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S1 ON VŠE 
Standard pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou  

v České republice 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1 Koncepce standardu 

1.1.1  Tento standard ON-1 obsahuje základní zásady a požadavky pro provádění 
kvalifikovaného odhadu tržní hodnoty nemovitostí. 

1.1.2 Standard respektuje předpoklad, že každá nemovitost je jedinečná a považuje 
kvalifikované ocenění za individuální výtvor. Proto zde uvedené zásady  
a požadavky představují pouze základní obecný rámec, jehož meze by mělo každé 
kvalifikované ocenění respektovat. 

1.1.3 Standard neplní úlohu imperativně svazujícího dokumentu restriktivního 
charakteru, pouze nastavuje hranice, v nichž by se hodnotitel měl pohybovat, aby 
jeho počínání bylo možno označit za standardní a dostatečně transparentní. Uvnitř 
těchto hranic mu umožňuje pohyb dle vlastního odborného uvážení přiměřeně 
individuálnímu úkolu.  

1.1.4 Proto standard předpokládá, že hodnotitel je po odborné i morální stránce 
dostatečně kvalifikovaný, je schopen rozsah standardu kreativně využít a zároveň 
je i dostatečně disciplinovaný, aby jeho hranice dokázal akceptovat.  

1.2 Platnost  

1.2.1 Tento standard platí pouze v případech, kdy výsledkem oceňovacího procesu je 
tržní hodnota, jejíž definice je uvedena v odst. 2.1 a upřesněna v odst. 2.2. 

1.2.2 Nevyhovuje-li výsledek ocenění podle tohoto standardu definici a textu odstavců 
2.1 a 2.2, nelze jej označit za tržní hodnotu. Může se však jednat o některou z typů 
hodnoty na netržní bázi, jak jsou uvedeny v samostatném standardu ON-2.  

1.2.3 Má-li být výsledkem ocenění některá z typů netržních hodnot, je nutno použít 
standard ON-2. Lze-li k netržnímu typu hodnoty dospět s využitím zde uvedených 
postupů, je možné zásady a požadavky tohoto standardu použít přiměřeně.  

1.2.4 Vlastníkem, správcem a nositelem tohoto standardu je Institut oceňování majetku 
v Praze (IOM) při Vysoké škole ekonomické. Platnost tohoto standardu se 
vztahuje na potřeby výuky na tomto institutu a platí i pro činnosti na něj 
organizačně navazujících institucí (Znalecký ústav, certifikační orgán).  

1.2.5 Rozhodnou-li se tento standard respektovat a využít ve své činnosti i další 
instituce či fyzické osoby, bude jim po registraci u jeho nositele tento text 
poskytnut bezplatně a za stejných podmínek na vyžádání budou poskytnuty  
i případné jeho změny, doplňky či novely.  

1.2.6 Standard předpokládá, že jej budou využívat kvalifikovaní odborníci z oboru 
oceňování nemovitostí, proto u postupů, metod a technik ve standardu uvedených 
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jsou naznačeny pouze jejich hlavní zásady, aniž se zachází do hlubších 
podrobností.  

1.3 Vztahy k jiným normám 

1.3.1 Tento standard je v souladu s aktuálním zněním Mezinárodních oceňovacích 
standardů (IVS)1 i Evropských oceňovacích standardů (EVS)2. 

1.3.2 Předpokládá se, že standard ON-1 bude součástí postupně systematicky 
zpracované řady dalších norem (např. standardy pro oceňování jiných typů 
majetku, netržních typů hodnot, obecné pokyny, případné změny či dodatky, 
doporučená literatura apod.). 

2.  ZÁKLADNÍ POJMY 

2.1 Definice tržní hodnoty 

2.1.1 Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by bylo možné k datu ocenění 
posuzovaný majetek směnit mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím 
v nezávislé transakci a po uskutečnění náležitého marketingu, přičemž každá ze 
stran jedná informovaně, obezřetně a bez donucení.3  

2.1.2 Tato definice tržní hodnoty je převzata z aktuálního znění Mezinárodních 
oceňovacích standardů (IVS) a Evropských oceňovacích standardů (EVS), které 
vydávají příslušné mezinárodní organizace 4. 

2.2 Upřesňující podmínky 

2.2.1 Tržní hodnota je podmíněna existencí fungujícího volného trhu, je poplatná 
chování širšího počtu jeho účastníků a reaguje pouze na takové cenotvorné 
faktory a vlivy, které z tohoto prostředí vycházejí. 

2.2.2 Ocenění vedoucí k tržní hodnotě přihlíží k nejpravděpodobnějšímu  nejlepšímu  
a nejvyššímu využití nemovitostí a vyžaduje, aby v jeho rámci byl proveden 
přiměřený a relevantní průzkum trhu a aby všechny použité postupy simulovaly 
pravděpodobné chování a uvažování kvalifikovaných účastníků v příslušném 
tržním segmentu. 

2.3 Oceňovací proces 

2.3.1 Oceňovací proces je systematicky a logicky uspořádaný analytický postup, 
využívající osvědčené přístupy, metody, techniky a procedury, vycházející 
z tržních podnětů a používající tržní data a informace, simulující postupně se 
formující názory potenciálních účastníků trhu na výši tržní hodnoty nemovitostí.   

                                                 
1 IVS - International Valuation Standards 
2 EVS -European Valuation Standards 
3 Market Value is the estimated amount for which  a property should exchange on the date of valuation between 

a willing buyer and the willing seller in arm’s-length transaction after proper marketing wherein the parties  
had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion. (IVS 1, odst.3.1) 

4 IVS - International Valuation Standards  Committee (IVSC), EVS - The European Group of Valuer’s 
Associations (TEGoVA):  
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2.4 Oceňovací elaborát 

2.4.1 Oceňovací elaborát (ocenění, znalecký posudek) je písemný dokument, který 
vypracovává oceňovatel a který písemnou formou dokumentuje průběh a výsledek 
oceňovacího procesu. Elaborát musí být rozdělen na nálezovou a oceňovací část.  

2.4.2 Nálezová část vedle výstižného popisu předmětu ocenění musí obsahovat 
především všechny údaje a informace, které oceňovatel nalezl při prohlídce 
oceňovaných nemovitostí na místě samém a zjistil z použitých podkladů. 
Nálezová část musí obsahovat pouze nalezená relativně nezpochybnitelná fakta, 
která odhadce nemůže subjektivně ovlivnit.  

2.4.3 Potenciální prvky subjektivity oceňovatele mohou připadnout v úvahu až 
v oceňovací části, v níž se nalezená fakta hodnotí, dávají do souvislostí s výsledky 
analýzy trhu, volí a aplikují vhodné postupy ocenění a je odhadnuta výsledná tržní 
hodnota nebo její interval. 

2.4.4 V zájmu přehlednosti a rychlé orientace v elaborátu se doporučuje základní 
klíčové informace obou částí stručně shrnout a uvést samostatně, zejména ve 
formě titulního listu a závěru. Standardní obsah a osnova oceňovacího elaborátu 
jsou specifikovány v odst. 4.   

2.4.5 Každý oceňovací elaborát musí být opatřen jednoznačným evidenčním číslem, 
řádně datován a musí obsahovat specifikaci předmětu ocenění co do rozsahu  
i vlastnických práv, dále datum, k němuž se ocenění provádí, účel ocenění a jeho 
limity, jasné vyznačení, že výsledkem je tržní hodnota oceňovaných nemovitostí 
ve smyslu zde uvedené definice (nikoliv cena zjištěná), plná jména, adresy  
a kontakty na objednatele i oceňovatele a doklad či odkaz na oceňovatelovu 
kvalifikaci a oprávněnost k provádění oceňování nemovitostí. 

2.4.6 Celý elaborát musí být zabezpečen proti zneužití a neoprávněným dodatečným 
změnám a zásahům. 

2.4.7 Shodné požadavky uvedené v odst. 2 platí i pro případný dodatek k základnímu 
elaborátu. 

2.5 Oceňovatel 

2.5.1 Oceňovatelem je v případě fyzické osoby soudní znalec z příslušného oboru, nebo 
jiný kvalifikovaný expert, který má oficiální oprávnění k oceňování nemovitého 
majetku, uznává tento standard a řídí se všemi jeho ustanoveními. Je-li 
hodnotitelem znalecký ústav jmenovaný v příslušném oboru, jde o obchodní 
společnost osob kvalifikovaných expertů, v jehož pracovní skupině zpracovávající 
ocenění je zodpovědnou osobou soudní znalec oprávněný k oceňování 
nemovitého majetku, respektující tento standard a řídící se všemi jeho 
ustanoveními. 

2.5.2 Za oficiální oprávnění se považuje jmenování soudním znalcem spolu s aktuálně 
platnou certifikací oprávněného orgánu. Pro znalecký ústav a v něm zodpovědnou 
osobu soudního znalce platí oficiální oprávnění přiměřeně. 
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3. OCEŇOVACÍ PROCES 

3.1 Obecné požadavky  

3.1.1 Oceňovací proces se odehrává ve dvou základních fázích, zahrnujících:  

- prohlídku oceňovaných nemovitostí na místě samém,  

- vypracování ocenění ve formě písemného elaborátu (dokumentu). 

3.2 Prohlídka na místě samém  

3.2.1 Prohlídce na místě samém obvykle předchází ústní či písemná objednávka, 
případně ustanovení v dané věci. Oceňovatel by měl zvážit, zda při řešení 
zadaného úkolu nemůže být nařčen z předpojatosti či možného střetu zájmů, zda 
úkol koresponduje s jeho oborem a zda nepřesahuje jeho odborné či fyzické 
možnosti. V opačném případě by měl neprodleně informovat objednatele  
a objednávku případně odmítnout. 

3.2.2 Prohlídku na místě samém oceňovatel provádí po dohodě s objednatelem  
a uživatelem nemovitostí, případně dalších ve věci zainteresovaných účastníků. 
Prohlídku musí vykonat hodnotitel osobně.  

3.2.3 Jestliže ocenění souvisí se sporem či jiným úkonem, při němž lze očekávat 
potenciální střet zainteresovaných stran, je třeba postupovat ve smyslu příslušného 
usnesení a v dostatečném časovém předstihu zúčastněné strany k prohlídce i 
zpřístupnění nemovitostí písemně vyzvat s možností případné změny termínu pro 
možné odůvodněné překážky. O termínech prohlídky i jejich změnách je nutno 
informovat objednatele. Prostřednictvím dohody či výzvy oceňovatel obvykle 
žádá i o poskytnutí příslušných podkladů, které s oceněním mohou souviset.  

3.2.4 Oceňovatel se musí chovat při prohlídce objektivně a nestranně, musí vyslechnout 
informace, názory a přijmout příslušné podklady všech zainteresovaných stran, 
obhlédnout osobně všechny části, plochy či prostory oceňovaných nemovitostí 
včetně jejich součástí a příslušenství, v případě potřeby je zaměřit a přiměřeným 
způsobem si pro potřebu následného zpracování pořídit písemné poznámky, 
zápisy, náčrty, fotografie či jiné mediální záznamy důležité pro ocenění. 
Doporučuje se obhlédnout i okolí oceňovaných nemovitostí a snažit se získat 
přehled o jeho souvislostech a vazbách k předmětu ocenění.  

3.2.5 Osobní obhlídku lze vypustit pouze u takových částí nemovitostí, kde hrozí 
zvýšené riziko ohrožení života či zdraví (např. šikmé střechy, visuté prvky, 
porouchané konstrukce hrozící zřícením, zavalením, sesuvem apod.). V takových 
případech by se měl hodnotitel snažit parametry, kvalitu a stav takovýchto částí 
zjistit vhodným náhradním způsobem (např. z  bezpečné vzdálenosti apod.). 

3.2.6 V případě potřeby doplnění podkladů lze uskutečnit i několik dalších prohlídek za 
stejných podmínek. Jestliže některé klíčové podklady, data či informace nejsou 
zjistitelné prostřednictvím účastníků prohlídky, doporučuje se, aby o ně 
oceňovatel požádal objednatele nebo si je vstřícně opatřil na příslušných 
institucích či z jiných potenciálních zdrojů.  
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3.2.7 Jestliže by při prohlídce vyvstaly překážky či jiné neočekávané komplikace 
bránící splnění zadaného úkolu, musí oceňovatel neprodleně informovat 
objednatele a dohodnout s ním další postup. 

3.2.8 Oceňovatel by se měl na prohlídku předem vhodným způsobem připravit, aby při 
ní byl schopný se zorientovat a vytvořit si alespoň předběžnou představu  
o předmětu ocenění a jeho nejbližším okolí, aby mohl stanovit přibližný postup 
prohlídky, formulovat vhodné dotazy a požadavky na podklady nutné k ocenění. 

3.2.9 Oceňovatel se musí při prohlídce i při jednání se stranami chovat tak, aby 
zainteresovaným stranám unáhleně nesděloval své dílčí závěry a předběžné 
názory či dokonce předem nepředjímal výsledek ocenění. 

3.2.10 Za písemné podklady potřebné pro ocenění se pokládají především: 

-  majetko-právní dokumenty, obsahující identifikační a vlastnické údaje 
předmětných nemovitostí včetně vyznačení případných omezení,  

- stavebně-právní podklady, prokazující zejména legálnost výstavby a způsob 
využití, jakož i termíny zahájení provozu či případných změn v užívání,  

-  stavebně technická dokumentace staveb včetně případných změn,  

-  podklady spojené s ekonomikou provozu, např. nájemní smlouvy, doklady 
ohledně provozních nákladů apod. 

-  jiné podklady s oceněním související. 

3.2.11 V případě potřeby  si oceňovatel může k prohlídce přizvat vhodného specialistu – 
konzultanta; je-li objednatelem soud či státní orgán, musí s přibráním konzultanta 
souhlasit. 

3.3 Vypracování oceňovacího elaborátu 

3.3.1 Vypracování oceňovacího elaborátu musí oceňovatel vypracovat osobně  
a vlastnoručně podepsat, případně může k vypracování přizvat specialistu-
konzultanta.  

3.3.2 Oceňovatel je za celý text svého elaborátu zodpovědný po stránce obsahové  
i právní. Výjimku tvoří pouze příloha, mající formu samostatného znaleckého 
posudku příslušného specialisty, včetně jeho osvědčení a vlastnoručního podpisu. 

4. OBSAH OCEŇOVACÍHO ELABORÁTU 

4.1 Obecné požadavky 

4.1.1 Písemná forma oceňovacího elaborátu musí být jasně rozdělena na nálezovou  
a oceňovací část. V zájmu přehlednosti a snadné orientace v textu se doporučuje 
v závislosti na konkrétních okolnostech obě hlavní části doplnit o další samostatné 
listy a to úvodní list, analýzu trhu a závěr, který bude obsahovat odpovědi na 
případné otázky zadané objednatelem.  

4.1.2 Elaborát musí obsahovat analýzu příslušného segmentu trhu, která dle okolností 
může být pojata jako úvodní součást oceňovací části, případně může figurovat 
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jako samostatná část následující po nálezu. Nesmí být pojata jako součást nálezu, 
neboť ten by měl obsahovat pouze subjektivně neovlivnitelná fakta bez jejich 
dalšího hodnocení.  

4.1.3 Text elaborátu musí ctít zásady českého pravopisu i obecné požadavky na 
jazykovou kulturu. 

4.2 Doporučená osnova  

4.2.1 Doporučuje se, aby z důvodů snadné orientace i kontroly byl oceňovací elaborát 
členěn do následujících hlavních částí v tomto postupném pořadí:  

Úvodní list → Nález → Analýza trhu → Ocenění → Závěr → Přílohy 

Alternativně:  

Úvodní list → Nález → Ocenění (včetně analýzy trhu) → Závěr → Přílohy 

4.3 Doporučený obsah hlavních částí oceňovacího elaborátu 

4.3.1 Úvodní list  

Úvodní list sice koncepčně spadá do nálezové části, avšak je vhodné jej z ní 
vyčlenit, aby pokud možno stručnou formou informoval o podstatě a zaměření 
obsahu dokumentu. Proto by měl obsahovat minimálně název a předmět ocenění, 
místo kde se předmět nachází, účel a datum, k němuž se ocenění provádí, 
jednoznačný název výsledku ocenění (tržní hodnota) a plné adresy objednatele  
a oceňovatele, v případě znaleckého ústavu – kromě statutárně zodpovědné osoby 
za ústav i zodpovědnou osobu soudního znalce zpracovávajícího ocenění.  
Úvodní list lze i s výhodou použít pro umístění názvu elaborátu a jeho 
evidenčního znaku (např. číslo posudku).   

4.3.2 Nález 

Vedle podrobností, které se obsahově nevešly do úvodního listu, nález obsahuje 
především popis předmětu ocenění spolu se všemi identifikačními, vlastnickými, 
kvalitativními a kvantitativními fakty, souvisejícími s oceněním a zjištěnými při 
prohlídce na místě samém a z dostupných písemných i ústních podkladů včetně 
označení zdrojů, z nichž byly získány. 

4.3.2.1 Výstižný popis oceňovaných nemovitostí musí mít logickou stavbu a respektovat 
pravidlo postupu od obecných charakteristik k detailním, konstatovat shledaná 
fakta a zdržovat se hodnotících komentářů.  

 Doporučené členění popisu: 

a) Poloha nemovitostí včetně širších geografických vztahů a souvislostí 

  aa) Pozemky 

  ab) Stavby a jejich umístění na pozemcích 

    b)  Stavby hlavní 

  ba)  Historie vzniku a vývoje nemovitostí 
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  bb) Urbanistické a objemové řešení 

  bc) Architektonické a dispoziční řešení 

  bd)  Konstrukční řešení 

  be)  Vnitřní vybavení a technická zařízení 

  bf)  Jiné speciální prvky 

  bg)  Objemové a plošné parametry 

  bh)  Provozně ekonomické parametry 

  bi)  Stáří, technický a funkční stav, vady, poruchy, nedodělky 

  bj)  Rizika, možnosti rozvoje apod. 

c) Stavební příslušenství (podobně jako u hlavních staveb s možností zkrácení 
s přihlédnutím k cenotvornému významu) 

d) Trvalé porosty (dle okolností, výskytu a úloze s přihlédnutím k cenotvornému 
významu, např. výsadba hospodářská, estetická, podíl na tvorbě životního 
prostřední, vzácnosti apod.)  

4.3.2.2 Vzhledem k individuálním charakteristikám nemovitostí, jakož i k různým 
zadáním, je možné osnovu popisu vhodným způsobem upravit, tzn. podle 
složitosti případu doplnit, zkrátit či některé části sloučit. Přitom je nutno klást 
důraz především na kontinuitu textu a na ty skutečnosti, které jsou významově 
spjaty s oceněním. 

 4.3.3 Analýza trhu 

4.3.3.1 Analýza trhu je povinnou součástí každého oceňovacího elaborátu, jehož cílem je 
tržní hodnota nemovitostí.  

4.3.3.2 Hlavním cílem analýzy je přehled o situaci na trhu ve vymezeném segmentu, 
v němž oceňované nemovitosti působí a zároveň získání dat a informací, která po 
jejich vyhodnocení budou použita v rámci všech tří přístupů k oceňování (stručně 
řečeno, za jaké ceny se podobné stavby stavějí, za jaké ceny se nemovitosti či 
pozemky pronajímají a prodávají, jaké jsou v segmentu cenové trendy, zvyklosti 
apod.). 

4.3.3.3 Doporučuje se, aby analýza trhu postupovala v těchto krocích: 

a) Analýza oceňovaných nemovitostí, jejíž hlavním cílem je  

- vyjádření hlavních charakteristik jejich podstaty a zároveň eventuální 
vyloučení těch částí, které se na tvorbě hodnoty nepodílejí  

- vymezení tržního segmentu, v němž oceňované nemovitosti působí,  

- posouzení a nalezení jejich nejlepšího a nejvyššího využití a rozhodnutí, zda 
lze za něj uvažovat i využití současné 
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b) Analýza celkové situace ve vybraném segmentu trhu 

c) Analýza nabídky, zaměřená především na konkurenceschopnost 
oceňovaných nemovitostí ve srovnání s ostatními ve vybraném segmentu 
nabízenými 

d) Analýza poptávky zaměřená především na okruh potenciálních 
poptávajících v souvislostech s jeho velikostí, motivy a preferencemi 

e) Závěr analýzy, shrnující a hodnotící získaná data a informace tak, aby byly 
použitelné v dalších fázích ocenění. 

4.3.3.4 S přihlédnutím k okolnostem lze některé kroky vhodným způsobem sloučit, 
případně analýzu trhu (zejména v jednodušších případech) zahrnout do oceňovací 
části. 

4.3.4 Oceňovací část 

4.3.4.1 Součástí oceňovací části elaborátu může být alternativně analýza trhu 
v doporučeném členění (viz odst.4.3.3.4). 

4.3.4.2 V úvodu oceňovací části je vhodné velmi stručně vysvětlit podstatu následně 
použitých přístupů, aby jejich aplikace byly pokud možno srozumitelné i pro 
laiky. Oceňovatel by se však měl vyvarovat zbytečného popisu postupů, které 
nebudou aplikovány. 

4.3.4.3 Doporučuje se následně aplikovat všechny tři základní přístupy k ocenění,  
tj, nákladový, porovnávací i výnosový. Výběr metod i jejich případné modifikace 
v jejich rámci je v kompetenci oceňovatele, který jej musí zdůvodnit. Výběr je 
většinou odvislý od množství a kvality dat, získaných při analýze trhu. 

4.3.4.4 Podle okolností je možno použít více metod v rámci jednotlivých přístupů, 
zejména ke kontrolním a testovacím účelům. Různící se dílčí výsledky z několika 
metod je nutno vyhodnotit a sjednotit do výsledku jediného ve formě nákladové, 
výnosové nebo porovnávací hodnoty, které pak v závěrečné rekonciliaci 
reprezentují indicie jako komplexní výsledek celého přístupu. Alternativně lze 
dílčí výsledky jednotlivých metod považovat za dílčí indicie a jejich vyhodnocení 
a případné sjednocení provést jako součást závěrečné rekonciliace. 

4.3.5 Rekonciliace  

4.3.5.1 Rekonciliace je součástí oceňovací části elaborátu a tvoří její závěrečnou fázi,  
v níž jsou analyzovány dílčí výsledky z jednotlivých přístupů, které naznačují 
úroveň tržní hodnoty z různých pohledů a na jejich základě se oceňovatel snaží  
o jejich sjednocení do hodnoty finální, odpovídající účelu ocenění.  

4.3.5.2 Výsledek může být interpretován bodově jako odhad konkrétní částky, případně 
intervalově formou pásma, v němž finální hodnota pravděpodobně leží, 
interpretace by měla být opět v souladu s účelem ocenění. 

4.3.5.3 Případné rozdíly v dílčích výsledcích i odhad výsledku finálního musí být řádně 
zdůvodněny. 
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4.3.6 Závěr  

4.3.6.1  Obsahuje závěrečný výrok, jímž oceňovatel formou konkrétní částky či 
pravděpodobným intervalem vyjadřuje odhadnutou výši tržní hodnoty. 

4.3.6.2 S ohledem na jednoznačnost výsledku se doporučuje, aby vedle číselného 
vyjádření byla výsledná částka či velmi často interval vyjádřen i slovní formou. 

4.3.6.3 Doporučuje se v závěru uvést, zda výsledek obsahuje daň z přidané hodnoty či 
nikoliv. 

4.3.6.4 V závislosti na znění zadání lze na tomto místě odpovědět i na konkrétně zadané 
další otázky. 

4.3.6.5 Závěr musí být uzavřen datem a místem zpracování, vlastnoručním originálním 
podpisem oceňovatele, pro znalecké ústavy musí závěr obsahovat alespoň 
statutárně zodpovědnou osobu za ústav a osobu za ocenění zodpovědného 
soudního znalce, dále evidenčním číslem, a odkazem na kvalifikaci (u znaleckých 
posudků znalecká doložka a otisk pečeti) a prohlášení, že ocenění je v souladu 
s tímto standardem. 

 4.3.7 Přílohy 

4.3.7.1 Oceňovací elaborát může být doplněn vhodnými textovými i grafickými 
přílohami, jejichž úlohou je upřesnit, blíže doložit či dokladovat základní text, 
v němž je vhodné na příslušném místě na vazbu k příloze upozornit. 

4.3.7.2 Počet příloh by měl být přiměřený s přihlédnutím ke srozumitelnosti textu a neměl 
by nutit uživatele častěji přeskakovat ze základního textu k přílohám. 

4.3.7.3 Jako přílohy by měl oceňovatel volit jen takové dokumenty, které skutečně text 
posudku doplňují a nejsou od věci.  

4.3.7.4 Za originalitu kopií použitých jako přílohy ručí oceňovatel.  

4.3.7.5 V případě většího počtu příloh se doporučuje uvést jejich seznam. 

  

5. OCEŇOVACÍ PŘÍSTUPY 
5.1  Všeobecné zásady 

5.1.1 Pro odhad tržní hodnoty nemovitostí se používají tři základní přístupy, formující 
názor na tržní hodnotu a vycházející z jejího měření pomocí: 

- nutných pořizovacích nákladů jakožto ocenění úsilí, které bylo třeba vynaložit 
na nákup pozemků a realizaci obdobné výstavby, tzv. nákladový přístup, jehož 
výsledkem je nákladová hodnota,  

- předpokládaných výnosů jakožto ocenění budoucího prospěchu, které je možno 
od nemovitostí očekávat, tzv. výnosový přístup indikující výnosovou hodnotu  
a dále  

- porovnání s  prodejními cenami podobných nemovitostí, jakožto aktuální reflexí 
trhu, tzv. porovnávací přístup, jenž vede k porovnávací hodnotě. 
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5.1.2 Přitom jak vynaložené náklady, jako odraz nevratné minulosti, tak i očekávané 
výnosy, jakožto příslib očekávané budoucnosti, je nutno transformovat do 
současnosti, resp. k datu ocenění. To se děje  

- u nákladového přístupu srážkou za znehodnocení, vyjadřující fyzické opotřebení 
a funkční zastarávání, vady, poruchy, případně u nedokončených staveb i náklady 
na jejich dokončení,  

- u výnosového přístupu kapitalizací typického čistého ročního výnosu, 
případně diskontováním řady všech budoucích očekávaných ročních výnosů 
k současnosti, resp. k datu ocenění, 

- porovnávací přístup většinou vychází z cen dosažených při aktuálních prodejích, 
takže časová transformace v takových případech odpadá. 

5.1.3 V rámci těchto tří přístupů je možno použít řadu doporučených osvědčených 
metod, jejichž výběr je závislý především na formě, množství a kvalitě dat, 
získaných při analýze trhu příslušného segmentu.  

5.1.4 Za standardní se považují metody, které jsou včetně jejich základních principů 
specifikovány v dalším textu tohoto standardu. Jejich výběr včetně jejich 
případných modifikací je plně v kompetenci oceňovatele, který je musí 
přizpůsobit konkrétním podmínkám případu.  

5.1.5 Dílčí výsledky těchto metod představují indicie, které slouží jako podklad pro tzv. 
rekonciliaci (závěrečnou analýzu), vycházející z jejich rozborů a z vyhodnocení 
jejich vzájemných relací a na těchto základech s přihlédnutím k účelu  
a podmínkám ocenění je odhadnut finální výsledek - tržní hodnota nemovitostí, 
případně její pravděpodobný interval. 

5.1.6 Doporučuje se aplikovat všechny tři přístupy, případnou absenci některého z nich 
je možno tolerovat pouze ve výjimečných případech a je ji nutno řádně zdůvodnit 
a vysvětlit. 

5.1.7 Doporučuje se volit všechny vstupy bez zohlednění daně z přidané hodnoty. 
Pokud některé vstupy obsahují složku daně z přidané hodnoty, musí to být 
zřetelně odlišeno od vstupů, které tuto složku neobsahují. 

6. APLIKACE OCE ŇOVACÍCH PŘÍSTUPŮ PRO NEMOVITOSTI TYPU 
POZEMKY ZHODNOCENÉ STAVBAMI  

6.1 Nákladový přístup 

6.1.1 Úvodní poznámky 

6.1.1.1  Text v kap. č. 6 se týká pouze oceňování takových nemovitostí, které zahrnují 
pozemky zhodnocené stavbami. 

6.1.1.2 Koncepce nákladového přístupu vychází z předpokladu, že účastníci trhu mohou 
mimo jiné měřit hodnotu na principu nákladů obětovaných příležitostí tak, že 
účastník trhu vybírá výhodnější z alternativ: 
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- koupě nemovitostí (pozemek se stavbou) nebo  

- nákup pozemků a nákladů na zhotovení nových staveb, 

takže tržní hodnotu může měřit alternativními náklady na vybudování nemovitostí 
podobných ve své režii. Protože se však rozhoduje v podmínkách omezených 
zdrojů a vybere-li jednu z variant, druhá bude obětována a ztracena. Při měření 
účastník přihlíží i k dalším potenciálním rozdílům mezi oběma variantami, 
neboť alternativa počítající s vybudováním staveb uvažuje většinou s náklady na 
novostavbu, zatímco při koupi jde obvykle o stavby již užívané, které nemusí být 
nové, takže se u nich mohou projevovat důsledky znehodnocení, zejména ve 
formách fyzického opotřebovávání, funkčního zastarávání, vad, poruch  
a nedodělků.  

6.1.1.3 Výsledkem postupů založených na nákladovém přístupu je nákladová (věcná, 
substanční) hodnota nemovitostí, která může, ale nutně nemusí být ztotožněna  
s tržní hodnotou nemovitostí. Považuje se pouze za jednu z  indicií možné úrovně 
tržní hodnoty zejména u staveb speciálního významu. 

6.1.1.4 Nákladová hodnota nemovitostí je součtem hodnoty pozemků odpovídající 
nákladům na jeho pořízení a nákladové hodnoty staveb V obecném pojetí 
představuje hodnotu, zahrnující hodnotu pozemků a jejich zhodnocení, přičemž 
zástavba představuje jednu z  mnoha jeho forem.  

6.1.1.5 Nákladová hodnota staveb vyjadřuje náklady na podmiňující výrobu nových 
staveb upravené o znehodnocení, vyjadřující případné rozdíly stavu mezi 
novostavbou a stavbou oceňovanou. 

6.1.1.6 V některých výjimečných případech může znehodnocení stavby dosáhnout 
extrémní velikosti, která ve výsledku snižuje hodnotu pozemků. 

6.1.2 Obecné postupové schéma 

6.1.2.1 Nákladová hodnota nemovitosti = náklady na pořízení pozemku + náklady na 
novostavbu – znehodnocení 

6.1.3. Odhad nákladů na pořízení pozemků  

6.1.3.1 Pro odhad hodnoty pozemků se používají většinou přístupy zbývající 
(porovnávací, výnosový). Prvky nákladového přístupu je k těmto účelům možno 
použít pouze v modifikované (reziduální) formě (viz odst. 7.2).  

6.1.4 Odhad nákladů na realizaci staveb  

6.1.4.1 Při odhadu nákladů na realizaci staveb je možno vycházet: 

- z historických podkladů, dokladujících výši pořizovacích nákladů na oceňované 
stavby v době jejich vzniku (např. faktura, původní rozpočet apod.), které je 
však nutno transformovat na cenovou úroveň k datu ocenění. 

- z podkladů respektujících cenovou úroveň pořizovacích nákladů staveb k datu 
ocenění. 
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6.1.5 Za standardní pojetí nákladů se považuje: 

6.1.5.1 Báze reprodukčních nákladů, kterými se rozumějí pořizovací náklady na 
zhotovení repliky oceňované stavby s využitím shodného objemového  
a dispozičního řešení i stejných stavebních materiálů. 

6.1.5.2 Báze náhradových nákladů, odpovídajících pořizovacím nákladům na zhotovení 
repliky oceňované stavby při zachování objemového i dispozičního řešení, avšak 
s využitím materiálů, technických a technologických postupů běžně používaných 
k datu ocenění. 

6.1.5.3 Báze alternativních nákladů, odpovídajících pořizovacím nákladům na zhotovení 
ekvivalentu oceňované stavby s využitím materiálů, technických  
a technologických postupů, designu i objemového a dispozičního řešení, které 
jsou běžné k datu ocenění. 

6.1.6 Za standardní metody pro vyčíslení nákladů se považují: 

6.1.6.1 Všechny postupy běžně používané a respektované ve stavebnictví, založené na 
součtu dílčích ocenění nákladů na všechny jednotlivé položky, z nichž se 
oceňované stavby skládají (např. podrobný položkový rozpočet). 

6.1.6.2 Metody dle podkapitoly ad 6.1.6.1, při nichž jednotlivé položky jsou vhodným 
způsobem slučovány, takže součet dílčích ocenění je možno aplikovat na větší 
stavební díly (tzv. metody agregovaných položek). 

6.1.6.3 Pomocí technicko-hospodářských ukazatelů v Kč za vhodně zvolenou jednotku 
(obestavěný prostor, zastavěná či podlahová plocha, délka, kus), kde agregace je 
v podstatě vztažena na celou stavbu. Přitom je nutné zvážit, zda udávaná 
jednotková cena skutečně vystihuje náklady na oceňovanou stavbu; v opačném 
případě je ji nutno pro konkrétní stavbu vhodně přizpůsobit.  

6.1.6.4 Odborným odhadem za předpokladu, že oceňovatel má dlouhodobé zkušenosti 
v oboru.  

6.1.6.5 Metody uplatňované v právních normách v souvislostech s cenovými regulativy, 
např. nákladový způsob ocenění v oceňovacích vyhláškách MF s vyloučením 
koeficientu prodejnosti Kp).  

6.1.6.6 Přípustné jsou i vzájemné kombinace jednotlivých metod. 

6.1.6.7 Volba použití shora uvedených metod či jejich modifikací pro konkrétní případy 
je v kompetenci znalce a závisí především na jeho odborných zkušenostech a na 
kvalitě a kvantitě dat, které získal při analýze trhu (viz kap.4.3.3).  

6.1.6.8 Zejména ve složitějších případech se doporučuje aplikovat více metod a postupů 
s cílem kontroly, testování a rozpoznání vztahů mezi dílčími výsledky tak, aby 
výsledný odhad nákladové hodnoty byl lépe a bezpečněji argumentačně podepřen. 

6.1.7 Odhad znehodnocení staveb 

6.1.7.1 Znehodnocením se rozumí ztráta hodnoty staveb v důsledku jejich fyzického 
opotřebovávání a funkčního zastarávání, vad, poruch, nedodělků a jiných 
možných vlivů včetně externích (např. změny okolí), které vynaložené náklady 
znehodnocují.   
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6.1.7.2 Za standardní metody odhadu dílčích částí znehodnocení se pokládají: 

 - globální metody, založené na předpokládaném vztahu mezi úbytkem nákladové 
hodnoty stavby jako celku a jejím stářím, omezeném její životností, jejichž názvy 
se většinou odvozují od vyjádření těchto vztahů (lineární, lineárně kvadratická, 
kvadratická, apod.). 

- analytické metody, založené na shodném principu ad a) s tím rozdílem, že stáří  
a životnosti jsou aplikovány na jednotlivé dílčí části staveb, jejichž rozdělení je 
výsledkem vhodně zvoleného klíče a výsledné znehodnocení je součtem 
jednotlivých znehodnocení dílčích (např. analytická metoda uplatněná  
v oceňovacích vyhláškách MF). 

- nákladové metody, při nichž znehodnocení je měřeno náklady na uvedení stavby 
do bezvadného stavu.  

- přípustné jsou i modifikace a kombinace shora uvedených metod. 

6.1.7.3 Při aplikacích globálních metod se doporučuje preferovat ekonomickou životnost 
staveb před technickou. 

6.1.8 Doplňující poznámky 

6.1.8.1 Volba shora uvedených metod je v kompetenci hodnotitele a závisí především na 
jeho odborných znalostech, zkušenostech a na kvalitě a kvantitě dat, které získal 
při analýze trhu (viz kap.4.3.3).  

6.1.8.2 Zejména ve složitějších případech se doporučuje aplikovat více metod a postupů 
s cílem kontroly a rozpoznání vzájemných vazeb a inklinací mezi dílčími 
výsledky, což umožní, že výsledný odhad nákladové hodnoty nemovitostí bude 
lépe a bezpečněji argumentačně podepřen. 

6.2 Výnosový přístup 

6.2.1 Úvodní poznámky 

6.2.1.1  Koncepce výnosového přístupu vychází z principu očekávání (anticipace). 
Předpokládá, že účastníci trhu mohou mimo jiné měřit hodnotu nemovitostí 
prostřednictvím budoucího prospěchu, který by jim mohly přinášet. Čím větší 
prospěch potenciální poptávající od posuzovaných nemovitostí očekává, tím vyšší 
cenu je ochoten akceptovat. Stejně tak čím vyšší prospěch potenciální nabízející 
posuzovaným nemovitostem přikládá, tím vyšší je cena, za níž je ochoten se 
nemovitostí vzdát a prospěch z jejich vlastnictví oželet. Při měření prospěchu 
účastníci přihlížejí vedle jeho výše i k jeho délce, časovému průběhu, 
spolehlivosti, stabilitě, pravidelnosti i možným rizikům, že se předpokládaná 
očekávání nenaplní. 

6.2.1.2 Výsledkem postupů založených na výnosovém přístupu je výnosová hodnota 
nemovitostí, která může, ale nutně nemusí být ztotožněna s tržní hodnotou 
nemovitostí. Považuje se pouze za jednu z  indicií možné úrovně tržní hodnoty.  

6.2.1.3 Výnosová hodnota nemovitostí je většinou založena na očekávaném prospěchu 
z nemovitostí jako z jednoho nedílného celku, takže obvykle nerozlišuje dílčí 
prospěch z pozemku a ze staveb. Výjimku tvoří pouze aplikace tzv. reziduálních 
technik (viz odst.6.2.9.1).  
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6.2.2 Obecné postupové schéma  

Výnosová hodnota nemovitostí = finančně vyjádřený budoucí prospěch → 
transformace budoucího prospěchu do výnosové hodnoty nemovitostí. 

6.2.3 Formy vyjádření budoucího prospěchu 

Budoucí prospěch lze vyjádřit: 

6.2.3.1 Jedním čistým výnosem, předpokládaným pro následující rok po datu ocenění, 
který lze považovat pro oceňované nemovitosti za typický (reprezentativní), 

6.2.3.2 časovou řadou (tokem) čistých výnosů, kterou lze od posuzovaných nemovitostí 
očekávat v jednotlivých letech v budoucnu. 

6.2.3.3 Za prospěch nelze považovat pouze výnos z nájemného, ale i všechny očekávané 
formy výhod (např. úspory na nájemném, spokojenost, bezpečí a jiné penězi 
kvantifikovatelné požitky spojené s vlastnictvím nemovitostí). 

6.2.4 Vyjádření čistého výnosu 

6.2.4.1 Doporučuje se, aby čistý roční výnos byl odhadnut na základě následujícího 
schéma: 

 Hrubý potenciální výnos HPV 

 Odhad rizika výpadku výnosu   – RV 

 Hrubý efektivní výnos  HEV 

 Fixní náklady   FN 

 Variabilní náklady  VN 

 Obnovovací náklady  ON 

 Roční provozní náklady celkem  PN – PN 

 Čistý roční výnos  V 

  

6.2.4.2 Hrubým potenciálním výnosem (HPV) se rozumí veškeré potenciální hrubé 
příjmy, které lze za předpokladu plného využití nemovitostí dosáhnout za jeden 
rok.  

6.2.4.3 Rizikem výpadku výnosu (RV) se rozumí přiměřená srážka, odpovídající ztrátě na 
hrubém potenciálním výnosu vzhledem k tomu, že nelze předpokládat plné 
využití nemovitosti po celý rok. 

6.2.4.4 Hrubý efektivní výnos (HEV) je roven hrubému efektivnímu výnosu sníženému  
o výpadek výnosů. 

6.2.4.5 Provozními náklady (PN) se rozumí všechny náklady a výdaje, které jsou nutné 
k provozu nemovitostí a které zajišťují a podmiňují jejich hrubý efektivní výnos.  
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V případě nemovitostí je lze většinou dělit dle jejich charakteristik na fixní (FN), 
variabilní (VN) a obnovovací (ON). 

6.2.4.6 Za fixní se považuje takový typ nákladů, o nichž lze předpokládat, že se ve stejné 
výši opakují každý rok a nejsou tudíž závislé na skutečném využití nemovitostí 
(např. pojištění, daň z nemovitostí, apod.).  

6.2.4.7 Za variabilní se považují ty náklady, které jsou víceméně proměnlivé a závislé na 
využívání nemovitostí a její intenzitě (např. údržba, správa, jednorázové činnosti, 
zajištění dodávek medií, likvidace odpadů, čištění a úklid, provoz technických 
zařízení a vybavení, apod.). 

6.2.4.8 Obnovovací náklady jsou takové náklady, které na rozdíl od běžné údržby je 
nutno vynakládat v časových cyklech delších než jeden rok. (např. obnova střešní 
krytiny, obnova či čištění fasády, obnova interiéru apod.) 

6.2.4.9 Čistý roční výnos (V) se rovná hrubému efektivnímu výnosu z nemovitostí 
zkrácenému o podmiňující roční provozní náklady. 

6.2.4.10 Výše výnosů, nákladů a případných výpadků se vztahují v případech dle odst. 
6.2.3.1 k jedinému roku následujícímu po datu ocenění, v případech dle 
odst.6.2.3.2 k jednotlivým rokům příslušným časové řadě. 

6.2.4.11 V  jednodušších případech lze doporučené schéma výpočtu čistého ročního 
výnosu zjednodušit sloučením některých příbuzných položek nebo vynecháním 
těch, které nepřicházejí v úvahu. U složitějších případů je nutno takovýto postup 
zdůvodnit. 

6.2.5 Transformace   

Za standardní formy transformace se považují: 

- diskontní metody, jestliže výnosy mají formu časové řady (viz odst.6.2.6)   

- kapitalizační metody, je-li prospěch vyjádřen jediným výnosem (viz odst.6.2.7)  

6.2.6 Diskontní metody 

6.2.6.1 Všechny standardní diskontní metody vycházejí z předpokladu, že výnosová 
hodnota je součtem všech budoucích čistých ročních výnosů diskontovaných 
(odúročených) k datu ocenění.  

6.2.6.2 Při diskontování se používá výnosová (diskontní) míra, vyjadřující výnosnost 
poměrem očekávaného čistého výnosu v příslušném roce a hodnoty, vyjádřeným 
v procentech. Velikost diskontní míry je závislá především na předpokládaných 
potenciálních rizicích (se zvyšujícími se riziky stoupá a naopak) oproti jiným 
investičním příležitostem. 

6.2.6.3 Odhad výnosové hodnoty je dán obecným diskontním vzorcem: 

VH = n
nD

n

1
n )i+1/(1*V∑ ,  

v němž Vn jsou jednotlivé čisté roční výnosy, n symbolizuje jednotlivé 
roky časové řady výnosů a iDn diskontní míru uplatněnou v příslušném roce. 
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 Mají-li výnosy po určitou dobu systematickou podobu (např. jsou konstantní, či 
pravidelně stoupají či klesají) a zároveň je u nich použita shodná diskontní míra, 
je možno aplikovat pro jejich diskontování vhodné zkrácené postupy.  

6.2.6.4 Je-li uvažováno s dočasnou řadou výnosů, je nutno se zabývat i tzv. výnosem 
reverzním (reziduálním), který může přicházet v úvahu v závěru časové řady  
a souvisí s předpokládanou reverzibilní návratností hledané výnosové hodnoty.  

6.2.7 Kapitalizační metody  

6.2.7.1 Všechny standardní kapitalizační metody vycházejí z předpokladu ustáleného 
poměru mezi jediným čistým ročním výnosem dosažitelným v následujícím roce 
po datu ocenění, který je možno pro posuzované nemovitosti pokládat za typický 
a dlouhodobě udržitelný, a výnosovou hodnotou.  

6.2.7.2 Vztah mezi čistým ročním výnosem a výnosovou hodnotou vyjadřuje 
kapitalizační míra, v níž je zahrnuta i předpokládaná reverzibilní návratnost 
hledané výnosové hodnoty.  

6.2.7.3 Odhad výnosové hodnoty je dán obecným kapitalizačním vzorcem: 

VH = V/iK,  

v němž VH je výnosová hodnota, V je typický čistý roční výnos, očekávaný 
v roce následujícím po datu ocenění a iK je kapitalizační mírou. 

6.2.7.4 Za standardní metody kapitalizace se považují tzv. přímá kapitalizace, kde 
kapitalizační míra je pojata kompaktně, i metody výnosové kapitalizace,  u nichž 
kapitalizační míra je pojata skladebně a zahrnuje odhadnutou míru výnosnosti (viz 
odst.6.2.6.2) a složku na návratnost, jejíž tvar je závislý na očekávaném trendu 
změny hodnoty či výnosů ve zvoleném výhledovém intervalu, čímž se míra 
výnosnosti modifikuje na míru kapitalizace. 

6.2.8 Vztahy mezi diskontními a kapitalizačními metodami 

6.2.8.1 Diskontní vzorec v případě nekonečného toku výnosů o konstantní výši lze 
matematicky zjednodušit do tvaru tzv. diskontního vzorce věčné renty VH = V/iD, 
v němž V je konstantní čistý výnos v každém roce nekonečné řady a iD je 
konstantní diskontní míra. 

6.2.8.2 Diskontní vzorec věčné renty je matematicky totožný s obecným kapitalizačním 
vzorcem a oba vedou ke stejnému výsledku, jestliže diskontní míra se rovná míře 
kapitalizace. Ty jsou si rovny pouze za předpokladu, že výnos je konstantní  
a potrvá nekonečně dlouho, nebo v případě jeho ukončení (dočasná renta) se 
hodnota nemovitostí bude rovnat reverznímu výnosu (nemovitost si svou hodnotu 
v budoucnosti zachová).  

6.2.8.3  Jestliže lze předpokládat, že hodnota nemovitostí v budoucnosti poroste, míra 
kapitalizace oproti míře výnosnosti klesá a naopak. 

6.2.8.4  Byla-li výnosová hodnota odhadnuta pomocí některé z diskontních metod, lze 
dodatečně určit míru kapitalizace jako procentuální podíl výnosu uvažovaného 
v prvním roce časové řady (byla-li tato časová řada dostatečně reprezentativní)  
a vypočtené výnosové hodnoty nemovitostí. 
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 6.2.9 Doplňující poznámky  

6.2.9.1 Při hledání výnosové hodnoty se většinou aplikuje celkový čistý roční výnos 
z nemovitostí. Výjimku tvoří pouze tzv. reziduální techniky na výnosové bázi, 
jejichž obecný princip předpokládá, že výnosová hodnota je součtem hodnot více 
komponentů (např. pozemek + stavba), přičemž pro odhad celkové hodnoty 
využívá známou hodnotu jednoho z komponentů (např. hodnotu pozemku)  
a neznámou hodnotu hledaného komponentu (např. stavby) odhaduje jako zbytek 
(reziduum) z výnosové hodnoty celku, odhadnutou na základě celkového výnosu 
z nemovitostí. V takovém případě je nutno rozlišovat i dílčí diskontní či 
kapitalizační míry obou komponentů. Na obdobném principu lze někdy aplikovat 
např. formu dočasné renty pro stavby a věčné pro pozemky. 

6.2.9.2 Volba shora uvedených metod je v kompetenci hodnotitele a závisí především na 
jeho odborných znalostech, zkušenostech a na kvalitě a kvantitě dat, které získal 
při analýze trhu (viz kap.4.3.3).  

6.2.9.3 Zejména ve složitějších případech se doporučuje aplikovat více metod a postupů 
s cílem kontroly a rozpoznání vzájemných vazeb a inklinací mezi dílčími 
výsledky, což umožní, že výsledný odhad výnosové hodnoty nemovitostí bude 
lépe a bezpečněji argumentačně podepřen. 

6.3 Porovnávací přístup 

6.3.1 Úvodní poznámky 

6.3.1.1  Koncepce porovnávacího přístupu vychází především z principů substituce. 
Předpokládá, že účastníci trhu mohou mimo jiné měřit hodnotu nemovitostí 
porovnáním s cenami dosaženými při obchodech s nemovitostmi podobnými, 
které lze považovat za vzájemně nahraditelné (za substituty). Protože však 
nemovitosti jsou jedinečné, je nutno jejich případné rozdíly zohlednit 
odůvodněnými cenovými korekcemi (adjustací), které vyjadřují nutné náklady na 
přechod k náhradnímu substitutu. 

6.3.1.2 Výsledkem postupů založených na porovnávacím přístupu je porovnávací hodnota 
nemovitostí, která může, ale nutně nemusí být ztotožněna s tržní hodnotou 
nemovitostí. Považuje se pouze za jednu z  indicií možné úrovně tržní hodnoty. 

6.3.2 Způsoby porovnání 

6.3.2.1 Za standardní způsoby porovnání se považují: 

 - přímé porovnání, při němž se porovnávací hodnota hledá porovnáním 
oceňovaných nemovitostí s konkrétními vzorky, u nichž je prodejní cena známa, 

 - nepřímé porovnání, při němž je porovnávací hodnota hledána porovnáním 
s referenčním vzorkem, který reprezentuje (zastupuje) výběrový soubor vzorků  
a u nějž jsou vedle ceny definovány i jeho typické charakteristiky. 

6.3.2.2 Doporučuje se preferovat přímé porovnání a nepřímé porovnání spíše aplikovat 
v případě informační nouze nebo využít jako kontrolní, testovací či doplňkový 
nástroj. 
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6.3.2.3 Výjimečně se v odůvodněných případech (zejména při informační nouzi) 
připouští k porovnání použít i vzorky, u nichž sice nejsou známy prodejní ceny, 
ale pouze jiné typy cen (např. nabídkové, plánovací, vydražené, orientační apod.), 
avšak pouze za podmínky, že na tyto skutečnosti bude vhodným způsobem při 
adjustaci ceny reagováno.   

6.3.3 Obecné postupové schéma  

 Porovnávací hodnota nemovitostí = cena srovnatelných nemovitostí → adjustace  

6.3.4 Za standardní porovnávací postupy (analýzy) se považují postupy kvalitativní  
a postupy kvantitativní 

6.3.4.1 Kvantitativní jsou aplikovatelné v případech, kdy diference mezi vzorkem  
a oceňovanými nemovitostmi lze kvantifikovat a cenu vzorku adjustovat tak, aby 
po úpravách ukazovala na porovnávací hodnotu nemovitostí oceňovaných. 

6.3.4.2 Kvalitativní se aplikují tehdy, kdy diference mezi vzorkem a oceňovanými 
nemovitostmi nelze kvantifikovat a lze pouze hodnotit, zda vzorek je lepší nebo 
horší než oceňované nemovitosti, přičemž porovnávací hodnota je signalizována 
v intervalu cen nejblíže lepšího a nejblíže horšího vzorku.  

 Oba postupy lze přiměřeným způsobem kombinovat především v závislosti na 
kvalitě dat pro jednotlivé prvky porovnání 

6.3.5 Výběr vzorků  

6.3.5.1 Podobné nemovitosti, u nichž je realizovaná cena známa, slouží při aplikacích 
porovnávacího přístupu jako porovnávací vzorky. 

6.3.5.2 Při výběru vzorku nutno respektovat především podmínku jeho přiměřené 
homogenity pro srovnání, tj. aby odpovídal shodnému segmentu trhu jako 
nemovitosti oceňované a podobal se jim zejména co do polohy, typu, velikosti, 
kvality, využitelnosti. 

6.3.5.3 Nepodaří-li se najít vhodné vzorky v blízkém okolí, doporučuje se použít i vzorky 
vzdálenější. Cílem porovnávacího přístupu je využít a jeho pomocí vytěžit 
alespoň přibližné indicie, které by třeba jen orientačně mohly naznačit některou 
z hranic či vyloučit nepravděpodobné úrovně porovnávací hodnoty, případně 
argumentačně podepřít indicie z ostatních přístupů pro finální odhad tržní 
hodnoty. 

6.3.5.4 Při výběru vzorků je třeba preferovat kvalitu před kvantitou a snažit se pokud 
možno uplatnit vzorky horší a lepší tak, aby oceňované nemovitosti jimi byly 
„orámovány“ a aby tak výsledná porovnávací hodnota pokud možno ležela uvnitř 
intervalu, vymezeném cenami jednotlivých vzorků. 

6.3.6 Jednotky porovnání  

6.3.6.1 Při hledání diferencí mezi vzorky a oceňovanými nemovitostmi se doporučuje 
porovnávat prostřednictvím společné jednotky Kč/ks, tedy ceny za nemovitost 
jako celek. Při samostatném oceňování pozemků se doporučuje využívat jednotku 
Kč/m2 plochy, avšak s uvědoměním si působení častého efektu množstevní slevy 
z rozsahu. Použití jiných porovnávacích jednotek (např. Kč/m3 obestavěného 
prostoru, Kč/m2 plochy, Kč/účelovou jednotku např. lůžko, stůl, sedadlo) se 
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nevylučuje, doporučuje se však spíše jako kontrolní, testovací či doplňkový 
nástroj.  

6.3.6.2 Za standardní se nepovažuje porovnávací hodnotu nemovitostí koncipovat jako 
součet samostatně pojatých porovnávacích hodnot pozemků a porovnávacích 
hodnot staveb. 

6.3.7 Prvky porovnání 

6.3.7.1 Při hledání možných rozdílů mezi oceňovanými pozemky a vzorky se doporučuje 
postupovat postupným prověřováním následujících prvků porovnání:  

a) Přejímaná vlastnická práva k nemovitostem (např. rozdíly z obsazenosti, 
existence věcných břemen a jiných omezení) 

b) Finanční podmínky (např. rozdíly ve způsobech plateb kupních cen nebo jejích 
částí, platby předem či formou splátek) 

c) Podmínky podeje (např. rozdíly z prodejů za zvláštních okolností a z netržních 
typů cen vzorků) 

d) Tržní podmínky (např. rozdíly ze změn situace na trhu ve vztahu k času, 
neaktuálnost cen vzorků)  

e) Daňové podmínky (např. je-li součástí ceny vzorků daň z přidané hodnoty) 

f) Poloha (z rozdílů v umístění na pozemcích, v místě i v širších geografických 
souvislostech)  

g) Technické faktory (např. rozdíly ve velikosti, konstrukcích, materiálech, 
vybavení) 

h) Ekonomické faktory (např. rozdíly v nákladech na provoz),  

i) Způsob a možnosti využití (např. rozdíly ve flexibilitě prostorů) 

j) Nerealitní faktory (např. rozdíly v možnosti umístění reklamy). 

6.3.7.2 Připouští se v případě potřeby prvky porovnání slučovat nebo v případě shody 
vypustit s vhodným komentářem (zdůvodněním). 

6.3.8 Doplňující poznámky 

6.3.8.1 Výběr shora uvedených metod je v kompetenci hodnotitele a závisí především na 
jeho odborných znalostech, zkušenostech a na kvalitě a kvantitě dat, které získal 
při analýze trhu (viz odst.3.3).  

6.3.8.2 Zejména ve složitějších případech se doporučuje aplikovat více metod a postupů 
s cílem kontroly a rozpoznání vzájemných vazeb a inklinací mezi dílčími 
výsledky, což umožní, že výsledný odhad porovnávací hodnoty nemovitostí bude 
lépe a bezpečněji argumentačně podepřen. 
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7. APLIKACE OCE ŇOVACÍCH PŘÍSTUPŮ PRO NEZASTAVĚNÉ 
POZEMKY 

7.1 Výnosový a porovnávací přístup  

7.1.1 V případě oceňování nezastavěných pozemků lze aplikovat všechny doporučené 
metody v rámcích porovnávacího a výnosového přístupu.  

7.1.2 Při volbě metod se doporučuje preferovat přístup porovnávací, ve výjimečných 
případech je možno použít i testování odhadnuté hodnoty pozemků s hierarchií 
cen pozemků v příbuzných segmentech trhu. 

7.1.3 Principy nákladového přístupu u pozemků lze využít pouze v modifikované 
reziduální formě. 

7.2 Reziduální přístup na bázi nákladů  

7.2.1 Reziduální přístup na bázi nákladů je založen především na principu konformity, 
podle něhož v konformním prostředí nemovitosti obvykle vykazují tendence ke 
shodě a jejich parametry se postupně ustalují v rovnovážném stavu.  Jestliže lze 
předpokládat, že v tomto rovnovážném vztahu jsou i hodnota pozemků a náklady 
na realizaci staveb, lze hodnotu pozemků vyjádřit jako zbytek (reziduum), 
odečtou-li se z celkové nákladové hodnoty nemovitostí potenciální náklady na 
realizaci na nich přípustných staveb. 

7.2.2 Potenciální náklady na přípustné stavby, je třeba u dosud nezastavěných pozemků 
odhadnout jako náklady simulovaných staveb, které představují nejlepší a nejvyšší 
využití pozemků. 

7.2.3 Připouští se shora uvedenou techniku odhadu omezeně použít i pro odhad 
pozemků zastavěných, jestliže existující stavby představují jejich nejlepší  
a nejvyšší využití. V tom případě namísto nákladů simulovaných lze použít 
nákladovou hodnotu staveb existujících, zejména jde-li o novostavby. Hodnocení 
půdy na zastavěných pozemcích tak, jako by šlo o nezastavěný pozemek, vede ve 
velmi mnoha případech k falešným výsledkům. Zastavěný pozemek je 
nesrovnatelný s nezastavěným pozemkem, tzv. směrné nebo porovnávací ceny  
v tomto případě nevedou k použitelné metodě hodnocení. V odůvodněných 
případech lze reziduální techniku použít i u nemovitostí, u nichž nejlepší  
a nejvyšší využití pozemku představuje případná demolice stavby.  

7.2.4 Standardní metody v rámci reziduálního přístupu na bázi nákladů jsou metody  
alokační a metody extrakční. 

7.2.4.1 Alokační metody hodnotu pozemku odhadují jako podíl z celkové hodnoty 
nemovitostí (např. Naegeliho metoda a její modifikace, resp. metoda polohových 
klíčů). 

7.2.4.2 Extrakční metody hodnotu pozemku odhadují jako rozdíl hodnoty celku a hodnoty 
ostatních dílčích komponentů (např. subdivision development, kde hodnota 
pozemků je indikována jako rozdíl nákladů, podmiňujících zhodnocení pozemků 
včetně očekávané míry zisku a výnosů z jejich prodeje po zhodnocení  
a rozprodání po zhodnocených částech).  
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7.3 Doplňující poznámky 

7.3.1 Pro odhad tržní hodnoty nezastavených pozemků se za standardní postup 
považuje aplikace více shora uvedených metod. 

8. REKONCILIACE (ZÁV ĚREČNÁ ANALÝZA) 

8.1 Rekonciliace navazuje na výsledky nákladového, porovnávacího a výnosového 
přístupu a představuje proces, v němž se odhadce snaží na základě těchto dílčích 
indicií odhadnout pravděpodobnou úroveň tržní hodnoty a konkretizovat ji 
v číselné podobě ve formě ceny nebo případně cenového pásma.  

8.2 Indicie nepředstavují zaručené výsledky, mají pouze úlohu indikátorů 
naznačujících, kde by z různých úhlů pohledu mohla tržní hodnota 
pravděpodobně ležet. 

8.3 V rámci rekonciliace je nutno úrovně indicií a jejich vzájemné vztahy analyzovat 
se snahou příčinám možných rozdílů porozumět, vysvětlit je, případnou kontrolou 
celého oceňovacího procesu je odstranit či snížit nebo naopak je vzít v úvahu, 
neboť mohou být logickým důsledkem narušení rovnováhy třeba v důsledku 
postupného vývoje oceňovaných nemovitostí od jejich vzniku k datu ocenění  
a měnících se podmínek trhu.  

8.4 Přitom musí odhadce vzít v úvahu i další faktory, jako je např. stupeň 
spolehlivosti použitých dat, vypovídací schopnost použitých metod, 
nepodchycené vlivy v důsledku kontribuce, konformity, synergií, goodwillu, 
apod. 

8.5 Za předpokladu, že jsou dodrženy všechny zásady kvalifikovaného ocenění, 
uvedené v tomto standardu, leží tržní hodnota v intervalu, jehož meze tyto indicie 
představují, přičemž tržní hodnotu lze následně ztotožnit s některou z dílčích 
indicií, ale i umístit do některé z mezipoloh takto vytypovaného pásma. 

 

8.6 Průběh rekonciliace a závěrečný odhad výsledné tržní hodnoty musí být logicky, 
objektivně, věrohodně a jasně zdůvodněn a argumentačně podložen. 

 


