. Kč] 
- 4 711 5 900 5 290 4 537 5 537 15 500 5 198 

Cena po korekci  

– nabídka [tis. Kč] 
- 4 475 5 605 5 026 4 310 5 260 14 725 4 938 

Pozemek 1 563 456 900 1 034 510 700 1 269 826 

Korekce hodnoty 

pozemku [tis. Kč] 
- 1 993 1 193 952 1 895 1 553 529 1 327 

Cena po korekci 

pozemek [tis. Kč] 
- 6 468 6 798 5 978 6 206 6 814 15 254 6 265 

Využití RD 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technický stav  

a opotřebení 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Standard konstr. 

a vybavení 
1 1 1 1 1,03 1 1 1 

Napojení na IS  1 1 1 1 0,98 1 1 1 

Příslušenství 

a vybavení 
1 1,11 1,08 1,03 1,06 1,09 1 1,06 

PENB 1 1 1 1 1 1 0,95 1 

Užitná plocha 128,45 103 130 117 117 100 289 128 

Jedn. hod. [Kč/m2] - 69 701 56 479 52 624 56 751 74 270 50 144 51 882 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Nadcházející tabulka nabízí interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu 

bungalov v Moravskoslezském kraji. Jednotkové hodnoty jsou vyčísleny na metr čtvereční 

užitné plochy RD. 
 

Tabulka č. 104: Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou – Moravskoslezský kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 50 144 

Maximální hodnota [Kč/m2] 74 270 

Užitná plocha [m2] 128,45 

Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou [Kč] 6 441 000 – 9 540 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Tržní hodnota RD typu bungalov se nachází v intervalu 6 441 000 Kč – 9 540 000 Kč po 

zaokrouhlení. 

 

Olomoucký kraj 

 

Stanovení intervalu tržní hodnoty novostavby RD typu bungalov v Olomouckém kraji 

vychází z 5 porovnávacích vzorků, které byly nalezeny na inzercích realitních kanceláří. 

Charakterově se jedná o nejlépe odpovídající vzorky nabízené v dané lokalitě a období. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Bystročice-Žerůvky, okres Olomouc – prodej rodinného domu o 1 NP s užitnou plochou 

121 m2 a výměrou pozemku 892 m2. Dispozičně řešen jako 4+kk se vstupní chodbou, 

technickou místností s WC, koupelnou, šatnou, třemi pokoji, obývacím pokojem 

s kuchyňským koutem a terasou. Voda je přivedena z veřejného vodovodu, odpad řešen 
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jímkou. Vytápění domu zajištěno teplovodním podlahovým vytápěním a plynovým kotlem, 

dále zde bude druhá nezávislá topná jednotka v podobě krbu. Místo na parkování se nachází 

vedle domu, další vozidla je možné zaparkovat před domem. Průkaz energetické náročnosti 

budovy B; 

 

2. Daskabát, okres Olomouc – prodej rodinného domu typu bungalov dispozičně řešeného 

jako 4+kk. Jeho užitná plocha se je 125 m2 a celková rozloha pozemku je 769 m2. Dům je 

zděný, okna plastová s trojskly s přípravou na předokenní venkovní žaluzie, vytápění domu 

podlahové a ohřev vody zajištěn elektrickým bojlerem. Nemovitost je napojena na obecní 

kanalizaci, vodu, elektřinu a plynová přípojka je umístěna před domem. V obývací místnosti 

dále možnost napojení na krb. Průkaz energetické náročnosti budovy C; 

 

3. Olomouc, okres Olomouc – prodej novostavby rodinného domu 4+kk s užitnou plochou 

95 m2 (včetně garáže) umístěného na pozemku o velikosti 470 m2. Dům je evidován s PENB 

třídy B. Jednotka je vybavena tepelným čerpadlem na vytápění a ohřev TUV, dále podlahové 

vytápění „teplovodního typu“ v kombinaci s radiátory. Možnost připojení krbu, klimatizace 

nebo centrálního vysavače. Příslušenství domu zahrnuje garáž; 

 

4. Prostějov-Domamyslice, okres Prostějov – prodej nepodsklepeného rodinného domu 

o 1 NP. Zastavěná plocha odpovídá 115 m2, dům je umístěn na pozemku o velikosti 256 m2. 

Při vstupu do domu se nachází zádveří, obytná hala s kuchyní, koupelna, samostatný WC, 

ložnice a pokoj. Ze všech obytných místností je vstup na terasu. V celém domě je 

vybudováno ústřední teplovodní podlahové vytápění. Kondenzační elektro kotel je 

kombinovaný, pro vytápění i ohřev teplé vody a je vybaven samostatným velkokapacitním 

zásobníkem TUV. Veškeré další přípojky jsou rovněž přivedeny. Atriový dům má také 

samostatný příjezd s parkovacím stáním. Průkaz energetické náročnosti budovy B; 

 

5. Svésedlice, okres Olomouc – na prodej novostavba rodinného domu ve tvaru L se 

sedlovou střechou je dispozičně řešena jako 5+kk s garáží o celkové ploše 148 m2. Vytápění 

je elektrické podlahové s termostatem v každé místnosti, v kombinaci s krbem. Dům je 

připojený na obecní vodovod a na splaškovou kanalizaci. Srážkové vody jsou řešeny přes 

retenci do vsaku na pozemku. Celková výměra pozemku včetně zastavěné plochy činí 941 m2. 

Příslušenství RD netvoří bazén a oplocení. PENB odpovídá B. 
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Obrázek č. 30: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Olomoucký kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42] 

Srovnávací vzorky č. 2, 4 a 5 jsou napojeny na kanalizační přípojku, č. 2 i na přípojku 

plynu, což bude upraveno koeficientem napojení na IS. Porovnávací rodinné domy č. 1, 2 a 4 

mezi své příslušenství neřadí bazén a garáž, naopak disponují parkovacím stáním. Vzorek č. 2 

zároveň nedisponuje interiérovými dveřmi, nášlapnými vrstvami a kuchyňským koutem. 

Porovnávací rodinné domy č. 3 a 5 nemají bazén, č. 5 rovněž nemá oplocení. Rozdíly 

v příslušenství budou zohledněny koeficientem příslušenství a vybavení. Porovnávací RD č. 2 

eviduje průkaz energetické náročnosti typu C, to zachytí korekční činitel PENB. 

 
Tabulka č. 105: Adjustační matice – Olomoucký kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 

Výchozí cena [tis. Kč] - 6 865 7 700 5 517 5 890 8 742 

Cena po korekci – nabídka [tis. Kč] - 6 522 7 315 5 242 5 596 8 305 

Pozemek 1 563 892 769 470 256 941 

Korekce hodnoty 

pozemku [tis. Kč] 
- 1 476 1 747 2 405 2 875 1 368 

Cena po korekci 

pozemek [tis. Kč] 
- 7 998 9 062 7 646 8 471 9 673 

Využití RD 1 1 1 1 1 1 

Technický stav a opotřebení 1 1 1 1 1 1 

Standard konstrukce a vybavení 1 1 1 1 1 1 

Napojení na IS  1 1 0,96 1 0,98 0,98 

Příslušenství a vybavení 1 1,06 1,12 1,03 1,06 1,06 

PENB 1 1 1,05 1 1 1 

Užitná plocha 128,45 121 125 80* 92** 121*** 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 70 065 81 843 98 721 95 648 83 046 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

1 
2 3 

4 
5 
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*Pozn.: Celková užitná plocha dle inzerce RK odpovídá 95 m2 včetně dvojgaráže. V daném postupu ocenění je dvojgaráž 

uvažována jako příslušenství RD. Vzhledem ke skutečnosti, že z inzerce není známa velikost dvojgaráže, byla užitná plocha 

upravena o velikost dvojgaráže dle ČSN 73 6056. [43] 

 
**Pozn.: Inzerce RK nabízí pouze informaci o zastavěné ploše 115 m2 včetně dvojgaráže. Užitná plocha je určena na základě 

postupu běžně využívaného v oceňovací praxi. Užitná plocha je rovna zastavěné ploše vynásobené koeficientem 0,8. 

 
***Pozn.: Celková užitná plocha dle inzerce RK odpovídá 148 m2 včetně dvojgaráže. V daném postupu ocenění je dvojgaráž 

uvažována jako příslušenství RD. Vzhledem k této skutečnosti byla užitná plocha upravena o velikost dvojgaráže dle 

informací z inzerátu. 

 

V tabulce níže je uveden interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu 

bungalov na území Olomouckého kraje. Jednotkové hodnoty jsou vyčísleny na metr čtvereční 

užitné plochy RD. 

 
Tabulka č. 106: Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou – Olomoucký kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 70 065 

Maximální hodnota [Kč/m2] 98 721 

Užitná plocha [m2] 128,45 

 Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou [Kč] 9 000 000 – 12 681 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tržní hodnota RD typu bungalov se nachází v intervalu 9 000 000 Kč – 12 681 000 Kč po 

zaokrouhlení. 

 

Pardubický kraj 

 

Mezi vzorky z území Pardubického kraje bylo zařazeno celkem 6 srovnávacích 

nemovitých věcí, dle kterých bude stanoven interval tržní hodnoty novostaveb rodinných 

domů typu bungalov. Za účelem srovnání byly zvoleny charakterem co nejlépe odpovídající 

nemovité věci, které se nacházejí v obcích a městech jednotlivých okresů předmětného kraje 

a které zároveň nejvíce odpovídají předmětnému RD v daném místě a čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Újezd u Sezemic, okres Pardubice – prodej novostavby rodinného domu z roku 2017 

o dispozici 4+kk, PENB třídy B. Celková výměra pozemku 877 m2 a užitná plocha domu 

115 m2. V domě se nachází technická místnost, ve které je umístěn kombinovaný plynový 

kotel na se zásobníkem. Dále chodba propojující všechny místnosti v domě, a to dva pokoje, 

ložnici, koupelnu s toaletou, samostatnou toaletu a komoru, obývací pokoj, jídelní kout 

a kuchyň se spíží. Z obývacího pokoje se vychází posuvnými dveřmi na zastřešenou terasu. 

Před vstupem do domu se rozkládá kryté parkovací stání pro dva automobily. Dům je 

připraven na instalaci kamerového systému s alarmem, videotelefonu ke zvonku, klimatizace 

a venkovních žaluzií. Objekt je vybaven vlastní čističkou odpadních vod; 

 

2. Labské Chrčice, okres Pardubice – prodej rodinného domu typu bungalov. Užitná plocha 

objektu je 111 m2 na souhrnné rozloze pozemku 782 m2. Dispozičně dům nabízí 4+kk, 

konkrétně vstupní chodbu, dvě technické místnosti, samostatné WC, chodbu s úložnými 

prostory, otevřený obývací pokoj s kuchyní a místnost pro potraviny, vstup na zakrytou 

terasu, dva dětské pokoje, ložnici a koupelnu s WC. Dům nabízí i vstup na půdní prostory, 

které můžete využít jako odkládací prostor. Vytápění celého domu je řešeno podlahovým 
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topením, před domem je prostor na parkování automobilu a součástí je také krytá terasa. Další 

příslušenství domu tvoří koupací jezírko na zahradě. Průkaz energetické náročnosti budovy B;  

 

3. Dolany, okres Pardubice – prodej rodinného domu typu bungalov o dispozici 4+kk 

s užitnou plochou 115 m2 a pozemkem o velikosti 946 m2. Jedná se o novostavbu s PENB 

třídy A. Objekt disponuje předsíní, samostatným WC, koupelnou s WC, ložnicí, dětským 

pokojem, pracovnou/dětským pokojem, komorou/technickou místností, obývacím pokojem, 

jídelnou a kuchyní. Přes obývací pokoj je vchod na terasu. Dům po technické stránce nabízí 

elektrické podlahové vytápění s řídící jednotkou (možno i pomocí plynového krbu), na ohřev 

vody instalován elektrický bojler, rozvody pro internet, příprava pro audio ozvučení 

a kamerový zabezpečovací systém. Příjezdová komunikace vybudována, součástí také 

parkovací stání; 

 

4. Stolany, okres Chrudim – prodej rodinného domu typu bungalov s dispozicí 3+1. Užitná 

plocha o rozloze 94 m2 na souhrnné výměře pozemku 567 m2. Přípojky jsou od ledna 2021 ve 

výstavbě, termín dokončení cca 5/2021. Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci, elektřinu 

a plyn. Přístup k domu zajištěn přes obecní komunikaci, parkování vozidel je navrženo na 

zpevněných plochách pozemku. Průkaz energetické náročnosti budovy B; 

 

5. Hrobice, okres Pardubice – prodej rodinného domu o 1 NP. Dispoziční řešení 4+kk 

o užitné ploše 131 m2 a velikosti pozemku 744 m2. Vnitřní uzpůsobení zahrnuje chodbu, 

kuchyň spojenou s obývacím pokojem, tři pokoje, koupelnu, WC, šatnu a technickou 

místnost. K domu náleží parkovací stání a zahrada. Vytápění objektu pomocí el. podlahového 

topení s digitálním termostatem v každé místnosti, pro vnitřní krb vystavěn komín. 

Příslušenství nemovitosti zahrnuje terasu. Jedná se o stavbu s nízkou energetickou náročností, 

PENB třídy B; 

 

6. Vyžice, okres Chrudim – prodej novostavby rodinného domu na pozemku o výměře 

610 m2. Jedná se o zděný dům 4+kk typu bungalov, zkolaudovaný v roce 2021 o užitné ploše 

95 m2. Vytápění včetně výroby teplé vody je zabezpečeno tepelným čerpadlem. Dům má 

teplovodní podlahové vytápění. Součástí přípojky vodovodu, veřejné kanalizace/jímka. Dále 

také dvě parkovací stání, příjezdová cesta asfaltová. Průkaz energetické náročnosti budovy B. 
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Obrázek č. 31: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Pardubický kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42] 

Porovnávací rodinný dům č. 1 má kamerový systém a alarm, tyto odlišnosti budou 

zohledněny korekčním činitelem standard konstrukce a vybavení. Vzorky č. 1, 3 a 4 jsou 

napojeny na přípojku plynu, č. 4 navíc i na kanalizační přípojkou, což bude upraveno 

koeficientem napojení na IS. Všechny srovnávací rodinné domy mezi své příslušenství neřadí 

bazén a garáž, č. 1, 2, 3 a 5 naopak disponují parkovacím stáním, č. 4 a 6 nemají ani terasu. 

Vzorek č. 1 má některé prvky vybavení interiéru nadstandardní a vzorku č. 2 přísluší zahradní 

jezírko. Rozdíly budou v rámci adjustační matice zohledněny koeficientem příslušenství 

a vybavení. Porovnávací RD č. 3 eviduje průkaz energetické náročnosti typu A, což zachytí 

koeficient PENB. 

 
Tabulka č. 107: Adjustační matice – Pardubický kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 

Výchozí cena [tis. Kč] - 10 490 7 950 7 400 3 967 6 620 3 875 

Cena po korekci – nabídka [tis. Kč] - 9 966 7 553 7 030 3 769 6 289 3 681 

Pozemek 1 563 877 782 946 567 744 610 

Korekce hodnoty pozemku [tis. Kč] - 2 058 2 343 1 851 2 988 2 457 2 859 

Cena po korekci pozemek [tis. Kč] - 12 024 9 896 8 881 6 757 8 746 6 540 

Využití RD 1 1 1 1 1 1 1 

Technický stav a opotřebení 1 1 1 1 1 1 1 

Standard konstrukce a vybavení 1 0,95 1 1 1 1 1 

Napojení na IS  1 0,98 1 0,98 0,96 1 1 

Příslušenství a vybavení 1 1,04 1,04 1,06 1,10 1,06 1,10 

PENB 1 1 1 0,95 1 1 1 

Užitná plocha 128,45 115 111 115 94 131 95 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 101 232 92 715 76 211 75 904 70 769 75 732 
Zdroj: Vlastní zpracování 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Tabulka uvedená níže nabízí interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu 

bungalov v Pardubickém kraji. Jednotkové hodnoty jsou vyčísleny na metr čtvereční užitné 

plochy RD. 
 

Tabulka č. 108: Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou – Olomoucký kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 70 769 

Maximální hodnota [Kč/m2] 101 232 

Užitná plocha [m2] 128,45 

Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou [Kč] 9 090 000 – 13 003 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tržní hodnota RD typu bungalov se nachází v intervalu 9 090 000 Kč – 13 003 000 Kč po 

zaokrouhlení. 

 

Plzeňský kraj 

 

Stanovení intervalu tržní hodnoty novostavby RD typu bungalov v Plzeňském kraji 

vychází ze 7 porovnávacích vzorků, které byly nalezeny na inzercích realitních kanceláří. 

Charakterově se jedná o nejlépe odpovídající vzorky nabízené v daný čas a v dané lokalitě. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Chválenice, okres Plzeň-město – prodej novostavby rodinného domu o 1NP. Dispoziční 

řešení 4+kk o užitné ploše 115 m2 na pozemku o velikosti 519 m2. Jedná se o dům s nízkou 

energetickou náročností, PENB třídy B. Nemovitost nabízí tři ložnice a obytnou místnost 

s krbovými kamny, ze které je umožněn přístup na budoucí terasu. Dále je zde k dispozici 

koupelna a technická místnost. V celém domě je rozvedeno podlahové vytápění napojené na 

elektrokotel podporovaný fotovoltaickými panely. Voda je čerpána z vlastního vrtu 

a kanalizace svedena do dvou oddělených jímek. V horizontu cca 2 let plánuje obec napojení 

lokality na obecní vodovod i kanalizaci; 

 

2. Přehýšov, okres Plzeň-sever – prodej novostavby rodinného domu 4+kk typu bungalov. 

Nemovitost bude postavena na oploceném pozemku obdélníkového tvaru o celkové ploše 

1 001 m2, užitná plocha o velikosti 109 m2. Dům obsahuje předsíň, prostorné chodby se 

vstupem do všech pokojů, tři pokoje, obývací pokoj s kuchyňským koutem, technickou 

místnost, koupelnu s WC a samostatné WC. Ze všech obytných pokojů je umožněn vstup na 

terasu. Nemovitost bude dále vybavena krbovými kamny v obývacím prostoru. Vytápění 

domu je teplovodní podlahové, TUV z el. boileru, voda městská a odpad je sveden do čističky 

odpadních vod na vlastním pozemku. Průkaz energetické náročnosti budovy B; 

 

3. Vejprnice, okres Plzeň-sever – prodej samostatně stojícího rodinného domu o dispozici 

5+kk s užitnou plochou 130,4 m2 (bez garáže a terasy) a celkové velikosti pozemku 826 m2, 

PENB třídy B. Vnitřně řešeno vstupním zádveřím, chodbou, kuchyní, na níž navazuje obývací 

pokoj, dále jsou zde tři pokoje, dvě koupelny a technická místnost. Z kuchyně je vybudován 

přístup na terasu a zahradu. Vytápění zajištěno plynovým kondenzačním kotlem (řízení 

teploty v každé místnosti samostatně termostatem). Podlahové vytápění doplněno radiátory, 

příprava TUV zajištěna plynovým bojlerem. Okna plastová s el. předokenními roletami. 

Kompletní silnoproudé a slaboproudé rozvody vč. optického kabelu (TV a datová síť 

a příprava pro alarm v každé místnosti). Součástí pozemku samostatně stojící garáž. Součástí 



131 

 

příslušenství objektu je krytý bazén, parkovací stání pro dvě vozidla, na zahradě položen 

travní koberec se zavlažovacím systémem; 

 

4. Kvášňovice, okres Klatovy – na prodej rodinný dům typu bungalov o dispozici 4+kk 

zkolaudovaný v roce 2019. Užitná plocha o velikosti 144 m2 (bez terasy a garáže) na 

souhrnné rozloze pozemku 221 m2. Jedná se o dům s PENB třídy B. Dům je bezbariérový, 

dispozičně uzpůsoben zádveřím, šatnou, chodbou, obývacím pokojem, jehož součástí je 

jídelna a kuchyňská linka. Dále je zde ložnice se šatnou, dva dětské pokoje, technická 

místnost a koupelna. Topení je podlahové elektrické a také lze vytápět vybudovanými 

akumulačními kamny. Přípojky na obecní vodovod a obecní kanalizaci, zároveň se u domu 

nachází retenční nádoba na vodu. Pro parkování slouží garáž pro dvě auta; 

 

5. Chotíkov, okres Plzeň-sever – prodej novostavby samostatného rodinného domu typu 

bungalov. Užitná plocha 135 m2 o výměře pozemku 568 m2. Dispozice 4+kk s venkovními 

žaluziemi, klimatizační jednotkou, podlahovým vytápěním s teplovodním rozvodem, retenční 

nádrží, vyzděným plotem včetně výplní, pojezdovou bránou a brankou a jiné. Nemovitá věc je 

napojena na přípojky dálkového vodovodu, veřejnou kanalizaci, plyn, elektřinu 

a telekomunikační kabely. Vystavěny parkovací stání pro dva automobily. Průkaz energetické 

náročnosti budovy B; 

 

6. Plzeň-Lhota, okres Plzeň – k prodeji zděný rodinný dům o 1 NP, který byl zkolaudovaný 

v roce 2006. Bungalov se nachází na pozemku o celkové výměře 1 505 m2. Dům je 

dispozičně členěn na 5+kk s příslušenstvím – obytná místnost (65 m²) s krbem a přístupem na 

terasu, kuchyň s jídelnou, dva dětské pokoje, ložnice se šatnou a koupelnou s WC, pracovna, 

druhá koupelna se sprch. koutem a WC, druhá šatna a komora. Ze zádveří je přístup do 

prostorné garáže. Vytápění domu – teplovodní podlahové topení z elektrokotle, ohřev TUV – 

dva el. bojlery. Okna jsou hliníková s el. ovládanými venkovními roletami. V interiéru se 

nachází datové a bezpečnostní kabelové rozvody. V exteriéru terasa s el. ovládanou 

markýzou, celá zahrada disponuje automatickým závlahovým systémem. Dům je napojen na 

obecní vodovod i na vlastní vrtanou studnu nacházející se na pozemku. Odpady svedeny do 

jímky. PENB odpovídá C; 

 

7. Kladruby, okres Tachov – nabídka prodeje novostavby RD typu bungalov o dispozici 

4+kk a užitné ploše 110 m2, PENB B. Dům tvoří vstupní chodba, šatna, technická místnost, 

samostatné WC, tři pokoje, koupelna a prostorný obývací pokoj s kuchyňskou částí a vstupem 

na terasu. Dům je napojen na obecní vodovod, kanalizaci a elektřinu. V domě je podlahové 

vytápění napojené na tepelné čerpadlo (vzduch – voda). Možnost též vytápění krbem či 

krbovými kamny. K rodinnému domu náleží pozemek 857 m2. V přední části pozemku je 

položena zámková dlažba. Elektrická vrata na dálkové ovládání. Zahrada domu je oplocena 

betonovým plotem či pletivem. Terasa je osazena zámkovou dlažbou. 
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Obrázek č. 32: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Plzeňský kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42] 

Porovnávací nemovitá věc č. 4 nemá dokončené podbití. Vzorek č. 6 je RD, který byl 

zkolaudován v roce 2006. Zjištěné odlišnosti budou zohledněny v rámci adjustační matice 

koeficientem technického stavu a opotřebení. Nemovité věci č. 3 a 6 disponují závlahovým 

a systémem, vzorek č. 6 rovněž systémem kamerovým, což bude zohledněno korekčním 

činitelem standard konstrukcí a vybavení. Vzorek č. 1 nedisponuje přípojkou veřejného 

vodovodu. Srovnávací rodinné domy č. 4 a 7 jsou připojeny na veřejnou kanalizaci, č. 3 je 

napojen na přípojku plynu. Vzorek č. 5 je napojen jak na přípojku kanalizace, tak plynu. 

Odchylky zohlední koeficient napojení na IS. Srovnávací rodinný dům č. 1 není vybaven 

bazénem, garáží, terasou a oplocením, na zahradě má vybudovanou studnu. Porovnávací 

vzorky č. 2, 5 a 7 mezi své příslušenství neřadí bazén a garáž, naopak disponují parkovacím 

stáním, č. 7 nemá ani kuchyňský kout, komín a krb. RD č. 4 nemá bazén a oplocení. K vzorku 

č. 6 nenáleží bazén, ale naopak má studnu. Rozdíly budou zohledněny koeficientem 

příslušenství a vybavení. Porovnávací nemovitá věc č. 6 eviduje průkaz energetické 

náročnosti typu C. Tyto skutečnosti budou upraveny korekčním činitelem PENB. 
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Tabulka č. 109: Adjustační matice – Plzeňský kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 7 

Výchozí cena  

[tis. Kč] 
- 6 200 6 700 12 190 9 890 8 980 16 900 6 990 

Cena po korekci  

– nabídka [tis. Kč] 
- 5 890 6 365 11 581 9 396 8 531 16 055 6 641 

Pozemek 1 563 519 1 001 826 221 568 1 505 857 

Korekce hodnoty 

pozemku [tis. Kč] 
- 3 654 1 967 2 580 4 697 3 483 203 2 471 

Cena po korekci 

pozemek [tis. Kč] 
- 9 544 8 332 14 160 14 093 12 014 16 258 9 112 

Využití RD 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technický stav  

a opotřebení 
1 1 1 1 1,03 1 1,15 1 

Standard konstr. 

a vybavení 
1 1 1 0,98 1 1 0,96 1 

Napojení na IS  1 1,02 1 0,98 0,98 0,96 1 0,98 

Příslušenství 

a vybavení 
1 1,1 1,06 1 1,06 1,06 1 1,11 

PENB 1 1 1 1 1 1 1,05 1 

Užitná plocha 128,45 115 109 130,4 144* 135 194 110 

Jedn. hod. [Kč/m2] - 93 116 81 027 104 290 105 003 90 555 97 146 90 104 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
*Pozn.: Celková užitná plocha dle inzerce RK odpovídá 188 m2 včetně dvojgaráže a terasy. V daném postupu ocenění jsou 

dvojgaráž a terasa uvažovány jako příslušenství RD. Vzhledem k této skutečnosti byla užitná plocha upravena o velikost 

dvojgaráže a terasy dle informací z inzerátu. 

 

Tabulka udává interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu bungalov 

v Plzeňském kraji. Jednotkové hodnoty jsou vyčísleny na metr čtvereční užitné plochy RD. 

 
Tabulka č. 110: Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou – Olomoucký kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 81 027 

Maximální hodnota [Kč/m2] 105 003 

Užitná plocha [m2] 128,45 

Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou [Kč] 10 408 000 – 13 488 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tržní hodnota RD typu bungalov se nachází v intervalu 10 408 000 Kč – 13 488 000 Kč 

po zaokrouhlení. 

 

Hlavní město Praha 

 

Výpočet intervalu tržní hodnoty novostavby RD typu bungalov v kraji Hlavní město Praha 

vychází ze 3 porovnávacích vzorků, které byly nalezeny na inzercích realitních kanceláří. 

Charakterově se jedná o nejlépe odpovídající vzorky nabízené v dané lokalitě a časovém 

období. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 
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1. Praha-Miškovice, Praha 9 – prodej novostavby rodinného domu o 1 NP zkolaudovaného 

v roce 2018. Užitná plocha o velikosti 119 m2 (bez terasy a garáže) na souhrnné rozloze 

pozemku 643 m2. Dispoziční řešení: z obývacího pokoje propojeného s kuchyní a jídelnou 

vede vstup na krytou střešní terasu. Dále je zde ložnice s šatnou, dva dětské pokoje, koupelna, 

WC, spíž a zádveří s vchodem do garáže. Okna jsou hliníková s trojskly, stíněná 

předokenními žaluziemi s centrálním ovládáním. Vytápění zajišťuje plynový kondenzační 

kotel a v obývacím pokoji se nachází krb. Dům chrání zabezpečovací systém, požární hlásiče 

a venkovní kamerový systém kontrolovatelný přes aplikaci. Parkování dvou vozů je možné 

v garáži a na krytém stání. Na zahradě je zahradní domek, akumulační nádrž na dešťovou 

vodu s čerpadlem a koupací jezírko. Průkaz energetické náročnosti budovy B; 

 

2. Praha-Koloděje, Praha 9 – prodej rodinného domu o 1 NP, postaveného v roce 2007. 

Dispozičně řešen jako 4+kk o celkové užitné ploše 92 m2 (bez garáže) na celkové rozloze 

pozemku 742 m2. Vnitřní uspořádání domu zahrnuje obývací pokoj s kuchyňským koutem, 

dva pokoje, ložnici, koupelnu, WC, chodbu, zádveří, technickou místnost a terasa. 

Nemovitost je napojena na přípojky dálkového vodovodu, veřejnou kanalizaci a elektřinu. 

Vytápění domu je zajištěno elektrickým kotlem, ohřev vody el. bojlerem. Průkaz energetické 

náročnosti budovy D; 

 

3. Praha-Kolovraty Praha 10 – prodej zděného rodinného domu typu bungalov o dispozici 

3+1, který byl zkolaudován v roce 2007. Samostatně stojící rodinný dům o užitné ploše 

107,91 m2 (bez terasy) se nachází na pozemku o výměře 848 m2. Objekt sestává z obývacího 

pokoje propojeného s kuchyní, dvou pokojů, koupelny, samostatného WC, haly, technické 

místnosti a skladu. K dispozici také půdní prostor, studna a vlastní domácí čistírna odpadních 

vod. Jedná se o dům s PENB třídy D. Pro ohřev teplé vody a vytápění slouží tepelné čerpadlo 

se zemním vrtem. V celém domě bylo zrealizováno podlahové vytápění. K dispozici je 

zpevněná parkovací plocha pro tři osobní automobily, terasa a zděný plot; 

 
Obrázek č. 33: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Hlavní město Praha 

 
Zdroj: Mapy.cz [42] 

1 

2 

3 
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Vzorky č. 2 a 3 byly zkolaudovány v roce 2007, což bude v adjustační matici zohledněno 

korekčním činitelem technického stavu a opotřebení. Porovnávací rodinný dům č. 1 má 

kamerový a bezpečnostní systém, tyto odlišnosti budou zohledněny korekčním činitelem 

standard konstrukce a vybavení. Vzorek č. 1 je napojen na přípojku plynu, RD č. 2 disponuje 

kanalizační přípojkou, RD č. 3 není napojen na vodovod. Tyto skutečnosti budou upraveny 

koeficientem napojení na IS. Všechny srovnávací rodinné domy mezi své příslušenství neřadí 

bazén. Srovnávací rodinný dům č. 1 disponuje parkovacím stáním, střešní terasou a jezírkem. 

Vzorek č. 3 nemá garáž, ale naopak mezi své příslušenství řadí parkovací stání a studnu. 

Rozdíly budou v rámci adjustační matice zohledněny koeficientem příslušenství a vybavení. 

Porovnávací rodinné domy č. 2 a 3 evidují průkaz energetické náročnosti typu D, což zachytí 

koeficient PENB. 

 
Tabulka č. 111: Adjustační matice – Hlavní město Praha 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 

Výchozí cena [tis. Kč] - 19 500 10 363 11 990 

Cena po korekci – nabídka [tis. Kč] - 18 525 9 845 11 391 

Pozemek 1 563 643 742 848 
Korekce hodnoty 

pozemku [tis. Kč] 
- 11 500 10 263 8 938 

Cena po korekci 

pozemek [tis. Kč] 
- 30 025 20 107 20 328 

Využití RD 1 1 1 1 

Technický stav a opotřebení 1 1 1,15 1,15 

Standard konstrukce a vybavení 1 0,96 1 1 

Napojení na IS  1 0,98 0,98 1,02 

Příslušenství a vybavení 1 0,97 1,03 1,03 

PENB 1 1 1,10 1,10 

Užitná plocha 128,45 119* 92** 107,91*** 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 229 597 279 072 250 358 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
*Pozn.: Celková užitná plocha dle inzerce RK odpovídá 201 m2 včetně garáže a terasy. V daném postupu ocenění jsou garáž 

a terasa uvažovány jako příslušenství RD. Vzhledem k této skutečnosti byla užitná plocha upravena o velikost garáže a terasy 

dle informací z inzerátu. 

 
**Pozn.: Inzerce RK nabízí pouze informaci o zastavěné ploše 116 m2 včetně garáže. V daném postupu ocenění je garáž 

uvažována jako příslušenství RD. Vzhledem k této skutečnosti byla užitná plocha upravena o velikost garáže dle informací 

z inzerátu. 

 

***Pozn.: Celková užitná plocha dle inzerce RK odpovídá 115 m2 včetně terasy. V daném postupu ocenění je terasa 

uvažována jako příslušenství RD. Vzhledem k této skutečnosti byla užitná plocha upravena o velikost terasy dle informací 

z inzerátu. 

 

V tabulce níže je uveden interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu 

bungalov na území Hlavního města Prahy. Jednotkové hodnoty jsou vyčísleny na metr 

čtvereční užitné plochy RD. 
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Tabulka č. 112: Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou – Hlavní město Praha 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 229 597 

Maximální hodnota [Kč/m2] 250 358 

Užitná plocha [m2] 128,45 

Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou [Kč] 29 492 000 – 35 847 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tržní hodnota RD typu bungalov se nachází v intervalu 29 492 000 Kč – 35 847 000 Kč 

po zaokrouhlení. 

 

Středočeský kraj 

 

Pro výpočet intervalu tržní hodnoty rodinných domů typu bungalov na území 

Středočeského kraje bylo vybráno 10 srovnávacích nemovitých věcí. Mezi vzorky byly 

zařazeny RD nacházející se v obcích a městech jednotlivých okresů v kraji. Zvolené vzorky 

nejlépe odpovídají předmětné nemovité věci, a to charakterem a lokalitou v daném čase 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Kutná Hora-Kaňk, okres Kutná Hora – prodej novostavby rodinného domu typu 

bungalov o užitné ploše 99 m2 a rozloze pozemku 998 m2. Dům byl postaven v roce 2017, 

PENB třídy B. Dispoziční uzpůsobení 4+kk, z hlavní obývací místnosti je vstup na terasu. 

Příslušenství nemovité věci tvoří prostor pro parkování dvou automobilů, kamerový systém 

a zabudované sběrné nádrže na vodu. Vytápění je zajištěno pomocí podlahového topení, 

v obývacím pokoji se navíc nachází krbová vložka. V celém objektu jsou k dispozici přípojky 

dálkového vodovodu, veřejné kanalizace, plynovodu, elektřiny a telekomunikačních kabelů;  

 

2. Herink, okres Praha-východ – prodej rodinného domu o 1 NP, zkolaudovaného v roce 

2019. Dispoziční řešení 4+kk o užitné ploše 108 m2 nacházející se na celkové výměře 

pozemku 420 m2. Dům obsahuje tři ložnice a ze dvou je přímý vstup na terasu a zahradu. Na 

zahradu je další vchod také z obývacího pokoje, který je propojen s kuchyní a jídelním 

koutem. Další místnosti zahrnují koupelnu s toaletou a samostatnou toaletu. Součástí rovněž 

dvě parkovací stání na vlastním pozemku. Nemovitá věc disponuje přípojkami dálkového 

vodovodu, plynovodu, veřejné kanalizace, elektrické energie a telekomunikačních kabelů.  

Průkaz energetické náročnosti budovy C; 

 

3. Nová Ves-Ohrada, okres Kolín – prodej novostavbu rodinného domu 4+kk o užitné ploše 

110,78 m2 (bez garáže a terasy) s pozemkem úhrnné výměry 601 m2. Dům typu bungalov byl 

zkolaudován v roce 2018, PENB třídy B. Vnitřní uspořádání objektu zahrnuje obývací pokoj 

s kuchyňským koutem, tři pokoje, koupelnu s WC, samostatné WC, technickou místnost 

a chodbu. Vytápění domu je obsluhováno elektrickým kotlem a ve všech místnostech se 

nachází podlahové topení. Součástí nemovité věci jsou také oplocení, drobná stavba 

s přístřeškem, terasa a bazén. Dále také alarm, kamerový systém, zasakovací jímky na 

dešťovou vodu, automatická závlaha a studna. K dispozici přípojky veřejné kanalizace, 

elektrickou energii a telekomunikační kabely; 

 

4. Trnová, okres Praha-západ – prodej rodinného domu o 1 NP s dispozicí 5+kk. Jedná se 

o samostatně stojící nemovitost o užitné ploše 245 m2 (bez dvojgaráže) rozprostírající se na 

pozemku o výměře 1 571 m2. Dům nabízí obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, tři ložnice, dvě 
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šatny, dvě koupelny, pracovnu a technickou místnost. Další prvek tvoří garáž pro dva vozy, 

která je přístupná z interiéru. Vybavení zahrnuje elektronický zabezpečovací systém, 

automatické zavlažování a pojezdovou bránu s dálkovým ovládáním. Celý objekt je napojen 

na obecní kanalizaci a vodu čerpá z vlastní studny. Průkaz energetické náročnosti budovy C;   

 

5. Sázava, okres Benešov – prodej rodinného domu o 1 NP se skleněným standardem 

konstrukce, zkolaudovaným v roce 2021. Jedná se o samostatně stojící nemovitost o užitné 

ploše 155 m2 rozprostírající se na pozemku o velikosti 920 m2. Zajištěn přístup po městské 

asfaltové komunikaci, která umožňuje bezproblémový příjezd. Před domem jsou vystavěna tři 

parkovací místa. Novostavba typu bungalov je postavena ve standardu odpovídajícímu 

PENB třídy B. Celý objekt je napojen na přípojky dálkového vodovodu, veřejné kanalizace 

a elektřiny; 

 

6. Vojkovice, okres Mělník – prodej novostavby rodinného domu o 1 NP, rok kolaudace 

2018. Dispoziční řešení 4+kk o užitné ploše 120 m2 na celkové rozloze pozemku 672 m². 

Interiér se skládá z obývacího pokoje s krbem, který sekundárně umí vytápět celou budovu, 

kuchyně, tří pokojů, koupelny s toaletou a technické místnosti se zázemím pro vytápění. 

Z obývacího pokoje je k dispozici vstup na zahradu, kde stojí pergola s letní kuchyní. Teplo 

zajišťuje elektrokotel s podlahovým vytápěním, RD disponuje přípojkou veřejné kanalizace. 

Na pozemku se nachází také dílna s úložným prostorem na sezónní věci a příslušenstvím pro 

zahradu. Parkovací stání jsou vybudována na pozemku u domu. Objekt je bezbariérový, 

průkaz energetické náročnosti budovy B; 

 

7. Žebrák, okres Beroun – prodej rodinného domu typu bungalov o dispozici 4+kk. Užitná 

plocha zabírá na 151 m2 z úhrnné rozlohy pozemku 751 m2. Dům se skládá ze zádveří 

navazujícího na přímý vstup do haly. Obývací pokoj, v němž jsou zabudována krbová kamna 

s výměníkem, navazuje na jídelnu s kuchyní, koupelnu, tři pokoje a samostatnou toaletu. 

V jedné místnosti je podlahové vytápění, jinak dům vytápí radiátory napojené na plynový 

kotel a také krbová kamna. Na pozemku se dále nachází zapuštěný bazén, zděný zahradní 

domek, do kterého je zavedena elektřina, a terasa. Na pozemek jsou zpřístupněny vjezdy pro 

dva automobily a k objektu zkolaudovanému v roce 2012 jsou přivedeny veškeré přípojky, 

a to vodovod, elektřina, plynovod a veřejná kanalizace. 
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Obrázek č. 34: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Středočeský kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42] 

 

Porovnávací rodinný dům č. 4 byl zkolaudován v roce 2010 a RD č. 7 v roce 2012, což 

zohlední korekční činitel technického stavu a opotřebení. Srovnávací vzorky č. 1, 3 a 4 mají 

bezpečnostní a závlahový systém. Nemovité věci č. 3 a 5 mají nadstandardní některé prvky 

vybavení. Zjištěné odlišnosti budou v rámci adjustační matice zohledněny koeficientem 

standardu konstrukce a vybavení. Všechny porovnávací nemovité věci disponují kanalizační 

přípojku, vzorky č. 1, 2 a 7 jsou zároveň vybaveny přípojkou plynu a rodinné domy č. 3 a 4 

nejsou napojeny na veřejný vodovod. Tyto skutečnosti bude upraveny koeficientem napojení 

na IS. Srovnávací rodinné domy č. 1, 2, 5 a 6 mezi své příslušenství neřadí bazén a garáž, ale 

naopak disponují parkovacím stáním, vzorek č. 6 zároveň disponuje zahradním domkem. 

Porovnávací rodinné domy č. 3 a 4 nemají bazén, ale mají studnu. Vzorek č. 7 nemá garáž. 

Rozdíly v příslušenství budou zohledněny koeficientem příslušenství a vybavení. Porovnávací 

nemovité věci č. 4 a 7 evidují průkaz energetické náročnosti typu C, to zachytí korekční 

činitel PENB. 
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Tabulka č. 113: Adjustační matice – Středočeský kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 7 

Výchozí cena  

[tis. Kč] 
- 7 498 10 490 7 753 24 000 17 990 9 999 9 750 

Cena po korekci  

– nabídka [tis. Kč] 
- 7 123 9 966 7 365 22 800 17 091 9 499 9 263 

Pozemek 1 563 998 420 601 1571 920 672 751 

Korekce hodnoty 

pozemku [tis. Kč] 
- 3 164 6 401 5 387 -45 3 601 4 990 4 547 

Cena po korekci 

pozemek [tis. Kč] 
- 10 287 16 366 12 753 22 755 20 691 14 489 13 810 

Využití RD 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technický stav  

a opotřebení 
1 1 1 1 1,1 1 1 1,05 

Standard konstr. 

a vybavení 
1 0,96 1 0,92 0,96 0,9 1 1 

Napojení na IS  1 0,96 0,96 1 1 0,98 0,98 0,96 

Příslušenství 

a vybavení 
1 1,06 1,06 0,98 1 1,06 1,05 1,05 

PENB 1 1 1 1 1,05 1 1 1,05 

Užitná plocha 128,45 99 108 110,78* 245** 155 120 151 

Jedn. hod. [Kč/m2] - 101 509 154 207 103 789 103 173 124 805 124 240 101 636 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
*Pozn.: Celková užitná plocha dle inzerce RK odpovídá 113 m2 včetně garáže a terasy. V daném postupu ocenění jsou garáž 

a terasa uvažovány jako příslušenství RD. Vzhledem k této skutečnosti byla užitná plocha upravena o velikost garáže a terasy 

dle informací z inzerátu. 

 

**Pozn.: Celková užitná plocha dle inzerce RK odpovídá 275 m2 včetně dvojgaráže. V daném postupu ocenění je dvojgaráž 

uvažována jako příslušenství RD. Vzhledem ke skutečnosti, že z inzerce není známa velikost dvojgaráže, byla užitná plocha 

upravena o velikost dvojgaráže dle ČSN 73 6056. [43] 

 

Další tabulka stanovuje interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu bungalov 

na území Středočeského kraje. Jednotkové hodnoty jsou vyčísleny na metr čtvereční užitné 

plochy RD. 

 
Tabulka č. 114: Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou – Středočeský kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 101 509 

Maximální hodnota [Kč/m2] 154 207 

Užitná plocha [m2] 128,45 

Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou [Kč] 13 039 000 – 19 808 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tržní hodnota RD typu bungalov se nachází v intervalu 13 039 000 Kč – 19 808 000 Kč 

po zaokrouhlení. 

 

Ústecký kraj 

 

Mezi vzorky z území Ústeckého kraje bylo zařazeno celkem 7 srovnávacích nemovitých 

věcí, dle kterých bude stanoven interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu 

bungalov. Za účelem srovnání byly zvoleny charakterem co nejlépe odpovídající nemovité 
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věci, které se nacházejí v obcích a městech jednotlivých okresů předmětného kraje a zároveň 

které nejvíce odpovídají předmětnému RD v daném lokalitě a čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Lovosice, okres Litoměřice – prodej samostatně stojícího rodinného domu o 1 NP, 

zkolaudován v roce 2018. Dům o smíšeném konstrukčním standardu je bezbariérový, PENB 

třídy B. Užitná plocha domu je 108 m2 na celkové rozloze pozemku 741 m2. Dispozice domu 

tvoří zádveří, kuchyň, obývací pokoj, koupelna s WC, technická místnost, komora, ložnice 

a pokoj. Podlahové vytápění a ohřev vody zajišťuje plynový kotel. Celý objekt je napojen 

na veřejný vodovod, plyn a odpad je sveden do veřejné kanalizace. Internet zaveden optickým 

kabelem. Příslušenství domu tvoří dvě parkovací stání, chodníky a terasa; 

 

2. Přestanov, okres Ústí nad Labem – prodej novostavby zděného rodinného domu typu 

bungalov, PENB třídy B. Dispozičně řešen jako 5+kk o užitné ploše 162 m2 nacházející se na 

pozemku o výměře 1 247 m2. Dům se skládá ze zádveří, technické místnosti, chodby, 

obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice, pracovny, dvou pokojů, koupelny 

a samostatné toalety. Z obývacího pokoje je možný přímý vstup na terasu a zahradu za 

domem. Vytápění, chlazení a ohřev teplé vody zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch/voda spolu 

s vnitřní systémovou jednotkou a rekuperační jednotkou. Teplo je následně distribuováno 

pomocí teplovodního podlahového vytápění po celém domě. Alarm a chytré řízení celé 

domácnosti je možné sledovat pomocí telefonu či tabletu, další ochranu zajišťují kamery. 

Dům je napojen na obecní vodovod, kanalizaci a přípojku elektrické energie; 

 

3. Bystřany-Světice, okres Teplice – prodej novostavby rodinného domu typu bungalov 

o užitné ploše 137 m2 (bez dvojgaráže) a celkové rozloze pozemku 1 024 m2. Rodinný dům 

byl zkolaudován v roce 2015. Dům dispozičně uspořádán jako 4+1, přičemž největší část 

zaujímá obývací pokoj s krbem a francouzským oknem na terasu. Dále je v domě kuchyň 

s jídelnou, tři samostatné pokoje, hala, koupelna, technická místnost a samostatné WC. Dům 

je vybaven předokenními žaluziemi a zabezpečovacím systémem. Půdorys nemovitosti je 

situován do písmene L, které dalo vzniknout prostoru pro terasu se zabudovaným bazénem. 

Dům obklopuje udržovaná, převážně zatravněná zahrada se závlahovým systémem. Součástí 

je také garáž pro dva automobily. Nemovitost je napojena na přípojky plynovodu, vodovodu, 

elektřinu a telekomunikační kabely. Průkaz energetické náročnosti budovy A; 

 

4. Most-Vtelno, okres Most – prodej novostavby rodinného domu typu bungalov, PENB 

třídy A. Kolaudace nemovitosti proběhla v roce 2021. Dispoziční uspořádání objektu 4+1 

o užitné ploše 112 m2 a úhrnné velikosti pozemku 950 m2. Novostavba disponuje okny 

s trojskly, vytápění je řešeno tepelným čerpadlem. Ohřev teplé vody je zajištěn solárními 

kolektory. Dům je řešen obývacím pokojem spojeným s kuchyní, kdy v obývacím pokoji se 

nachází velká francouzská okna umožňující výstup na terasu i zahradu. Dále se zde nachází 

koupelna s WC, technická místnost se zásobníkem TUV. Interiér zahrnuje kompletní 

elektrické rozvody a zabezpečovací zařízení. Parkování součástí, přípojky vodovodu 

a kanalizace jsou rovněž přivedeny; 

 

5. Nezabylice, okres Chomutov – prodej rodinného domu 4+kk o užitné ploše 103 m2 

a velikosti pozemku 1 425 m2. Dispozice domu: chodba, obývací pokoj s kuchyňským 

koutem. (východ na terasu a na zahradu), chodba, tři pokoje, koupelna, technická místnost 

a samostatné WC. Objekt je vybaven tepelným čerpadlem a v celém domě je podlahové 
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topení. Nemovitost je napojena na přípojky dálkového vodovodu a elektrické energie, 

kanalizace řešena jímkou. Pozemek není oplocen. Průkaz energetické náročnosti budovy C; 

 

6. Peruc-Telce, okres Louny – prodej novostavby rodinného domu 4+kk typu bungalov 

o užitné ploše 92 m2 a úhrnné výměře pozemku 746 m2. Vnitřní dispoziční uspořádání 

zahrnuje obývací pokoj s přípravou pro krb, jídelnu, kuchyň s komorou (bez KK), tři ložnice 

a dvě WC. V domě je podlahové vytápění. Nemovitost je napojena na přípojku dálkového 

vodovodu a elektrické energie, odpad řešen veřejnou kanalizací a jímkou. Pakovací stání 

zajištěno pro jeden automobil. Pozemek není oplocen. Průkaz energetické náročnosti budovy 

B; 

 

7. Kleneč, okres Litoměřice – prodej zděného rodinného domu typu bungalov. Jedná se 

o samostatně stojící rodinný dům o užitné ploše 88 m2 na pozemku o rozloze 2 032 m2. 

Vnitřní dispozice řešena hlavní obytnou místností s kuchyňským koutem, dvěma pokoji, 

technickou místností a koupelnou s WC. Topení je řešeno krbovými kamny s výměníkem 

a ústředním elektrickým topením. Nemovitost je napojena na dálkový vodovod a elektrické 

energie, odpad řešena čistírnou odpadních vod. K domu náleží zahradní domek se 

zavedenými přípojkami a sociálním zařízením. Pozemek je převážně travnatý a je ohraničen 

pletivovým plotem. Součástí také plechová garáž, další parkování je možné na vlastním 

pozemku. Průkaz energetické náročnosti budovy B. 

 
Obrázek č. 35: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Ústecký kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42] 
 

Porovnávací rodinný dům č. 3 byl zkolaudován v roce 2015, což zohlední koeficient 

technického stavu a opotřebení. Srovnávací vzorek č. 1 má smíšenou konstrukci. Vzorek č. 2 

je vybaven kamerovým systémem a alarmem. Rodinné domy č. 3 a 4 disponují 

bezpečnostním systémem, přičemž č. 3 má i závlahový systém.  Vzorky č. 1, 2 a 4 jsou 

napojeny na kanalizační přípojku, č. 1 a 3 na přípojku plynu, což bude upraveno koeficientem 
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napojení na IS. Porovnávací rodinné domy č. 1, 2 a 4 mezi své příslušenství neřadí bazén 

a garáž, naopak disponují parkovacím stáním a č. 2 a 4 nejsou vybaveny kuchyňským 

koutem. Vzorky č. 5 a 6 nedisponují bazénem, garáží a oplocením, č, 6 nemá vybavenou 

kuchyň kuchyňským koutem. Srovnávací RD č. 7 mezi své příslušenství neřadí bazén 

a terasu, má plechovou garáž a zahradní domek. Rozdíly v příslušenství budou zohledněny 

koeficientem příslušenství a vybavení. Porovnávací RD č. 3 a 4 evidují průkaz energetické 

náročnosti typu A, to zachytí korekční činitel PENB. 

 
Tabulka č. 115: Adjustační matice – Ústecký kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 5 6 7 

Výchozí cena  

[tis. Kč] 
- 8 990 8 500 8 900 6 942 5 800 6 000 8 990 

Cena po korekci  

– nabídka [tis. Kč] 
- 8 541 8 075 8 455 6 595 5 510 5 700 8 541 

Pozemek 1 563 741 1 247 1 024 950 1 425 746 2 032 

Korekce hodnoty 

pozemku [tis. Kč] 
- 1 644 632 1 078 1 226 276 1 634 -938 

Cena po korekci 

pozemek [tis. Kč] 
- 10 185 8 707 9 533 7 821 5 786 7 334 7 603 

Využití RD 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technický stav  

a opotřebení 
1 1 1 1,05 1 1 1 1 

Standard konstr. 

a vybavení 
1 1,03 0,96 0,96 0,98 1 1 1 

Napojení na IS  1 0,96 0,98 0,98 0,98 1 1 1 

Příslušenství 

a vybavení 
1 1,06 1,09 1 1,09 1,11 1,14 1,06 

PENB 1 1 1 0,95 0,95 1 1 1 

Užitná plocha 128,45 108 162 137* 112 103 92 88 

Jedn. hod. [Kč/m2] - 98 839 55 116 65 516 69 446 65 472 95 422 91 576 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
*Pozn.: Celková užitná plocha dle inzerce RK odpovídá 167 m2 včetně dvojgaráže. V daném postupu ocenění je dvojgaráž 

uvažována jako příslušenství RD. Vzhledem ke skutečnosti, že z inzerce není známa velikost dvojgaráže, byla užitná plocha 

upravena o velikost dvojgaráže dle ČSN 73 6056. [43] 

 

Nadcházející tabulka nabízí interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu 

bungalov v Ústeckém kraji. Jednotkové hodnoty jsou vyčísleny na metr čtvereční užitné 

plochy RD. 

 
Tabulka č. 116: Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou – Ústecký kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 55 116 

Maximální hodnota [Kč/m2] 98 839 

Užitná plocha [m2] 128,45 

Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou [Kč] 7 080 000 – 12 696 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tržní hodnota RD typu bungalov se nachází v intervalu 7 080 000 Kč – 12 696 000 Kč po 

zaokrouhlení. 
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Zlínský kraj 

 

Mezi vzorky z území Zlínského kraje byly zařazeny celkem 4 srovnávací nemovité věci, 

dle kterých bude stanoven interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů o 1 NP. Za 

účelem srovnání byly zvoleny charakterem co nejlépe odpovídající nemovité věci, které se 

nacházejí v obcích a městech jednotlivých okresů předmětného kraje a zároveň které nejvíce 

odpovídají předmětnému RD v dané lokalitě a čase. 

 

Popis porovnávacích nemovitých věcí: 

 

1. Nivnice, okres Uherské Hradiště – prodej rodinného domu o 1 NP. Jedná se o v bloku 

stojící nemovitost o užitné ploše 162 m2 (bez garáže) rozprostírající se na pozemku o výměře 

682 m2. Do této části obce je zajištěna obecní komunikace, která umožňuje bezproblémový 

příjezd. Před domem jsou vystavěna parkovací místa a k dispozici je také garáž. Novostavba 

typu bungalov odpovídá PENB třídy B. RD nemá dokončené nášlapné vrstvy, interiérové 

dveře a sanitu. Dům je napojen na přípojky dálkového vodovodu, veřejné kanalizace 

a elektřiny; 

 

2. Zlín-Příluky, okres Zlín – prodej novostavby rodinného domu typu bungalov, dispozičně 

uspořádaného jako 5+kk. Nemovitost je bezbariérová, průkaz energetické náročnosti B. 

Užitná plocha objektu odpovídá 130 m2 na pozemku o celkové rozloze 430 m2. Součást domu 

tvoří terasa a parkovací stání. K objektu jsou zavedeny veškeré přípojky a také je zde možnost 

čerpání vlastní vody z nové studny; 

 

3. Janová, okres Vsetín – prodej rodinného domu typu bungalov s dispozicemi 4+kk. Jedná 

se o nemovitou věc o užitné ploše 120 m2 nacházející se na pozemku o souhrnné velikosti 

500 m2. Rodinný dům je napojen na přípojky dálkového vodovodu, veřejné kanalizace, 

elektrické energie a telekomunikační síť. Vlastní soukromá příjezdová cesta včetně 

parkovacího stání, taktéž k dispozici pro hosty před domem a zahradou. Objekt je 

bezbariérově uzpůsoben, průkaz energetické náročnosti budovy B; 

 

4. Polešovice, okres Uherské Hradiště – prodej rodinného domu o dispozici 5+kk typu 

bungalov. Jedná se o samostatně stojící zděný dům zkolaudovaný v roce 2012, užitná plocha 

je rovna 166 m2 rozprostírající se na celkové výměře pozemku 1 043 m2. V celém objektu je 

zavedeno podlahové vytápění a solární ohřev vody. Nemovitá věc disponuje přípojkami 

dálkového vodovodu, veřejné kanalizace, elektrické energie a telekomunikační sítě. 

Příslušenství v podobě garáže slouží pro parkování dvou automobilů. Průkaz energetické 

náročnosti budovy C. 

 
  



144 

 

Obrázek č. 36: Mapa srovnávacích nemovitých věcí – Zlínský kraj 

 
Zdroj: Mapy.cz [42] 

Vzorek č. 1 nemá v některých místnostech dokončené interiérové prvky (sanita, nášlapné 

vrstvy, dveře), RD č. 4 byl zkolaudován v roce 2012, což bude v adjustační matici zohledněno 

korekčním činitelem technického stavu a opotřebení. Porovnávací nemovité věci č. 1, 3 a 4 

jsou napojeny na přípojku kanalizační přípojku. Tyto skutečnosti budou upraveny 

koeficientem napojení na IS. Všechny srovnávací rodinné domy mezi své příslušenství neřadí 

bazén. Srovnávací rodinné domy č. 1 a 3 nedisponují terasou a vzorky č. 2 a 3 nemají garáž, 

ale naopak mezi příslušenství řadí parkovací stání a studnu. Rozdíly budou v rámci adjustační 

matice zohledněny koeficientem příslušenství a vybavení. Porovnávací RD č. 4 eviduje 

průkaz energetické náročnosti typu C, což zachytí koeficient PENB. 

 
Tabulka č. 117: Adjustační matice – Zlínský kraj 

  
Oc. 

nem. 
1 2 3 4 

Výchozí cena [tis. Kč] - 6 850 7 690 4 050 7 900 

Cena po korekci – nabídka [tis. Kč] - 6 508 7 306 3 847 7 505 

Pozemek 1 563 682 430 500 1043 

Korekce hodnoty pozemku [tis. Kč] - 2 026 2 606 2 445 1 196 

Cena po korekci pozemek [tis. Kč] - 8 534 9 911 6 292 8 701 

Využití RD 1 1 1 1 1 

Technický stav a opotřebení 1 1,1 1 1 1,05 

Standard konstrukce a vybavení 1 1 1 1 1 

Napojení na IS  1 0,98 1 0,98 0,98 

Příslušenství a vybavení 1 1,05 1,03 1,03 1,03 

PENB 1 1 1 1 1,05 

Užitná plocha 128,45 162* 130 120 166 

Jednotková hodnota [Kč/m2] - 59 709 78 529 52 926 58 331 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

1 

2 

3 
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*Pozn.: Celková užitná plocha dle inzerce RK odpovídá 177 m2 včetně garáže. V daném postupu ocenění je garáž uvažována 

jako příslušenství RD. Vzhledem ke skutečnosti, že z inzerce není známa velikost garáže, byla užitná plocha upravena 

o velikost garáže dle ČSN 73 6056. [43] 

 

Tabulka níže stanovuje interval tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu bungalov 

na území Zlínského kraje. Jednotkové hodnoty jsou vyčísleny na metr čtvereční užitné plochy 

rodinného domu. 

 
Tabulka č. 118: Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou – Zlínský kraj 

Název Hodnota 

Minimální hodnota [Kč/m2] 52 926 

Maximální hodnota [Kč/m2] 78 529 

Užitná plocha [m2] 128,45 

Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou [Kč] 6 798 000 – 10 087 000 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tržní hodnota RD typu bungalov se nachází v intervalu 6 798 000 Kč – 10 087 000 Kč po 

zaokrouhlení. 

 

9.2.3. Objektivní tržní hodnoty 

 

Objektivní tržní hodnota rodinného domu včetně dvojgaráže, příslušenství, venkovních 

úprav a pozemků je zjištěna jako vážený průměr intervalově stanovené tržní hodnoty 

nákladovou a porovnávací metodou. S přihlédnutím, že se nejedná o nemovitou věc, která by 

byla typicky vhodná k pronajímání v dané lokalitě, není provedena výnosová metoda. 

Volba vah jednotlivých metod ocenění je odvislá zejména od aktuálnosti a přesnosti 

výsledných hodnot. Přestože nákladová metoda určuje cenu RD z cenových ukazatelů pro rok 

2021 stále se jedná o ceny „minulé“. S ohledem na fakt, že v rámci nákladové metody byl 

určen koeficient standardu konstrukcí a vybavení, čímž došlo k upřesnění celého výpočtu, 

volím váhu 35 %. Druhé použité metodě, tedy porovnávací, přisuzuji váhu 65 %, neboť více 

odráží současnou situaci v daném segmentu trhu, zároveň však byly vzorky voleny 

z rozsáhlého území dílčích krajů a v širším časovém intervalu.  

Následující tabulky budou nabízet přehled hodnot dle použitých metod, váhy, vážený 

průměr a výslednou tržní hodnotu pro jednotlivé kraje České republiky. 

 

Jihočeský kraj  

 
Tabulka č. 119: Objektivní tržní hodnota – Jihočeský kraj 

Rodinný dům vč. pozemku, příslušenství a venkovních úprav 

Tržní hodnota – nákladová metoda váha 35 % 13 343 000 Kč 

Tržní hodnota – porovnávací metoda váha 65 % 7 212 000 Kč – 12 921 000 Kč 

Vážený průměr 9 357 850 Kč – 13 068 700 Kč 

Výsledná tržní hodnota 9 358 000 Kč – 13 069 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jihomoravský kraj 

 
Tabulka č. 120: Objektivní tržní hodnota – Jihomoravský kraj 

Rodinný dům vč. pozemku, příslušenství a venkovních úprav 

Tržní hodnota – nákladová metoda váha 35 % 16 504 000 Kč 

Tržní hodnota – porovnávací metoda váha 65 % 10 465 000 Kč – 16 691 000 Kč 

Vážený průměr 12 578 650 Kč – 16 625 550 Kč 

Výsledná tržní hodnota 12 579 000 Kč – 16 626 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Karlovarský kraj 

 
Tabulka č. 121: Objektivní tržní hodnota – Karlovarský kraj 

Rodinný dům vč. pozemku, příslušenství a venkovních úprav 

Tržní hodnota – nákladová metoda váha 35 % 11 907 000 Kč 

Tržní hodnota – porovnávací metoda váha 65 % 5 558 000 Kč – 10 932 000 Kč 

Vážený průměr 7 780 150 Kč – 11 273 250 Kč 

Výsledná tržní hodnota 7 780 000 Kč – 11 273 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Kraj Vysočina 

 
Tabulka č. 122: Objektivní tržní hodnota – Kraj Vysočina 

Rodinný dům vč. pozemku, příslušenství a venkovních úprav 

Tržní hodnota – nákladová metoda váha 35 % 13 056 000 Kč 

Tržní hodnota – porovnávací metoda váha 65 % 7 176 000 Kč – 10 793 000 Kč 

Vážený průměr 9 234 000 Kč – 11 585 050 Kč 

Výsledná tržní hodnota 9 234 000 Kč – 11 585 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Královehradecký kraj 

 
Tabulka č. 123: Objektivní tržní hodnota – Královehradecký kraj 

Rodinný dům vč. pozemku, příslušenství a venkovních úprav 

Tržní hodnota – nákladová metoda váha 35 % 14 061 000 Kč 

Tržní hodnota – porovnávací metoda váha 65 % 8 228 000 Kč – 14 028 000 Kč 

Vážený průměr 10 269 550 Kč – 14 039 550 Kč 

Výsledná tržní hodnota 10 270 000 Kč – 14 040 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Liberecký kraj 

 
Tabulka č. 124: Objektivní tržní hodnota – Liberecký kraj 

Rodinný dům vč. pozemku, příslušenství a venkovních úprav 

Tržní hodnota – nákladová metoda váha 35 % 12 913 000 Kč 

Tržní hodnota – porovnávací metoda váha 65 % 6 932 000 Kč – 11 341 000 Kč 

Vážený průměr 9 025 350 Kč – 11 891 200 Kč 

Výsledná tržní hodnota  9 025 000 Kč – 11 891 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Moravskoslezský kraj 

 
Tabulka č. 125: Objektivní tržní hodnota – Moravskoslezský kraj 

Rodinný dům vč. pozemku, příslušenství a venkovních úprav 

Tržní hodnota – nákladová metoda váha 35 % 12 195 000 Kč 

Tržní hodnota – porovnávací metoda váha 65 % 6 441 000 Kč – 9 540 000 Kč 

Vážený průměr 8 454 900 Kč – 10 469 250 Kč 

Výsledná tržní hodnota 8 455 000 Kč – 10 469 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Olomoucký kraj 

 
Tabulka č. 126: Objektivní tržní hodnota – Olomoucký kraj 

Rodinný dům vč. pozemku, příslušenství a venkovních úprav 

Tržní hodnota – nákladová metoda váha 35 % 12 768 000 Kč 

Tržní hodnota – porovnávací metoda váha 65 % 9 000 000 Kč – 12 681 000 Kč 

Vážený průměr 10 318 800 Kč – 12 711 450 Kč 

Výsledná tržní hodnota 10 318 000 Kč – 12 711 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Pardubický kraj 

 
Tabulka č. 127: Objektivní tržní hodnota – Pardubický kraj 

Rodinný dům vč. pozemku, příslušenství a venkovních úprav 

Tržní hodnota – nákladová metoda váha 35 % 13 918 000 Kč 

Tržní hodnota – porovnávací metoda váha 65 % 9 090 000 Kč – 13 003 000 Kč 

Vážený průměr 10 779 800 Kč – 13 323 250 Kč 

Výsledná tržní hodnota 10 780 000 Kč – 13 323 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Plzeňský kraj 

 
Tabulka č. 128: Objektivní tržní hodnota – Plzeňský kraj 

Rodinný dům vč. pozemku, příslušenství a venkovních úprav 

Tržní hodnota – nákladová metoda váha 35 % 14 636 000 Kč 

Tržní hodnota – porovnávací metoda váha 65 % 10 408 000 Kč – 13 669 000 Kč 

Vážený průměr 11 887 800 Kč – 14 007 450 Kč 

Výsledná tržní hodnota 11 888 000 Kč – 14 007 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Hlavní město Praha 

 
Tabulka č. 129: Objektivní tržní hodnota – Hlavní město Praha 

Rodinný dům vč. pozemku, příslušenství a venkovních úprav 

Tržní hodnota – nákladová metoda váha 35 % 27 563 000 Kč 

Tržní hodnota – porovnávací metoda váha 65 % 29 492 000 Kč – 35 847 000 Kč 

Vážený průměr 28 816 850 Kč – 32 947 600 Kč 

Výsledná tržní hodnota 28 817 000 Kč – 32 948 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Středočeský kraj 

 
Tabulka č. 130: Objektivní tržní hodnota – Středočeský kraj 

Rodinný dům vč. pozemku, příslušenství a venkovních úprav 

Tržní hodnota – nákladová metoda váha 35 % 17 652 000 Kč 

Tržní hodnota – porovnávací metoda váha 65 % 13 039 000 Kč – 19 808 000 Kč 

Vážený průměr 14 653 550 Kč – 19 053 400 Kč 

Výsledná tržní hodnota 14 654 000 Kč – 19 053 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Ústecký kraj 

 
Tabulka č 131: Objektivní tržní hodnota – Ústecký kraj 

Rodinný dům vč. pozemku, příslušenství a venkovních úprav 

Tržní hodnota – nákladová metoda váha 35 % 12 482 000 Kč 

Tržní hodnota – porovnávací metoda váha 65 % 7 080 000 Kč – 12 696 000 Kč 

Vážený průměr 8 970 700 Kč – 12 621 100 Kč 

Výsledná tržní hodnota 8 971 000 Kč – 12 621 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Zlínský kraj 

 
Tabulka č. 132: Objektivní tržní hodnota – Zlínský kraj 

Rodinný dům vč. pozemku, příslušenství a venkovních úprav 

Tržní hodnota – nákladová metoda váha 35 % 12 913 000 Kč 

Tržní hodnota – porovnávací metoda váha 65 % 6 798 000 Kč – 10 087 000 Kč 

Vážený průměr 8 938 250 Kč – 11 076 100 Kč 

Výsledná tržní hodnota  8 938 000 Kč – 11 076 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 

9.2.4. Vyhodnocení stanovených hodnot 

 

Tato podkapitola se bude zabývat porovnáním a vyhodnocením hodnot vypočtených 

nákladovou a porovnávací metodou v návaznosti na předcházející kroky.  

Nákladový přístup k ocenění stanovil hodnotu RD z technického pohledu na nemovitou 

věc. Z časového hlediska je metoda orientována do minulosti, kdy hodnotu reprezentují 

náklady na pořízení nemovité věci včetně příslušenství a pozemků. Vzhledem ke skutečnosti, 

že se diplomová práce věnuje ocenění novostaveb RD typu bungalov v dílčích krajích České 

republiky včetně pozemků, byla určena průměrná jednotková a následně i výsledná hodnota 

pozemků náležících k předmětnému RD. Pozemky byly oceněny na základě porovnání 

stavebních pozemků. Výsledek vycházející z nákladové metody odpovídá hodnotě RD, jeho 

příslušenství a hodnotě pozemků odpovídající lokaci, tedy jednotlivým krajům na území ČR. 

Pro komplexnost této diplomové práce je níže uveden graf nabízející přehled průměrných 

jednotkových tržních hodnot stavebních pozemků dle dílčích krajů České republiky. 
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Graf č. 11: Stavební pozemky – jednotkové tržní hodnoty 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejvyšší průměrná jednotková hodnota stavebních pozemků dosahuje 12 500 Kč/m2, 

která odpovídá kraji Hlavní město Praha. Sestupným směrem jako další v pořadí následuje 

hodnota stavebních pozemků na území Středočeského kraje 5 600 Kč/m2, dále kraj 

Jihomoravského s hodnotou 4 800 Kč/m2. Jednotkové hodnoty jsou odvislé od poutavosti 

lokalit z hlediska dostupnosti dvou největších měst v České republice a jejich okolí. Plzeňský 

kraj (3 500 Kč/m2), Královehradecký kraj (3 100 Kč/m2) a Pardubický kraj (3 000 Kč/m2) se 

nacházejí v obdobné cenové hladině. Jedná se o kraje, kde průměrnou jednotkovou hodnotu 

zvyšuje především atraktivita krajských měst a dopravní dostupnost do hlavního města Prahy. 

Další skupinu tvoří pozemky na území Jihočeského kraje (2 600 Kč/m2), Kraje Vysočina 

(2 400 Kč/m2), Zlínského kraje (2 300 Kč/m2), Libereckého kraje (2 300 Kč/m2) 

a Olomouckého kraje (2 200 Kč/m2). Nejnižší průměrné jednotkové hodnoty byly určeny 

v Ústeckém kraji (2 000 Kč/m2), Moravskoslezském kraji (1 800 Kč/m2) a Karlovarském kraji 

(1 600 Kč/m2). Nízká cenová hladina je u sledovaného vzorku dána především geografií ČR 

a jejím demografickým vývojem (např. míra nezaměstnanosti a hustota zalidnění) a dalšími 

faktory, kterými jsou např. kvalita ovzduší, těžký průmysl aj., které snižují lákavost a zájem 

o lokalitu z hlediska bydlení. 

Jak vyplývá z popisu metodiky ocenění nákladovou metodou, seřazení průměrných 

jednotkových hodnot stavebních pozemků odpovídá i uspořádání výsledných hodnot 

určených nákladovou metodou. Graf níže nabízí přehled výsledných hodnot na bázi 

nákladového přístupu k ocenění. 
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Graf č. 12: Nákladová metoda 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Porovnávací metoda je odvislá od porovnání hodnoty referenční nemovité věci s cenami 

obdobných nemovitých věcí, které byly v předmětné době nabízeny na trhu. Vzhledem ke 

skutečnosti, že se diplomová práce věnuje široké lokalitě ocenění, tj. České republice, byly 

výsledné tržní hodnoty stanoveny v intervalovém vyjádření dle dílčích krajů. Graficky 

znázorněné výsledky porovnávací metody nabízí následující graf.  

 
Graf č. 13: Porovnávací metoda 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu uvedeného výše je patrné, že v rámci porovnávací metody vychází nejvyšší 

cenová hladina na území kraje Hlavní město Praha (29 492 000 Kč – 50 179 000 Kč). Ve 
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směru klesajících hodnot pak následuje kraj Středočeský (13 039 000 Kč – 19 808 000 Kč) 

a kraj Jihomoravský (10 465 000 Kč – 16 691 000 Kč). Výsledné cenové hladiny odpovídají 

atraktivitě daných lokalit. Uvedené tři kraje jsou velmi lukrativními oblastmi pro bydlení. 

Zejména jsou vyhledávané z hlediska dostupnosti hlavního města Prahy a Brna, ať už za 

pracovními příležitostmi či jinými aktivitami. Následující v sestupném pořadí jsou 

Královehradecký kraj, Plzeňský kraj, Pardubický kraj, jejichž cenové intervaly se pohybují 

v rozmezí od 8 228 000 Kč do 14 028 000 Kč. Stupnice dále pokračuje krajem Jihočeským, 

Ústeckým, Olomouckým, Libereckým, Karlovarským a Krajem Vysočina. Nejnižší hodnoty 

tržních hodnot novostaveb rodinných domů typu bungalov se nacházejí v kraji Zlínském 

(6 798 000 Kč – 10 087 000 Kč) a Moravskoslezském (6 441 000 Kč – 9 540 000 Kč). 

V grafu uvedené nejnižší tržní hodnoty však nejsou výrazně odlišné od jiných krajů (mimo 

Hlavní město Praha), což podporuje výše provedenou analýzu, která zaznamenala zvyšující se 

poptávku po rodinných domech ve vzdálenějších lokalitách od velkých měst, na což reaguje 

i nabídka. 

Následující graf porovnává hodnoty určené nákladovým a porovnávacím přístupem 

k ocenění. 

 
Graf č. 14: Porovnání nákladové a porovnávací metody 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Srovnání obou metod na územích jednotlivých krajů nám poskytuje informaci, že ve 

většině krajů jsou cenové hladiny, až na drobné odchylky, obdobné. Graf poskytuje informaci, 

že v některých krajích (Karlovarský, Liberecký, Moravskoslezský, Zlínský a další) se 

nevyplatí investovat do stavby RD, neboť při prodeji je jeho hodnota nižší, než vynaložené 

náklady. Graf zároveň může signalizovat, že stanovené průměrné jednotkové hodnoty 

stavebních pozemků byly stanoveny objektivně. Celková hodnota stanovená nákladovou 

metodou je pak přiměřená k tržní hodnotě dle porovnávací metody. Nejvýraznější rozdíl je 

zaznamenán u hodnot v rámci kraje Hlavní město Praha. Trh s rodinnými domy na území 

daného kraje vykazuje specifický charakter, a to právě díky lokaci. Převládající zástavbu 

v kraji Hlavní město Praha tvoří bytové domy. Stejně jako zde roste poptávka po bytech, 

převyšuje i poptávka po RD. Cena rodinných domů odpovídá lokalitě či historickému 

hledisku (vzdálenost od centra, památkové zóny, vilová zástavba apod.), velikosti pozemku, 
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rozsahu příslušenství, standardu aj. S ohledem na tyto charakteristiky jsou pak ceny rodinných 

domů výrazně oscilující. Ovlivňujícím faktorem, zejména v posledním čtvrtletí, je růst cen 

vstupních materiálů a komponentů. S ohledem na fakt, že interval tržní hodnoty bude sloužit 

jako vstupní parametr pro objektivní hodnotu v rámci orientační cenové mapy, nikoli pro 

ocenění konkrétního RD, lze jej pro účely této práce považovat za přiměřený. 

Poslední graf zobrazuje objektivní tržní hodnoty novostaveb rodinných domů typu 

bungalov dle dílčích krajů. Objektivní tržní hodnoty byly určeny na základě volby vah 

k aplikovaným metodám. 

 
Graf č. 15: Objektivní tržní hodnota 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

S ohledem na skutečnost, že objektivní tržní hodnoty vycházejí z použitých metod 

a rovněž s přihlédnutím na volbu vah, odpovídá jejich řazení téměř metodě porovnávací. 

Nejvyšší tržní hodnota je dosažena na území Hlavního města Prahy s hodnotou v intervalu od 

28 817 000 Kč do 32 948 000 Kč. Následující v sestupné řadě jsou kraje nacházející se 

v blízkosti dvou největších měst České republiky – Prahy a Brna – kraj Středočeský 

(14 654 000 Kč – 19 053 000 Kč) a kraj Jihomoravský (12 579 000 Kč – 16 626 000 Kč). 

Pořadí pokračuje kraji v blízkosti dvou největších měst ČR, a tedy Královehradeckým, 

Plzeňským, Pardubickým a Jihočeským, jejichž hodnoty se nacházejí v intervalu od 

9 358 000 Kč do 14 040 000 Kč. Následuje kraj Olomoucký, Ústecký, Liberecký, Kraj 

Vysočina, pro které se objektivní tržní hodnoty nachází v intervalu od 8 971 000 Kč do 

12 711 000 Kč. Nejnižší intervaly objektivních tržních hodnot odpovídají krajům Karlovarský 

(7 780 000 Kč – 11 273 250 000 Kč), Zlínský (8 938 000 Kč – 11 076 000 Kč) 

a Moravskoslezský (8 455 000 Kč – 10 469 000 Kč).  
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10. Orientační cenová mapa České republiky 
 

Orientační cenová mapa byla vytvořena na základě dvou metod běžně využívaných 

v oceňovací praxi. Pro tvorbu mapy byly použity zpracované tržní hodnoty novostaveb 

rodinných domů typu bungalov prezentované v předešlé kapitole.  

Nákladová metoda spočívala v určení celkových nákladů na znovuvybudování nemovité 

věci ve stavu odpovídajícímu ke dni ocenění, a to včetně nákladů na příslušenství a pozemek. 

Náklady na rodinný dům byly určeny na základě cenových ukazatelů. Tuto peněžní částku na 

pořízení RD následně upravil koeficient konstrukce a vybavení pro zpřesnění samotného 

výpočtu. Obdobným způsobem byla určena hodnota příslušenství RD, konkrétně garáže. 

Hodnota bazénu vzešla ze zjištěných pořizovacích nákladů. Venkovní úpravy byly oceněny 

na základě procentuálního vyjádření z ceny RD. Do koncové hodnoty rovněž vstupovaly 

hodnoty pozemků, se kterými RD tvoří jednotný funkční celek. Hodnota pozemků byla 

vypočtena na základě komparační metody dle jednotlivých krajů ČR. Výsledná hodnota 

stanovená nákladovým způsobem odpovídala součtu dílčích číselných údajů.  

Porovnávací metoda se zakládala na tržním principu porovnání. V rámci ocenění byla 

provedena komparace referenční nemovité věci s analogickými nemovitými věcmi 

nabízenými na trhu. Cíl metody zněl: nalézt dostatečný počet srovnávacích vzorků pro 

stanovení tržní hodnoty novostavby rodinného domu o 1 NP včetně pozemku v jednotlivých 

krajích ČR a určit tržní hodnotu. Případné rozdíly nemovitých věcí byly zohledněny 

korekčními činiteli. 

Vstupními hodnotami do samotné cenové mapy jsou tzv. objektivní tržní hodnoty, které 

vycházely právě z výše zmíněných metod. V rámci objektivizace byly dílčím metodám 

přiřazeny váhy, dle kterých se vypočetl vážený průměr a následně se stanovila právě 

objektivní tržní hodnota. Váhy odpovídaly především aktuálnosti použitých dat. Z časového 

hlediska je nákladová metoda orientována do minulosti, neboť využívá minulých cenových 

ukazatelů. Zároveň byl výpočet zpřesněn koeficientem standardu konstrukcí a vybavení. 

Z těchto důvodů byla nákladovému přístupu přiřazena váha 35 %. Porovnávací přístup do 

výpočtu vstoupil s váhou 65 %, neboť lépe odráží současnou situaci v daném segmentu trhu. 

Vzorky však odpovídaly rozsáhlému území dílčích krajů a také byly seskupovány v širokému 

časovém intervalu, tj. od února 2021 do listopadu 2021. Tyto číselné údaje jsou hlavními 

vstupními údaji pro orientační cenovou mapu České republiky. 

Orientační cenová mapa je rozdělena do pěti barevných zón. Odlišná barevnost 

znázorňuje odlišnost tržních hodnot novostaveb rodinných domů typu bungalov na území 

České republiky. Nejdražší rodinné domy se nacházejí v kraji Hlavní město Praha, který je 

zbarven černě. Řada sestupně pokračuje krajem Středočeským, Jihomoravským atd., čemuž 

odpovídá i škála barev. Nejtmavší barvy znamenají nejvyšší cenovou hladinu, naopak ty 

nejsvětlejší znamenají hodnoty nejnižší.  

Vytvořená cenová mapa České republiky obsahuje pouze orientační cenové intervaly, 

které jsou odvislé od nabízených RD. Nejedná se o přesné cenové hladiny, ty se mohou lišit 

v závislosti na specifických charakteristikách rodinného domu (např. velikost užitné plochy, 

velikost pozemku, standard vybavení, lokaci, apod.). 

Vzhled celé orientační cenové mapy včetně hodnot je patrný z obrázku č. 37 této 

diplomové práce.  
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Obrázek č. 37: Orientační cenová mapa ČR 

Zdroj: Zemepis.com [44]; vlastní zpracování 

  

7 780 000 Kč –  

11 273 000 Kč 

10 270 000 Kč –  

14 040 000 Kč 

9 025 000 Kč –  

11 891 000 Kč 

8 455 000 Kč –  

10 470 000 Kč 
10 319 000 Kč –  

12 711 000 Kč 

10 780 000 Kč –  

13 323 000 Kč 
11 888 000 Kč –  

14 007 000 Kč 

28 817 000 Kč –  

32 948 000 Kč 

14 654 000 Kč –  

19 053 000 Kč 

8 971 000 Kč –  

12 621 000 Kč 

9 234 000 Kč –  

11 585 000 Kč 

12 579 000 Kč –  

16 626 000 Kč 

8 938 000 Kč –  

11 076 000 Kč 
9 358 000 Kč –  

13 069 000 Kč 
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11. Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit orientační cenovou mapu rodinných domů typu 

bungalov. K tomuto záměru byly použity hodnoty stanovené pomocí oceňování. Konkrétně 

byly provedeny výpočty na základě dvou běžně využívaných metod v oceňování nemovitostí. 

Podkladem byla referenční novostavba rodinného domu typu bungalov s charakteristickými 

vlastnostmi. První část výpočtu se věnovala stanovení hodnoty nemovité věci uvažovaného 

typu aplikací nákladové metody. Druhá část se soustředila na výpočet porovnávací metodou 

dle nabídkových cen, přičemž tato data byla shromažďována od února do listopadu roku 

2021.  

Pro každou metodu byly vyjádřeny hodnoty předmětného typu rodinného domu včetně 

pozemků a příslušenství, a to na území krajů České republiky. Po této fázi došlo k vyjádření 

objektivní tržní hodnoty. V rámci objektivizace byly dílčím metodám přiřazeny váhy, na 

základě kterých se vypočetly vážené průměry a následně se určily právě objektivní tržní 

hodnoty. Výsledné hodnoty byly vstupními parametry pro tvorbu orientační cenové mapy. 

Vytvořená orientační cenová mapa je členěna na pět barevných zón. Odstupňovaná 

barevná škála znázorňuje posloupnost tržních hodnot novostaveb rodinných domů typu 

bungalov na území České republiky. Nejvyšší tržní hodnota, odpovídající černé barvě, byla 

stanovena v kraji Hlavní město Praha, a to v intervalu od 28 817 000 Kč do 32 948 000 Kč. 

Pořadí sestupně pokračuje krajem Středočeským (14 654 000 Kč – 19 053 000 Kč), 

Jihomoravským (12 579 000 Kč – 16 626 000 Kč) a uzavírá ho kraj Moravskoslezský 

(8 455 000 Kč – 10 469 000 Kč), čemuž odpovídá i volba barev. Řazení výsledných hodnot 

verifikuje i výše provedená analýza trhu nemovitostí v České republice. Portál Bezrealitky.cz 

potvrzuje, že v roce 2021 nejvyšší cenové hladiny dosahují rodinné domy v kraji Hlavní 

město Praha. Rovněž tento a další zdroje sdělují informaci o přesunu poptávky do lokalit 

vzdálenějších od velkých měst. Zvýšená poptávka byla zaznamenána ve všech krajích ČR, 

ačkoliv Středočeský a Jihomoravský kraj byly pro novostavby nejaktuálnější.  

Z pohledu současné situace na trhu s nemovitostmi, který zaznamenal v posledním roce 

expanzi cen, je vhodné znát cenu vlastních nemovitých věcí. V prvotních fázích propočtu 

nebo pro potřeby verifikace cenové hladiny mohou být vhodným nástrojem právě cenové 

mapy. Vytvořená cenová mapa je adresována účastníkům na trhu s nemovitostmi. Zejména je 

určena pro jednoduché případy, kdy umožňuje prvotní a rychlé stanovení objektivní tržní 

hodnoty nemovité věci, a to jak pro stranu kupující, tak prodávající. Zároveň může být cenová 

mapa využívána jako nástroj pro ověření cenové hladiny stanovené znalcem či odhadcem. 

Diplomová práce by se mohla dále rozšířit o další cenové mapy v závislosti na charakteru 

rodinných domů. Další cenové mapy by mohly být vytvořeny např. pro domy o 2 NP, domy 

ve stáří více než 10 let, nemovitosti pro rekreaci apod. Možností by bylo i rozšíření 

hodnotících kritérií, pro stanovení tržní hodnoty rodinného domu s ještě přesnějšími 

charakteristikami. Rezerva je rovněž v kvalitě vstupních dat, kdy data z realitních inzercí jsou 

méně přesná, než např. ceny z realizovaných transakcí či z databází znalců či odhadců. 

Předmětem dalšího zkoumání by rovněž mohly být další typy nemovitých věcí jako jsou byty, 

stavební pozemky, komerční objekty aj.  

Tato práce napomáhá utvořit si představu o tom, jak může fungovat vytváření cenové 

mapy pro rychlé ocenění nemovitosti či pro verifikaci cenové hladiny. Rozšiřuje také 

povědomí, jak může být prováděn sběr dat, jejich vyhodnocení a ocenění, aby byla zachycena 

objektivní tržní hodnota nemovité věci na území České republiky.  
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