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DETERMINATION OF LAND MARKET VALUE ON A 
SPECIFIC EXAMPLE 

 

 

Eva Kalinová1, Tomáš Krulický2 

1Institute of Technology and Business in �eské Bud�jovice 

2University of Žilina 

 

Abstract 

 

If it is necessary to determine the price of the property, it is good to refer to the 
valuator, which the bid price by the chosen method, where some of the methods 
applied are also the subject of this contribution. However, this contribution 
focuses primarily on meeting the requirement for determining the market value of 
the land, for a specific case that is specified in more detail. Next, the valuation 
theory approaches. A real example shows the real estate market index and location 
index. Two valuation methods are also set. First of all, this is the valuation code 
and the associated pricing. The second method is a realistic example of the 
valuation method by comparing. In conclusion, this post contains results and price 
calculations. 
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STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY POZEMK� NA 
KONKRÉTNÍM P�ÍKLADU 

 

 

Eva Kalinová1, Tomáš Krulický2 

 

1Vysoká škola technická a ekonomická v �eských Bud�jovicích 

2Žilinská univerzita v Žilin� 

Abstrakt 

 

V p�ípad� pot�eby stanovení ceny nemovitosti, je dobré se obrátit na odhadce, 
který stanový cenu vybranou metodou, kde n�které z uplat�ovaných metod jsou 
také p�edm�tem tohoto p�ísp�vku. Tento p�ísp�vek se však primárn� zam��uje na 
spln�ní požadavku v p�ípad� stanovení tržní hodnoty pozemk�, na konkrétním 
p�ípad�, který je blíže specifikován. Dále je p�iblížena teorie týkající se obecn� 
oce�ování. Reálný p�íklad zahrnuje index trhu s nemovitými v�cmi a index 
polohy. Dále jsou stanoveny dv� metody ocen�ní. V první �ad� je to oce�ovací 
p�edpis a s tím spojené ocen�ní cenovým p�edpisem. Jako druhá metoda je 
ukázána na reálném p�íkladu metoda ocen�ní porovnáváním. V záv�ru obsahuje 
tento p�ísp�vek výsledky a kalkulace cen. 

 

Klí�ová slova: obvyklá cena, oce�ování, cenové mapy, nemovitosti 

 

�

 

Úvod 

Slovo oce�ování má následující významy: ur�ování ceny, hodnoty v pen�zích 
(oce�ování dlouhodobého majetku, škod); kritické hodnocení a posuzování (nap�. reputable 
artist — oce�ovaný um�lec a jeho nejcenn�jší díla); ud�lování cen (finalist�m sout�že apod.); 
pochvalné uznání hodnoty (nap�íklad r�ení "snaha se cení", "kone�n� to n�kdo ocenil") 
(�ervená, 1998). 
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Oce�ování v podnikové praxi je ur�ení toho, co firma dostane za sv�j produkt. Faktory 
oce�ování jsou výrobní náklady, trh, konkurence, situace na trhu, zna�ka a kvalita produktu. 
Oce�ování je klí�ovou prom�nnou v mikroekonomické teorii alokace ceny.  

Cena je základním aspektem finan�ního modelování a je jedním ze �ty� P 
marketingového mixu (další t�i aspekty jsou produkt, propagace a místo).  

Stavební pozemek se oce�uje násobkem vým�ry pozemku a ceny za m uvedené v 
cenové map�, kterou vydala obec. Není-li stavební pozemek ocen�n v cenové map�, ocení se 
násobkem vým�ry pozemku a základní ceny za m upravené o vliv polohy a další vlivy 
p�sobící zejména na využitelnost pozemk� pro stavbu, pop�ípad� ceny ur�ené jiným 
zp�sobem oce�ování podle § 2, které stanoví vyhláška (�esko, 1997). 

Cenová mapa stavebních pozemk� je grafické znázorn�ní stavebních pozemk� na území 
obce nebo její �ásti v m��ítku 1:5000, pop�ípad� v m��ítku podrobn�jším s vyzna�enými 
cenami. Stavební pozemky v cenové map� se ocení skute�n� sjednanými cenami obsaženými 
v kupních smlouvách. Nejsou-li p�i zpracování cenové mapy sjednané ceny stavebních 
pozemk� podle odstavce 2 v dané obci k dispozici nebo nelze-li je použít, protože již 
neodpovídají úrovni sjednaných cen porovnatelných pozemk� ke dni vypracování cenové 
mapy, ur�í se ceny na základ� porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemk� v dané 
obci nebo v jiných srovnatelných obcích spadajících do stejné skupiny podle po�tu obyvatel; 
skupiny obcí stanoví vyhláška (�esko, 1997). 

P�i porovnání se vychází ze shodného ú�elu užití, z obdobné polohy v obci a ze shodné 
stavební vybavenosti pozemku. Údaje o postupu a porovnání obce uvedou v textové �ásti 
cenové mapy, která pop�ípad� obsahuje další vysv�tlivky. Podrobn�jší metodiku zpracování 
cenových podklad� pro cenovou mapu stanoví vyhláška (�esko, 1997). 

1 Teoretický rozbor problematiky 

Podle ust. § 2 zákona �. 151/1997 Sb. O oce�ování majetku (�esko, 1997) se majetek 
oce�uje obvyklou cenou. Obvyklou cenou se pro ú�ely tohoto zákona rozumí cena, která by 
byla dosažena p�i prodejích stejného pop�ípad� obdobného majetku nebo p�i poskytování 
stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen�ní. P�itom 
se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy 
mimo�ádných okolností trhu, osobních pom�r� prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 
zvláštní obliby (Semerád, 2016). Cena obvyklá (tržní hodnota) je tedy taková cena, kterou by 
bylo možno v míst� a �ase dosáhnout mezi dobrovoln� prodávajícími a kupujícími 
nezávislými osobami, po �ádném marketingu (Brada�, 2016). 

V daném míst� a �ase byl dohledán realizovaný srovnatelný obchod s nemovitými 
v�cmi, jež je možné uvážit i na p�edm�t ocen�ní. Výsledná stanovená cena odpovídá zjišt�né 
cen� podle cenového p�edpisu. Je možné konstatovat, že cenový p�edpis využívaný pro 
stanovení zjišt�né (administrativní) ceny vychází ve svém základu z již realizovaných prodej� 
nemovitostí a dochází tak logicky k p�ibližování ceny zjišt�né a ceny. Ministerstvo financí �R 
provádí každoro�n� analýzu údaj� z prodeje nemovitých v�cí a na základ� zjišt�ných 
informací provádí úpravu stávajícího ocen�ní. Aktuální základní ceny nezbytné pro ur�ení 
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zjišt�né ceny porovnávacím zp�sobem, uvedené v p�ílohách oce�ovacího p�edpisu, vycházejí 
tedy ze skute�n� realizovaných cen, které zjistili pracovníci Generálního finan�ního �editelství 
z kupních smluv, p�ikládaných k da�ovým p�iznáním k dani z nabytí nemovitých v�cí. 
Základní ceny jsou ur�eny ve výši pr�m�rných kupních cen podle druhu nemovitosti a 
lokality. Oce�ovací p�edpis dále umož�uje korek�ními indexy zohlednit specifika dané 
nemovité v�ci ve výsledné cen�. S ohledem na tuto skute�nost je možné konstatovat, že 
výsledná cena zjišt�ná pomocí cenového p�edpisu by m�la oscilovat okolo výše obvyklé ceny 
(tržní hodnoty) na trhu. 

Od stanovené obvyklé ceny pozemk� byly následn� ode�teny náklady na demolici dvou 
uvedených staveb. Náklady na demolici byly vy�ísleny s využitím cenové soustavy URS 
Praha v cenové hladin� I/2016. Jak již bylo uvedeno v nálezu, v objektech se v sou�asné dob� 
vyskytuje blíže neur�ené množství odpadu – textilie, plasty, sklo.  

Znalecký ústav je po odborné úvaze toho názoru, že náklady na likvidaci uvedených 
odpad� a odpad� vznikajících p�i demolici staveb budou vykompenzovány zpen�žením 
recyklovaných surovin – železný šrot, betonový recyklát. Z tohoto d�vodu není pot�eba 
po�ítat s dodate�nými náklady na likvidaci odpad�.  

V souladu s p�edchozími studiemi o�ekáváme, že schopnost firmy generovat budoucí 
pen�žní toky bude zna�n� narušena použitím skute�ných manipulací �inností (Mellado-Cid, 
2018). 

V jedné ze studií je popsáno a vysv�tleno, jak lze pomocí nov� implikovaných technik 
popsat pr�se�ík hodnotových kroužk�, které p�irozen� vznikají p�i studiu lokálních 
kvadratických transformací pravidelného místního kruhu (Olbering, 2018). 

P�i oce�ování nap�íklad tepelných elektráren, je postup složit�jší, Použité modely 
p�edstavují zvláštní vlastnosti technologií, v�etn� nepravidelného rozložení rychlostí v�tru, 
jakož i náklad� na spoušt�ní a odstavení tepelných jednotek. Tyto modely se používají k 
posouzení dopadu p�edpokládaných budoucích tržních podmínek, jako je zvyšování pr�m�rné 
cenové hladiny, kolísání cen a korelace mezi výrobou obnovitelných zdroj� a cenami 
elekt�iny (Ernstsen, 2018). 

Na pokles ceny a �ešení tohoto problému se zam��il také Kiyoumarsi (2018), který �íká, 
že op�ní putování se b�žn� používají na akciovém trhu, aby se zabránilo poklesu ceny akcií 
pod stanovenou cenu. Na druhou stranu nepopírá, že, p�ístup s kone�nými rozdíly je dob�e 
známé a dob�e provedené numerická schéma pro finan�ní diferenciální rovnice.  

Nap�íklad v problematice oce�ování bariérových opcí, byly v �lánku od Miao (2018), 
blíže p�iblíženy metody Monte-Carlo, které byly vyvinuty pro základní typy amerických opcí, 
a to p�edevším k ocen�ní amerických bariérových opcí. Hlavní výhodou t�chto metod je to, že 
nevyžadují zp�tnou indukci, což je nejvíce �asov� náro�ný a pam��ov� náro�ný krok v 
simula�ním p�ístupu k oce�ování amerických opcí. Aby tyto metody fungovaly, musíme 
definovat tzv. Pseudo kritické ceny, které se používají k ur�ení toho, zda má dojít k brzkému 
pohybu.  
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V empirických studiích je používán model sou�asných rovnic (SEM), který je ur�en pro 
rozší�ení model� ocen�ní založených na ú�etnictví. Namísto použití prognóz analytik� jsou 
odhady provozních výnos� odhadovány z SEM a použity pro výpo�et "dalších informací" 
(Kiyoumarsi, 2018). 

Pokud mluvíme o statistikách v souvislosti s hodnocením, m�li bychom zmínit Juvina 
(2018), který �íká, že pro každý deklarující pam��ový prvek se na základ� statistik využití a 
odm�ny, kterou generuje, získávají dv� sub-symbolická množství nazývaná hodnocení a 
vzrušení. V d�sledku toho m�že být každý pam��ový prvek charakterizován jako pozitivní 
nebo negativní a má ur�itý stupe� afektivní intenzity (Juvina, 2018). 

Již ve starov�ku v�d�li, jak dob�e stanovit cenu a nakolik si vážit svého majetku a 
hodnot.  St�edomo�ské borové lesy staly stanovišt�m lidské �innosti a poskytují širokou škálu 
zboží, jako je d�evo, piniová semena, prysky�ice a další odvozené produkty. Mezi nimi dehet 
a prysky�ice hrály historickou roli v interakci mezi lidskou �inností a lesy. Ve Špan�lsku hrála 
prysky�ice d�ležitou roli v hospodá�ském a sociálním rozvoji ve venkovských oblastech 
b�hem 20. století (Solino, 2018). 

2 Popis p�edm�tu ocen�ní 

Posuzované pozemky tvo�í pásovitý komplex s pr�m�rnou ší�kou 8 m a p�ístupem na 
ve�ejnou komunikaci. K datu ocen�ní jsou pozemky kryty bujnou vegetací a hustým porostem 
vzrostlých d�evin. Na pozemních je kovové oplocení, ve vetší mí�e mimo hranice pozemku. 
Na pozemcích se nacházejí dv� stavby, p�i�emž ob� stavby p�esahují na sousední pozemky, 
které jsou ve vlastnictví jiných osob. Zadavatel posudku p�i zadání konstatoval, že stanovená 
cena pozemku bude ponížena o náklady na demolici celých staveb, tedy i stavebních 
konstrukcí, které jsou umíst�ny na sousedních pozemcích.  

Stavba – budova bez �ísla popisného nebo eviden�ního, stojící na pozemku parc. �. 
XXXX/X je pravd�podobn� p�vodní administrativní objekt. Jedná se o jednopodlažní, 
zd�nou, nepodsklepenou budovu s plochou st�ešní konstrukcí. Celá stavba je ve velmi 
špatném technickém stavu se zanedbanou údržbou. Vzhledem k tomu, že k budov� není 
dostupná stavební dokumentace, byly rozm�ry pro ú�ely stanovení náklad� na demolici 
zjišt�ny p�i místním šet�ení.   

Stavba – budova bez �ísla popisného nebo eviden�ního, stojící na pozemku parc. �. 
XXXX/XX je charakteru haly. Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt, který na 
železobetonové podezdívce má klenuté sklolaminátové zast�ešení, p�vodn� využívaný jako 
sklad. Podlaha je betonová, štítové konstrukce jsou z vlnitého plechu s osazenými kovovými 
otevíratelnými vraty. Hala je ve velmi špatném technickém stavu a ke dni ocen�ní je v hale 
množství odpadu – textilie, plasty, sklo, které bude muset být p�i demolici stavby odklizeno. 

 

Obecn� pro posuzované nemovitosti platí tyto parametry: 
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2.1 Index trhu s nemovitými v�cmi 

Název znaku �. Pi 

1. Situace na díl�ím trhu s nemovitými v�cmi - Poptávka nižší než 
nabídka - Jedná se o neudržovaný soubor pozemk� o nevhodném 
tvaru, s velmi omezenými možnostmi využití  

I  -0,01 

2. Vlastnické vztahy - Nezastav�ný pozemek nebo pozemek, jehož 
sou�ástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se 
spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Zm�ny v okolí s vlivem na prodejnost - Bez vlivu nebo 
stabilizovaná území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztah� na prodejnost - Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vliv� II  0,00 

6. Povod�ové riziko - Zóna s nízkým rizikem povodn� (území tzv. 
100-leté vody) 

III  0,95 

  5  

Index trhu IT = P6 * (1 +� Pi) = 0,941 

  i = 1 

2.2 Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Reziden�ní stavby v ostatních obcích 
nad 2000 obyvatel. 

 

Název znaku �. Pi 

1. Druh a ú�el užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funk�ním 
celku 

I  1,00 

2. P�evažující zástavba v okolí pozemku a životní prost�edí - Výrobní 
objekty – (�emesla, sklady) nerušící okolí 

V  -0,10 

3. Poloha pozemku v obci - Navazující na st�ed (centrum) obce II  0,02 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sít�, které má obec - 
Pozemek lze napojit na všechny sít� v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 

5. Ob�anská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité v�ci je 
�áste�n� dostupná ob�anská vybavenost obce 

II  -0,01 

6. Dopravní dostupnost k pozemku - P�íjezd po zpevn�né komunikaci, 
s možností parkování na pozemku 

VII  0,01 

7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m v�etn�, MHD – III  0,02 
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dobrá dostupnost centra obce 

8. Poloha pozemku z hlediska komer�ní využitelnosti - Výhodná – 
možnost komer�ního využití 

III  0,04 

9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezam�stnanost - Nižší než je pr�m�r v kraji III  0,01 

11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vliv� II  0,00 

  11  

Index polohy IP = P1 * (1 +� Pi) = 0,990 

  i = 2 

Koeficient pp = IT * IP = 0,932 

3 Ocen�ní pozemk� 

3.1 Ocen�ní cenovým p�edpisem 

Ocen�ní je provedeno podle zákona �. 151/1997 Sb., o oce�ování majetku ve zn�ní 
zákon� �. 121/2000 Sb., �. 237/2004 Sb., �. 257/2004 Sb., �. 296/2007 Sb., �. 188/2011 Sb., �. 
350/2012 Sb., �. 340/2013 Sb., �. 303/2013 Sb., �. 344/2013 Sb. a �. 228/2014 Sb. a vyhlášky 
MF �R �. 441/2013 Sb. ve zn�ní vyhlášky �. 199/2014 Sb., �. 345/2015 Sb. a �. 53/2016 Sb., 
kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona �. 151/1997 Sb. 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,941 

Index polohy pozemku IP = 0,990 

Výpo�et indexu cenového porovnání 

Index omezujících vliv� pozemku 

Název znaku �. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Nevhodný tvar, nebo 
velikost - omezující jeho využití 

I  -0,02 

2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15 % 
v�etn�; ostatní orientace 

IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III  0,00 

4. Chrán�ná území a ochranná pásma - Mimo chrán�né území a 
ochranné pásmo 

I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I  0,00 

6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vliv� II  0,00 
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Index omezujících vliv� IO = 1 +� Pi = 0,980 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,941 * 0,980 * 0,990 = 0,913 

Stavební pozemky zastav�né plochy a nádvo�í ocen�né dle § 4 odst. 1 a pozemky od této 
ceny odvozené 

P�ehled použitých jednotkových cen stavebních pozemk� 

Zat�íd�ní 
Zákl. cena 

[K�/m2]  
Index Koef. 

Upr. cena 

[K�/m2]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastav�ná plocha a nádvo�í  

§ 4 odst. 1  2 290,-  0,913    2 090,77 

 

Typ Název 
Parcelní 
�íslo 

Vým�ra 

[m2] 

Jedn. cena 
[K�/m2] 

Cena 

[K�] 

§ 4 odst. 1 zastav�ná plocha a 
nádvo�í 

XXXX/X 126,00 2 090,77  263 437,02 

§ 4 odst. 1 zastav�ná plocha a 
nádvo�í 

XXXX/X 75,00 2 090,77  156 807,75 

Stavební pozemky - celkem 201,00   420 244,77 

Jiné pozemky ocen�né dle § 9 

P�ehled použitých jednotkových cen jiných pozemk� 

Zat�íd�ní 
 Zákl. cena 

[K�/m2]   
Koeficienty Index P Index T Úprava 

Upr. cena 

[K�/m2]  

 § 9 odst. 2 - jiné pozemky - skládky, sportovišt�, skladové, manipula�ní, 
odstavné, rekrea�ní plochy 

 

§ 9 odst. 2   2 290,-  0,50    0,990  1,000   1 133,55 

 Index trhu It je pro tento typ pozemku roven 1.  

 

Typ Název 
Parcelní 
�íslo 

Vým�ra 

[m2] 

Jedn. cena 
[K�/m2] 

Srážka 

 

Cena 

[K�] 

§ 9 odst. 2 zahrada XXXX/X  1 378,00  1 133,55   1 562 031,90 
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§ 9 odst. 2 ostatní plocha XXXX/X  195,00  1 133,55   221 042,25 

Jiné pozemky - celkem 1 573,00   1 783 074,15 

Soubor pozemk� - zjišt�ná cena =  2 203 318,92 K� 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  2 203 320,- K� 

slovy: Dvamilionydv�st�t�itisíct�istadvacet K� 

3.2 Ocen�ní porovnáním 

Popis porovnatelné nemovitosti 

Jedná se o soubor pozemk� o vým��e XXXX m2 s drobnými stavbami v ul. xxxxx, u 
železni�ní zastávky xxxxx, za budovou xxxx. Uvedené stavby byly dle p�iložené 
fotodokumentace z dubna 2012 demolovány již p�ed prodejem pozemku.  Nemovitosti byly 
realizovány na trhu na konci �íjna 2015. Vzhledem k místu, velikosti, zastav�nosti a 
�asovému hledisku jde o srovnatelnou nemovitost. Realiza�ní cena u komplexu pozemk� byla 
3 324 100,- K�, což je v jednotkové cen� 1 300,- K�/m2. Tato cena koreluje se zjišt�nou cenou 
podle cenového p�edpisu 

Výsledná obvyklá cena (tržní hodnota) byla stanovena na podklad� ceny 
porovnatelného pozemku, protože realizovaný obchod je vždy nejvhodn�jším indikátorem 
nabídky a poptávky v míst� a �ase. Správnost volby potvrzuje i zjišt�ná cena podle cenového 
p�edpisu. Obvyklá cena (tržní hodnota) byla stanovena: 

1 300,- K�/m2 * 1774 m2 = 2 306 200,- K�, po zaokrouhlení 2 300 000,- K� v�. DPH 

3.3 Stanovení náklad� na demolici objekt� 

Stavba stojící na pozemku parc. �. XXX/X 

Obestav�ný prostor: 706 m3   Zastav�ná plocha:  195 m2 

Max. výška objektu:  3,62 m 

Náklady na odstran�ní stavby administrativní budovy jsou uvedeny v tabulce �. 1. 
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Tabulka 8: Náklady na odstran�ní administrativní budovy 

�íslo položky Název položky MJ množství 
cena / 
MJ 

celkem 
(K�) 

Zemní práce 

174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn�ním  m3 60,44 78,50 4 744,23 

Celkem za Zemní práce       4 744,23 

Prorážení otvor� 

979083112R00 Vodorovné p�emíst�ní suti na skládku do 1000 m  t 354,02 138,00 48 854,64 

979096113U00 Drcení odpadu z betonu železového  t 139,00 109,00 15 151,31 

997006005 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a 
kamene s dopravou do 100 m a naložením t 215,02 70,50 15 158,65 

Celkem za Prorážení otvor�       79 164,59 

Demolice 

981011412 Demolice budov zd�ných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním m3 705,90 283,00 

199 
769,70 

981513113U00 Demolice základových konstrukcí beton mechan. m3 60,44 1 517,13 91 689,27 

Celkem za Demolice       291 458,97 

Celkem bez DPH   375 367,78 

Zdroj: Auto�i. 

 

Stavba stojící na pozemku parc. �. XXXX/X 

Obestav�ný prostor:  1204 m3  Zastav�ná plocha:  207 m2 

Maximální výška objektu:  6,24 m 

Náklady na odstran�ní stavby skaldu jsou uvedeny v tabulce �. 2. 
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Tabulka 9: Náklady na odstran�ní skladu 

�íslo položky Název položky MJ množství cena / celkem 

Zemní práce 
174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn�ním  m3 55,97 78,50 4 393,49 

Celkem za Zemní práce       4 393,49 

Prorážení otvor� 
979083112R00 Vodorovné p�emíst�ní suti na skládku do 1000 m  t 174,73 138,00 24 112,24 

979096113U00 Drcení odpadu z betonu železového  t 174,73 109,00 19 045,18 

Celkem za Prorážení otvor�       43 157,42 

Demolice 
981131711 Demolice hal ze ŽB podíl konstrukcí do 10% postupným 

rozebíráním m3 1 203,91 254,00 
305 

793,65 

981513113 Demolice konstrukcí objekt� z kamenného zdiva t�žkou 
mechanizací m3 55,97 1 470,00 82 272,96 

Celkem za Demolice       388 066,61 

Celkem bez DPH  435 617,52 
Zdroj: Auto�i. 

 

Celkové náklady na demolici staveb �iní 810 985 K� bez DPH, po zaokrouhlení a 
zapo�tení DPH 

  980 000,- K� v�. DPH 

4 Výsledky a záv�r 

Obvyklá cena (tržní hodnota) souboru pozemk�:    2 300 000,- K� 

Celkové náklady na demolici staveb:       980 000,- K� 

Obvyklá cena souboru pozemk� po ode�tení náklad� na demolici staveb:  1 320 000,- K� 

Tento p�ísp�vek na téma „Oce�ování“ nám ur�il za pomoci konkrétních p�íklad� 
výslednou cenu pozemku. V tomto p�ísp�vku byla použita metoda „Ocen�ní porovnáním“ a 
metoda „Ocen�ní cenovým p�edpisem“. Cíl, který zn�l „Stanovte v míst� a �ase obvyklou 
cenu (tržní hodnotu) uvedených nemovitostí ke dni 17. 6. 2016“, byl napln�n. Ve stanovené 
cen� byla zohledn�na i o�ekávaná nákladovost demolice dvou staveb. Je možné konstatovat, 
že cena demoli�ních prací je zna�n� závislá na použité technologii demolice a možnosti 
využití recyklovatelných složek. 

Cena obvyklá (tržní hodnota) p�edm�tného souboru pozemku byla stanovena ke dni 
ocen�ní ve výši 1 320 000,- K� v�etn� DPH. 
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