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1. Úvod 

Certifikace orgánem akreditovaným podle mezinárodní normy EN ISO/IEC 17024 je 

jedním z nástrojů průběžného ověřování odborné i morální způsobilosti odhadců 

majetku ze strany nezávislého odborného orgánu, kterým je certifikační ústav. 

Certifikátem jeho držitel prokazuje, že po celou dobu platnosti certifikátu splňuje 

požadavky schváleného certifikačního schématu a že je schopen řádně vykonávat 

činnost certifikovaného odhadce majetku v daném oboru, a to jak z hlediska vysoké 

odbornosti, tak z hlediska morální způsobilosti. Certifikát proto může přispět k 

pozitivnímu hodnocení certifikovaného odhadce ze strany jeho klientů (orgánů státní 

správy a samosprávy, obchodních společností, realitních kanceláří, notářů apod.), a 

při oceňování pro bankovní účely je ve většině případů certifikace dokonce 

nezbytnou podmínkou pro výkon této činnosti. 

 

Akreditovaný certifikační ústav pro certifikaci odhadců majetku zřízený Vysokou 

školou ekonomickou v Praze nabízí své služby právě těm, kteří mají zájem si zvýšit 

svoji konkurenceschopnost na trhu (zejména pro bankovní sektor) a chtějí svým 

klientům dát najevo, že právě oni patří ke špičce v oblasti oceňování nemovitostí v 

České republice. 

 

Certifikační ústav VŠE Praha si je plně vědom důležitosti principu nestrannosti při 

poskytování certifikačních služeb, tuto zásadu plně dodržuje a umožňuje všem 

žadatelům o certifikaci spravedlivý, nestranný a poctivý přístup a postup v rámci 

procesu certifikace. 

 

Tato publikace obsahuje požadavky na žadatele o certifikaci odhadce majetku ve 

specializaci oceňování nemovitých věcí, popis procesu certifikace, práva a 

povinnosti žadatele i držitele certifikátu a poplatky související s certifikací, a slouží 

jako výchozí materiál k informování. 

 

Požadavky uvedené v tomto dokumentu vycházejí ze schváleného certifikačního 

schématu. 
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2. Proces certifikace odhadce majetku 

Certifikace sestává ze dvou procesů: 

• proces získání certifikátu, který zahrnuje splnění vstupních požadavků, 

prokázání odborné způsobilosti a úspěšné složení certifikační zkoušky, 

• proces ověřování (udržování) certifikátu, který sestává z pravidelného 

dozoru a recertifikace vč. dodržování Zásad pro držitele certifikátu. 
 

Schéma: 
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3. Vstupní požadavky na žadatele 

Certifikační proces je zahájen podáním přihlášky ke zkoušce a certifikaci včetně 

příslušných dokladů splňujících předepsané požadavky.  

3.1 Kvalifikační kritéria 

Žadatel o certifikaci musí splňovat kvalifikační kritéria v oblastech: 

- kvalifikace a praxe 

- osobní vlastnosti (bezúhonnost)  

3.1.1 Kvalifikace a praxe 

Žadatel o certifikaci ve specializaci oceňování nemovitých věcí musí splňovat jednu 

z níže uvedených kvalifikačních podmínek: 
 

• vysokoškolské vzdělání v oboru oceňování nemovitých věcí a minimálně 3 

roky praxe v oboru 

• vysokoškolské vzdělání, specializační vzdělání v oboru oceňování 

nemovitých věcí v minimálním rozsahu 150 hodin nebo vzdělání získané v 

několika kurzech obdobného rozsahu a náplně (teorie a metody oceňování 

nemovitostí, stavební konstrukce a technologie a právní aspekty oceňování), 

a minimálně 3 roky praxe v oboru oceňování nemovitých věcí. V případě 

praxe delší 6-ti let může vedoucí certifikačního ústavu rozhodnout o uznání 

vzdělání v menším rozsahu, minimálně však v rozsahu 90 hodin. 

• středoškolské vzdělání, specializační vzdělání v oboru oceňování nemovitých 

věcí v minimálním rozsahu 150 hodin nebo vzdělání získané v několika 

kurzech obdobného rozsahu a náplně (teorie a metody oceňování 

nemovitostí, stavební konstrukce a technologie a právní aspekty oceňování), 

a minimálně 5 let praxe v oboru oceňování nemovitých věcí. V případě praxe 

delší 8 let může vedoucí certifikačního ústavu rozhodnout o uznání vzdělání 

v menším rozsahu, minimálně však v rozsahu 90 hodin. 
•  

Vzdělání žadatel prokáže dokladem o absolvování vysokoškolského či 

středoškolského vzdělání a dokladem o absolvování specializačního studia nebo 

kurzů. 

Praxi žadatel prokáže předložením seznamu minimálně 20-ti zpracovaných ocenění, 

kterých je autorem či spoluautorem, zpracovaných v průběhu posledních 3 let, a 

prohlášením o praxi nebo potvrzením zaměstnavatele či referencemi o délce aktivně 

provozované praxe v oboru. 
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3.1.2 Osobní vlastnosti (bezúhonnost) 

Žadatel o certifikaci nesmí mít záznam v rejstříku trestů za majetkovou trestnou 

činnost nebo za trestný čin související s oceňováním majetku.  

Bezúhonnost žadatel prokazuje předložením čistého výpisu z rejstříku trestů ne 

staršího 1 měsíce ode dne podání přihlášky. 

3.2 Doklady 

Žadatel o certifikaci předkládá spolu s přihláškou kopie dokladů, jimiž prokazuje 

odborné vzdělání, praxi a bezúhonnost: 

• doklad o absolvovaném vysokoškolském či středoškolském vzdělání 

• doklad o absolvování specializačního studia (případně odpovídajících kurzů) 

• doklady o délce absolvované praxe (prohlášení o praxi nebo potvrzení 

zaměstnavatele či reference) 

• seznam zpracovaných ocenění v průběhu posledních 3 let  

• výpis z rejstříku trestů ne starší 1 měsíce 

• doklad o úhradě poplatku za certifikační zkoušku 
 

Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou přihlášku a ostatní doklady lze přijímat 

elektronicky, poštou nebo osobně. 
 

Splní-li žadatel všechny vstupní požadavky, provede certifikační ústav jeho 

registraci a oznámí mu, že byl přijat do procesu certifikace. Následně certifikační 

ústav vyzve žadatele k předložení oceňovacích prací specifikovaných v následující 

kapitole. 

 

Pokud žadatel nesplní vstupní požadavky do 6-ti měsíců od podání přihlášky, 

certifikační ústav přihlášku vyřadí. 
 

Ke zvláštním potřebám žadatele (např. snížená schopnost vidění, slyšení, 

vyjadřování nebo pohybu) přistupuje certifikační ústav individuálně při zachování 

podmínek rovného přístupu pro všechny žadatele o certifikaci. 
 

S veškerými údaji vstupní dokumentace certifikační ústav zachází jako s důvěrnými 

informacemi při dodržování pravidel GDPR. 
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4. Prokázání odborné způsobilosti 

Prostředkem k prokázání odborné způsobilosti (řádného výkonu oceňovací činnosti) 

ve specializaci oceňování nemovitých věcí jsou žadatelem zpracované oceňovací 

práce. Žadatel předkládá s přihláškou nebo na základě výzvy certifikačního ústavu 3 

odhady tržní hodnoty (oceňovací práce, posudky) zpracované v průběhu posledních 

3 let:  
 

1. ocenění rezidenčního objektu (byt, bytový nebo rodinný dům, rekreační 

objekt)  

2. ocenění nerezidenčního objektu (nebytová jednotka, provozovna, obytný 

dům s provozovnou, pronajímatelná garáž, obchodní nebo průmyslový 

objekt, objekt skladu)  

3. ocenění nezastavěného pozemku  

 

Každá práce musí být přezkoumatelná a musí být zpracována v souladu 

s Metodikou zpracování oceňovacích prací uvedenou v kap. 8. 

 

Ocenění může být zpracováno i pomocí oceňovacího software, ale musí splňovat 

všechny požadavky dle výše zmíněné metodiky.  

 

Oceňovací práce žadatel předkládá nejpozději 4 týdny před termínem konání 

zkoušky.  

 

K předloženým oceněním je nezávislými posuzovateli zpracován odborný 

(oponentní) posudek, který je podkladem pro ústní část certifikační zkoušky. V 

případě, že posuzovatel shledá úroveň některého z předložených ocenění 

nedostačující, nepovolí vedoucí certifikačního ústavu žadateli certifikační zkoušku a 

vyzve jej k doplnění nebo k předložení nové práce ve stanovené lhůtě. S výsledkem 

oponentního posudku je žadatel seznámen před zahájením certifikační zkoušky. 
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5. Certifikační zkouška a ověřování certifikátu odhadců 

majetku 

5.1 Průběh zkoušky 

Při splnění vstupních požadavků a kladném hodnocení oceňovacích prací povolí 

vedoucí certifikačního ústavu žadateli absolvovat certifikační zkoušku.  
 

• Termín a místo konání certifikační zkoušky jsou žadateli sděleny nejméně 2 

týdny předem. Elektronickou pozvánku žadatel zpětně potvrdí. 
 

• Před zahájením certifikační zkoušky žadatel prokáže svoji totožnost. 
 

• Komisionální certifikační zkouška sestává z písemné zkoušky (testu), ústní 

zkoušky a z odborné rozpravy nad předloženými pracemi. Písemná zkouška 

trvá 90 minut a zahrnuje 3 části, obsahově specifikované v kap. 5.2. Žadatel 

losuje jednu z variant písemných testů, v případě zpracování testu na počítači 

je varianta generována automaticky. Podmínkou postoupení k ústní části je 

minimálně 60 % úspěšnost v každé části písemného testu. Ústní zkouška 

trvá přibližně 40 - 45 minut a sestává z odpovědi na vylosovanou dvou-otázku 

a z odborné rozpravy nad předloženými oceňovacími pracemi.  
 

• Po ukončení zkoušky seznámí komise žadatele s výsledkem zkoušky. 
 

• V případě úspěšného složení certifikační zkoušky rozhodne vedoucí 

certifikačního ústavu o vydání certifikátu. Certifikát je vydáván na 3 roky, při 

další certifikaci (tzv. recertifikaci) na 5 let. Certifikát zůstává i po vydání ve 

vlastnictví certifikačního ústavu, držiteli je pouze propůjčen. 
 

• Neuspěje-li žadatel u zkoušky, skládá opakovanou zkoušku v termínu 

nejpozději do 4 měsíců od předcházející neúspěšné zkoušky, nejpozději však 

do nejbližšího zkouškového termínu. Neúspěšná část zkoušky se opakuje 

celá, neúspěch v ústní části zkoušky nevyžaduje opakování části písemné.  

 

• Proti rozhodnutí certifikačního ústavu se může žadatel o certifikaci písemně 

odvolat, postupy pro odvolání jsou popsány v kap. 5.3. 
 

• Neúčast žadatele na zkoušce lze omluvit pouze ze závažných a 

prokazatelných důvodů a na žadatelovu písemnou žádost o odklad. 

Nedostaví-li se žadatel bez omluvy, je zkouška posuzována jako neúspěšná. 
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• Žadatel vykoná certifikační zkoušku do 4 měsíců od registrace přihlášky, 

nejpozději však do nejbližšího zkouškového termínu, při opakovaném 

předkládání prací do 8 měsíců. 
 

• Certifikační ústav zveřejní na svých webových stránkách certifikát do 1 

měsíce od jeho vydání. Zveřejnění obsahuje nezbytně nutné identifikační 

údaje o držiteli certifikátu, jako jsou jméno certifikovaného, specializace, 

datum vydání certifikátu a doba jeho platnosti. 
 

• Certifikovaný odhadce je povinen podrobovat se pravidelnému ročnímu 

dozoru certifikačního ústavu (kap. 5.4) a působit v souladu se Zásadami pro 

držitele certifikátu (kap 5.5). 
 

• Platnost certifikátu je časově omezena, a proto je nutné ji pravidelně 

prodlužovat tzv. recertifikační zkouškou. Při splnění požadavků dozoru je 

žadatel oprávněn podat přihlášku k recertifikaci, jejíž rozsah je totožný 

s certifikační zkouškou, neprobíhá však písemná zkouška. 
 

5.2 Obsahová náplň zkoušky 

Tematické okruhy ke zkouškám jsou obsaženy v kap. 6. 

Písemná zkouška zahrnuje testy z těchto oblastí: 

• metody oceňování nemovitých věcí, 

• základy občanského práva, katastru nemovitostí a stavebního práva 

• konstrukce a technologie pozemních staveb. 
 

Otázky mohou být otevřené i uzavřené. Na vypracování testu má žadatel vyhrazeno 

90 minut.  
 

Ústní zkouška, která trvá přibližně 40-45 minut, je zaměřena na oblast oceňování 

nemovitých věcí 
 

Analytické dovednosti vyžadované pro odbornou rozpravu: 

• analýza vlivů působících na příslušný segment trhu (zejména stav nabídky a 

poptávky, politické, ekonomické, správní, demografické aj. vlivy) 

• analýza komerčních charakteristik nemovitosti a její postavení na trhu 

• analýza podkladů pro stanovení hrubého ročního nájemného a konfrontace 

vstupních údajů se skutečností v místě a čase 
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• analýza položek obhospodařovacích nákladů (schopnost umět vyhledat a 

pracovat s podklady) 
 

Syntetické dovednosti vyžadované pro odbornou rozpravu představují schopnost 

zpracovat tržní ocenění na bázi nákladového, výnosového a porovnávacího přístupu 

pro účely: 

• koupě a prodeje nemovité věci 

• ocenění zástavy 

• vkladu nemovitosti nebo její části do obchodních společností 

• vypořádání majetku mezi spoluvlastníky 

• sanačního záměru aj.  
 

5.3 Právo na odvolání 

Proti rozhodnutí certifikačního ústavu se může žadatel o certifikaci nebo držitel 

certifikátu písemně odvolat. Odvolání podá do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí 

správní radě certifikačního ústavu. Správní radě certifikačního ústavu je možno 

podávat i písemné stížnosti na certifikační ústav, jeho komise i pracovníky. 

Adresa pro odvolání a stížnosti: 

Certifikační ústav VŠE Praha 

Správní rada 

náměstí W. Churchilla 1938/4 

130 67 Praha 3 - Žižkov 

Stížnosti adresované funkcionářům VŠE nebo vedoucímu certifikačního ústavu je 

možno řešit i mimo jednání správní rady. 

Předseda správní rady svolá do 4 týdnů od doručení odvolání nebo stížnosti správní 

radu a řeší problém. 

V případě, že se žadatel odvolává proti nepřipuštění k certifikační zkoušce, řeší 

správní rada toto odvolání sama. Certifikační ústav předkládá prostřednictvím 

vedoucího certifikačního ústavu správní radě na zasedání veškerou dokumentaci k 

řešenému případu. 

V případě odvolání proti udělení nebo neudělení certifikátu: 

- správní rada jmenuje ad hoc tříčlennou odvolací komisi 

- certifikační ústav písemně informuje odvolávající se stranu o složení odvolací 

komise s tím, že do 14 dnů od doručení je možno podat proti složení komise 

výhradu 
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- zda výhrada bude přijata či nikoliv, rozhoduje předseda správní rady; certifikační 

ústav písemně informuje odvolávající se stranu 

- odvolací komise je oprávněna rozhodnout o správnosti nebo nesprávnosti 

rozhodnutí vedoucího certifikačního ústavu a o opakování certifikační zkoušky. 
 

Rozhodne-li odvolací komise o opakování certifikační zkoušky, je vedoucí 

certifikačního ústavu povinen zabezpečit do dvou měsíců od doručení rozhodnutí 

odvolávající se straně konání nové certifikační zkoušky na náklady certifikačního 

ústavu. 

O všech závěrech jednání správní rady a odvolací komise a výsledcích odvolání 

nebo stížnosti je odvolávající se strana písemně informována.  

Proti rozhodnutí správní rady o rozhodnutí v rámci certifikačního procesu se 

odvolávající strana již nemůže dále odvolat. Další řešení sporu je možné jen soudní 

cestou. 

Podá-li žadatel o certifikaci nebo držitel certifikátu proti rozhodnutí certifikačního 

ústavu o neudělení certifikátu odvolání, skládá spolu s odvoláním kauci ve výši 

2 000 Kč (dva tisíce korun českých). Uvedená cena je bez DPH. 

Kauci uhradí bankovním převodem na účet certifikačního ústavu. 

Kauce bude v případě, že odvolání bylo kvalifikováno správní radou nebo odvolací 

komisí jako oprávněné, vrácena v plné výši. 

Rozhodne-li však správní rada nebo odvolací komise, že odvolání nebylo 

oprávněné, certifikační ústav kauci nevrací a prostředky použije ke krytí režijních 

nákladů spojených s odvoláním. 

 

5.4 Pravidelný dozor 

Za účelem ověřování průběžného výkonu praxe, odborného vzdělávání držitelů 

certifikátu a dodržování Zásad pro držitele certifikátu provádí certifikační ústav 

pravidelný dozor. Držitelům certifikátu proto 1x ročně zasílá dotazník pravidelného 

dozoru (kromě roku certifikace a recertifikace) vztahující se k uplynulému roku.  

 

Pro splnění požadavku průběžného odborného vzdělávání požaduje certifikační 

ústav absolvování odborného vzdělávání v celkovém rozsahu min. 30 hodin 

v období do 1. recertifikace a v rozsahu min. 50 hodin v období do dalších 

recertifikací. 
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Průběžné vykonávání praxe v oboru dokládá držitel certifikátu seznamem 

zpracovaných oceňovacích prací v uplynulém roce. 

 

Při nepředložení nebo nedoplnění podkladů pro pravidelný dozor do stanoveného 

termínu nebo porušení kterékoli ze Zásad pro držitele certifikátu či jiných pravidel 

užívání certifikátu, pozastaví certifikační ústav platnost certifikátu na dobu nezbytně 

nutnou pro odstranění nedostatků, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Pokud držitel 

certifikátu v takto stanovené době nesjedná nápravu, certifikační ústav certifikát 

odejme. 
 

Certifikované osoby, které nejsou schopny doložit aktivitu ve vzdělávání a 

vykonávání praxe v oboru po dobu 3 let, se musí znovu podrobit certifikačnímu 

řízení. 
 

V případě odejmutí certifikátu je certifikovaná osoba povinna neprodleně tento 

certifikát vrátit certifikačnímu ústavu. 
 

O pozastavení či odejmutí certifikátu rozhoduje vedoucí certifikačního ústavu. 

 

5.5 Zásady pro držitele certifikátu 

Podpisem přihlášky se žadatel zavazuje v případě získání certifikátu dodržovat 

Zásady pro držitele certifikátu, které v písemné podobě obdrží spolu s certifikátem. 

Certifikovaný odhadce se zavazuje dodržovat zásady, vymezující vztah 

k certifikačnímu ústavu a obchodním partnerům tak, aby byla zachována úroveň 

profesní způsobilosti a důvěra v certifikační systém: 
 

1) Držitel certifikátu je oprávněn se odkazovat na certifikační ústav, a to v rozsahu 

uděleného certifikátu a pouze po dobu platnosti certifikátu. Po ukončení platnosti 

certifikátu oprávnění zaniká. 

2) Držitel certifikátu pracuje v oboru, pro který certifikát získal, nevykonávání praxe 

negativně ovlivňuje recertifikaci. 

3) Držitel certifikátu zachovává morální zásady vůči obchodním partnerům a 

konkurenci. 

4) Držitel certifikátu vykonává odbornou činnost tak, aby proti němu nebyly 

vznášeny stížnosti, zvláště z důvodu nízké profesní úrovně. 
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5) Držitel certifikátu je povinen, v případě stížnosti na něj, neprodleně informovat 

certifikační ústav, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení stížnosti. 

6) Držitel certifikátu je povinen neprodleně oznámit certifikačnímu ústavu změnu 

kontaktních údajů, nejpozději však do jednoho měsíce od změny. 

7) Držitel certifikátu je povinen jedenkrát ročně zaslat certifikačnímu ústavu 

vyplněný dotazník pravidelného dozoru. 

8) Proti rozhodnutí certifikačního ústavu se může držitel certifikátu odvolat ke 

správní radě. 

9) Spor mezi držitelem certifikátu a certifikačním ústavem nebo držitelem certifikátu 

a jeho obchodními partnery řeší správní rada ve smyslu dokumentovaných 

postupů pro odvolání a konečné rozhodnutí. 

10) Porušení předem zveřejněných zásad ze strany držitele certifikátu, jakož 

i klamné používání certifikátu držitelem, může znamenat pozastavení platnosti 

certifikátu nebo jeho odebrání. 

 

5.6 Postup pro získání certifikátu významných odborníků 

Žadatel o certifikaci má právo požádat certifikační ústav o udělení certifikátu na 

základě následujícího postupu, a to jedná-li se o význačné odborníky splňující dále 

uvedená kritéria. Vedoucí certifikačního ústavu na základě obdržené žádosti 

jmenuje z řad posuzovatelů dvoučlennou komisi a dva oponenty. 

Žadatel o certifikaci musí splňovat: 

a) požadavek na praxi a zároveň 

b) jednu ze vstupních podmínek: 

• absolvoval doktorandské či obdobné studium v oblasti nemovitých věcí a 

obhájil závěrečnou práci vážící se k příslušnému oboru oceňování 

• úspěšně prošel habilitačním řízením či řízením ke jmenování profesorem ve 

smyslu zákona o vysokých školách, kde těžištěm dokládané odbornosti byla 

oblast oceňování majetku, a zároveň vykonává pedagogickou činnost v oboru 

po dobu nejméně 3 let 

• je významným odborníkem z praxe, přičemž: 

- patří k obecně uznávaným autoritám 
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- vykazuje publikační činnost 

- podílí se významnějším způsobem na přípravě nových odhadců 

Žadatel o certifikaci předloží oponentům podklady dokazující výše uvedené vstupní 

podmínky, zejména pak kopie dokladů o udělení akademických titulů, seznam 

publikací a další doklady dle svého zvážení. Oponenti i komise mají právo požádat 

o doplnění předložených dokladů žadatelem. 

Oba oponenti zpracují písemné oponentní posudky na odborné působení žadatele a 

předloží je komisi. 

Komise na základě oponentních posudků, předložených podkladů a případně 

dalších souvisejících dokladů rozhodne a sdělí vedoucímu certifikačního ústavu 

doporučení k udělení certifikátu bez certifikační zkoušky nebo doporučí podrobit 

žadatele standardnímu postupu certifikace. 

Vedoucí certifikační zkoušky rozhodne na základě doporučení komise o udělení 

certifikátu. V případě rozhodnutí neudělit certifikát doporučí vedoucí certifikačního 

ústavu žadateli podání přihlášky ke zkoušce a certifikaci s potřebnými přílohami. 

Žadatel má právo odvolat se proti rozhodnutí vedoucího certifikačního ústavu ve 

lhůtě do 14 dnů od doručení rozhodnutí ke správní radě Certifikačního ústavu VŠE 

Praha. Pro postup odvolání platí obdobně pravidla pro odvolání uvedená v části 

Právo na odvolání Požadavků ke zkoušce a certifikaci odhadce majetku. 
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6. Tematické okruhy k certifikační zkoušce 

6.1 Metody oceňování nemovitých věcí 

Typy hodnot a způsob oceňování nemovitostí v ČR 

Rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi hodnot – tržní hodnota, obvyklá cena, zjištěná 

cena, pojistná hodnota, zástavní hodnota 

Vztah kategorie hodnoty a účelu ocenění  
 

Trh s nemovitostmi 

Specifické znaky trhu s nemovitostmi 

Nabídka a poptávka, změny nabídky a poptávky, cenová elasticita 

Analýza trhu a její fáze 
 

Základní ekonomické principy a cenové efekty 

Obecné ekonomické principy – dynamiky a změn, nabídky a poptávky, nákladů 

obětované příležitosti, očekávání, substituce apod. 

Specifické principy vážící se k nemovitostem – kontribuce, rovnováhy a vážení, 

konformity, kvalitativní a kvantitativní, gradace, nejlepší a nejvyšší využití, 

setrvačnosti apod. 

Jiné cenové efekty – první nejlacinější a nejlepší a poslední nejdražší a nejhorší, 

vlivu úředních cen, dodatečné kritiky ceny a transakce apod. 
 

Mezinárodní a Evropské oceňovací standardy 

Definice základních pojmů – oceňovatel, kvalifikace, objektivita apod. 

Standardy hodnot – tržní hodnota, tržní nájemné, spravedlivá hodnota, investiční 

hodnota apod. 

Oceňovací přístupy a metody a možnost jejich využití v podmínkách ČR 
 

Základní oceňovací model 

Základní principy nákladového, výnosového a porovnávacího přístupu, jejich 

vzájemné souvislosti, transformace nákladové a výnosové hodnoty, vlivy cenových 

efektů 
 

Nákladový přístup 

Základní principy a fáze nákladového přístupu 

Věcná hodnota, reprodukční hodnota, časová hodnota 

Náklady staveb – reprodukční, náhradové a alternativní 

Kalkulace stavebních nákladů – náklady přímé, nepřímé a vlastní, položkový 

rozpočet, agregované položky, odhad nákladů dle THU, administrativní nákladová 

cena 



Požadavky ke zkoušce a certifikaci POM 01   
200101  Strana 16 (celkem 35) 
 

Zhodnocení a znehodnocení staveb – technická a ekonomická (morální) životnost, 

rozestavěnost staveb 

Formy odhadu opotřebení – odhad pomocí nákladů, odhad procentní srážkou, 

globální a analytické metody 

Hodnota pozemků v nákladovém přístupu 
 

Výnosový přístup 

Základní principy a fáze výnosového přístupu 

Odhad budoucího prospěchu – výnosy (tržní, smluvní, stabilizovaný, potencionální, 

efektivní, riziko výpadku) a náklady (provozní, fixní a obnovovací), čistý roční výnos 

Transformace budoucího prospěchu k datu ocenění – základní finanční koeficienty 

Diskontace – univerzální diskontní vzorec, diskontní zkratky, dočasná a věčná renta, 

odložená renta, periodicky se měnící renta, reverze 

Kapitalizace – přímá kapitalizace, výnosová kapitalizace, vztah míry výnosnosti a 

míry kapitalizace 

Odhad míry výnosnosti a míry kapitalizace – faktory ovlivňující míru výnosnosti 
 

Porovnávací přístup 

Základní principy porovnávacího přístupu 

Průběh porovnávacího procesu – přípravná fáze, porovnávací fáze, závěrečná fáze 

sběr dat, zdroje dat, tvorba databáze, výběr vzorků 

Jednotky a prvky porovnání 

Způsoby porovnání – přímé a nepřímé porovnání 

Porovnávací analýzy – kvalitativní a kvantitativní porovnávací analýza, adjustace 
 

Oceňování pozemků 

Specifické vlastnosti pozemků, modifikace základního oceňovacího modelu 

Porovnávací přístup – přímé a nepřímé porovnání cenové mapy, indexové metody, 

testování porovnáním mezi segmenty 

Výnosový přístup – diskontace a kapitalizace pozemkové renty, reziduální techniky 

na bázi výnosů 

Nákladový přístup – reziduální techniky na bázi nákladů, alokace a extrakce, 

Naegeliho metoda a její modifikace 

Odhad tržního nájemného 

Tržní nájemné, obvyklé nájemné, ekonomické nájemné 

Analýza nájemního vztahu a cenotvorných faktorů 

Nákladový přístup, výnosový přístup, porovnávací přístup, cenové mapy místně 

obvyklého nájemného v bytech 

Oceňování věcných břemen 

Věcná břemena, služebnosti, reálná břemena, vznik a zánik věcných břemen, právní 

poměry z věcných břemen 

Analýza věcného břemena a cenotvorných faktorů 
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Oceňování pozemkových služebností, užívacího práva a reálného břemena 

nákladovým přístupem, výnosovým přístupem a porovnávacím přístupem 
 

Oceňování práva stavby 

Vznik a zánik práva stavby, právní poměry z práva stavby 

Analýza práva stavby a cenotvorných faktorů 

Oceňování práva stavby bez zřízené stavby a se zřízenou stavbou nákladovým 

přístupem, výnosovým přístupem a porovnávacím přístupem 
 

Závěrečná analýza 

Význam závěrečné analýzy v oceňovacím procesu 

Koncepce závěrečné analýzy – rekonciliace na bázi jedné indikace, rekonciliace na 

bázi více indikací, rekonciliace s neúplnými indiciemi 

Způsoby vyhodnocení výsledků – matematicko-empirické modely, indikační koncept  

Možnosti interpretace dílčích výsledků 

 

6.2 Základy občanského práva, katastru nemovitostí a 

stavebního práva 
 

Věci a jejich rozdělení 

Věc, užitek, hodnota věci, cena věci, movité a nemovité věci 

Součást věci a příslušenství věci 

Stavba na pozemku jiného vlastníka – předkupní právo vlastníka pozemku a 

předkupní právo vlastníka stavby  
 

Vlastnictví 

Oprávnění vyplývající z vlastnictví, omezení vlastnického práva, nezbytná cesta, 

vyvlastnění a omezení vlastnického práva 

Nabytí vlastnického práva – stavba, přestavek, vydržení, převod vlastnického práva 
 

Spoluvlastnictví 

spoluvlastnický podíl, předkupní právo spoluvlastníka, správa společné věci, 

oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví 

Bytové spoluvlastnictví – vymezení jednotek a společných částí dle zákona o 

vlastnictví bytů a dle občanského zákoníku, práva a povinnosti vlastníka jednotky, 

převod jednotky, předkupní právo nájemce jednotky, společenství vlastníků  

Přídatné spoluvlastnictví – účel přídatného spoluvlastnictví, převod 

spoluvlastnického podílu 
 

Věcná práva k cizím věcem 
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Právo stavby – účel práva stavby, vznik a zánik práva stavby, trvání práva stavby, 

stavební plat, právní poměry z práva stavby, náhrada při zániku práva stavby 

uplynutím doby trvání 

Věcná břemena – účel věcných břemen, vznik a zánik, služebnosti, pozemkové 

služebnosti, užívací právo, reálná břemena  

Zástavní právo k nemovité věci – účel zástavního práva, vznik a zánik zástavního 

práva, zakázaná ujednání, vedlejší ujednání 

Předkupní právo k nemovité věci – předkupní právo jako právo věcné, vznik a zánik 

předkupního práva, povinnosti vlastníka z předkupního práva 
 

Nájem a pacht 

Předmět nájmu, vznik a zánik nájmu, práva a povinnosti z nájemního vztahu 

Nájem bytu a nájem domu, nájemné a jiné platby, zvyšování nájemného, zakázaná 

ujednání, podnájem, skončení nájmu bytu 

Nájem prostoru sloužícího k podnikání, skončení nájmu, náhrada z převzetí 

zákaznické základny 

Pacht a zemědělský pacht 
 

Katastr nemovitostí 

Předmět evidence, obsah katastru, katastrální mapa, list vlastnictví 

Soubor popisných informací o katastrálních územích, nemovitostech, právech a 

upozorněních 

Druhy pozemků a způsob jejich využití, typy staveb a způsob jejich využití, typy 

jednotek a způsob jejich využití 

Veřejnost katastru, poskytování údajů z katastru 

Zeměměřičské činnosti a geometrické plány 
 

Zápisy práv do katastru 

vklad, záznam, poznámka, poznámka spornosti zápisu, zápis jiných údajů do 

katastru, oprava chyby v katastrálním operátu, lhůty pro zápisy, listiny pro zápis do 

katastru 

Obnova katastrálního operátu 
 

Územní plánování 

Územně plánovací podklady, územní studie, politika územního rozvoje 

Územně plánovací dokumentace, zásady územního rozvoje, územní plán, 

zastavěné území, regulační plán 

Orgány územního plánování 

Územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva, rozhodnutí o umístění stavby, územní 

souhlas  

Předkupní právo dle stavebního zákona 
 

Povolování staveb 
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Ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, stavební záměr s certifikátem 

autorizovaného inspektora 

Změna stavby před jejím dokončením 
 

Užívání a odstraňování staveb 

Kolaudace, kolaudační souhlas, předčasné užívání stavby, zkušební provoz, změna 

užívání stavby 

Kontrolní prohlídka stavby, údržba stavby, vyklizení stavby 

Odstraňování staveb, povolení odstranění stavby, nařízení odstranění stavby, 

neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce 
 

Vyvlastnění 

Účel vyvlastnění, podmínky vyvlastnění, náhrady při vyvlastnění, vyvlastňovací 

řízení 

 

6.3 Konstrukce a technologie pozemních staveb 

 

Zakládání staveb 

Plošné základy – pasy, rošty, patky, desky 

Hlubinné základy – piloty, kesony, studny, šachty 

Vodotěsné izolace staveb, odstraňování zemní vlhkosti 
 

Svislé konstrukce nosné 

Požadavky na svislé nosné konstrukce 

Druhy nosných konstrukcí – stěny, pilíře, sloupy 

Zděné konstrukce, betonové stěny a sloupy, dřevěné stěny a sloupy, ocelové 

sloupy, vrstvené obvodové stěny 

Překlady zděné, ocelové, železobetonové, keramické a z lehkých betonů 
 

Svislé konstrukce nenosné 

Druhy nenosných konstrukcí – výplňové, samonosné 

Zděné, monolitické a montované příčky 

Komíny – požadavky na komíny, třídění komínů, konstrukční zásady, jednovrstvé a 

vícevrstvé komíny 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce tradiční – klenby, dřevěné, železobetonové, vložkové, ocelové, 

sklobetonové 

Podlahy – požadavky, konstrukce, vrstvy 
 

Schodiště 

Třídění schodišť, schodišťové stupně, požadavky a rozměry schodiště 
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Konstrukční typy schodišť – vřetenové, visuté, schodnicové, deskové, konzolové, 

zavěšené apod. 
 

Předsazené konstrukce 

Konstrukční řešení – konzolové, podepřené, zavěšené 

Druhy – balkony, lodžie, pavlače, arkýře, římsy 
 

Zastřešení staveb 

Ploché a sklonité střechy 

Tvary střech – pultové, sedlové, valbové, stanové, mansardové apod. 

Nosné konstrukce střech – tuhé konstrukce stropu, krovy, vazníky, tlačené oblouky, 

tažené konstrukce, lomenice, skořepiny 

Dřevěné konstrukce – vaznicové soustavy, hambalková soustava, lepené, 

příhradový vazník 

Železobetonové konstrukce – vazníkové, rámové, lomenice a skořepiny 

Kovové konstrukce – vazníky, prostorové příhradové, rámové 

Plochá střecha jednoplášťová, dvouplášťová, obrácená 

Střešní pláště – šikmé střešní pláště, ploché střešní pláště, krytiny střech, poruchy 

střešních plášťů 
 

Technická zařízení budov 

Napojení a rozvod veřejných sítí – vodovod, kanalizace, plynovod, elektrická síť 

Topné systémy – lokální, ústřední, dálkové, teplovzdušná vytápěcí zařízení, 

klimatizace 
 

Poruchy staveb 

Deformace a trhliny, staticky závažné a havarijní trhliny, vlhkost, koroze, napadení 

biologickými škůdci 

Provizorní zajištění nosných konstrukcí 

Odstraňování příčin poruch, zesilování a úpravy konstrukcí 

Demolice 
 

Typologie pozemních staveb 

Objekty pro bydlení a ubytování – bytové domy, rodinné domy, objekty pro 

dlouhodobé ubytování, objekty pro krátkodobé ubytování, rekreační chaty a domy 

Objekty občanské vybavenosti – administrativní budovy, objekty pro výchovu a 

školství, objekty pro vědu a výzkum, objekty pro tělovýchovu, sport a rekreaci, 

objekty pro kulturu a osvětu, objekty pro zdravotnictví, objekty pro stravování, 

obchod a služby, objekty pro dopravu a spoje 

Objekty pro průmyslovou výrobu – haly jednopodlažní, haly vícepodlažní, 

vícepodlažní průmyslové budovy, ostatní objekty pro průmysl 

Objekty pro zemědělskou výrobu 
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Rozměrové parametry staveb 

Zastavěná plocha stavby 

Užitná plocha stavby 

Podlahová plocha stavby 

Podlahová plocha jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. a dle zákona č. 89/2012 Sb. 

(nařízení vlády č. 366/13 2013 Sb.). 

Obestavěný prostor stavby dle ČSN 73 4055 a dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Započitatelná plocha dle Standardů oceňování nemovitých věcí pro účely 

ohodnocení zajištění finančních institucí vydaných Českou bankovní asociací 
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7. Literatura a informační zdroje 

Seznam obsahuje literaturu doporučenou ke studiu jednotlivých předmětů 

certifikační zkoušky. S ohledem na obsáhlost témat doporučuje certifikační ústav 

žadatelům ověřit si aktuálnost seznamu právních předpisů. 
 

7.1 Seznam literatury 

Základní: 

Bradáč, A. a kol.: Věcná břemena od A do Z, Linde, 2009 

Dvořák, J., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné 3, Wolters Kluwer, 2015 

Marek, K., Průcha, P.: Stavební právo veřejné a soukromé, LEGES, 2014 

Mužík, V.: Stavitelství se zaměřením na základy oceňování nemovitostí, 

Oeconomica, 2008 

Zazvonil, Z.: Odhad hodnoty nemovitostí, Ekopress, 2012 

Zazvonil, Z.: Odhad hodnoty pozemků, IOM VŠE, 2007 

Zazvonil, Z.: Porovnávací hodnota nemovitostí, Ekopress, 2006 

Zazvonil, Z.: Výnosová hodnota nemovitostí, Ceduk, 2004 

 

 

Doporučená: 

Bumba, J., Kocáb, M.: Geometrický plán, LEGES, 2011 

Hájek, P. a kol.: Pozemní stavitelství I., Sobotáles, 2005 

Hájek, P. a kol.: Pozemní stavitelství II., Sobotáles, 2007 

Hájek, P. a kol.: Pozemní stavitelství IV., Sobotáles, 2006 

Hájek, V. a kol.: Pozemní stavitelství III., Sobotáles, 2004 

Holý, J., Šustrová, D., Borovička, P.: Katastr nemovitostí, Wolters Kluwer, 2017 

Novotný, P., Kedroňová, K., Štrosová, I., Štýsová, M.: Nový občanský zákoník – 

vlastnictví a věcná práva, Grada, 2014 

Selucká, M., Hadamčík, L.: Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva, 

Wolters Kluwer, 2015 

Zazvonil, Z.: Administrativní ceny nemovitostí, Ekopress, 2013 
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7.2 Seznam vybraných právních předpisů 

(všechny právní předpisy se vždy rozumí ve znění ke dni konání zkoušky) 

zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 

zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

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

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zejm. §§489 - 513, §§976 – 1447, §§2201 

– 2357, §§3028 – 3030, §§3054 – 3068, §§3073 - 3076) 

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (pouze §§727 - 757) 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (pouze §§120 - 131, §§335 - 338e) 

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

vyhláška 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 

vyhláška 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška) 
 

 

7.3 Seznam vybraných internetových zdrojů informací  

 

Standardy oceňování nemovitých věcí pro účely ohodnocení zajištění finančních 

institucí ČBA:  

https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/cba_standard_pro_ocenovani_nemovitych_veci.pdf 

 

Sbírka zákonů ČR – vyhledávání: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

 

Nahlížení do KN: https://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 

Český statistický úřad: www.czso.cz 

 

Ministerstvo financí ČR: www.mfcr.cz 

 

Česká národní banka: www.cnb.cz 

 

Resortní portál ministerstva zemědělství: www.eagri.cz 
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8. Metodika zpracování oceňovacích prací 

8.1. Obsah oceňovací práce 

• Oceňovací práce musí být zřetelně rozdělena na nálezovou a oceňovací část. 

V zájmu přehlednosti a snadné orientace v textu se doporučuje obě hlavní 

části doplnit o další samostatné části, a to o úvodní list, analýzu trhu a závěr, 

který bude obsahovat odpovědi na případné otázky zadané objednatelem. 
 

• Oceňovací práce musí vždy obsahovat analýzu příslušného segmentu trhu, 

která může být dle okolností provedena jako samostatná část následující po 

nálezu, nebo může být pojata jako úvodní součást oceňovací části. Nesmí 

však být součástí nálezu, neboť ten by měl obsahovat pouze subjektivně 

neovlivnitelná fakta bez jejich dalšího hodnocení. 
 

• Text oceňovací práce musí ctít zásady českého pravopisu i obecné 

požadavky na jazykovou kulturu. 

 

Doporučená osnova  

Doporučuje se, aby z důvodu snadné orientace i kontroly byla oceňovací práce 

členěna do následujících hlavních částí v tomto pořadí:  

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

Alternativně: 

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

 

Doporučený obsah hlavních částí oceňovací práce 

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 ocenění nachází, účel ocenění, datum, k němuž se ocenění 

provádí, jednoznačný název výsledku ocenění (např. tržní hodnota), adresy 

objednatele a oceňovatele. Úvodní list lze s výhodou využít i pro umístění názvu 

oceňovací práce a jejího evidenčního čísla.   
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Nález 

Vedle podrobně vymezeného předmětu ocenění, účelu ocenění a typu hledané 

hodnoty, obsahuje nález především popis předmětu ocenění včetně všech 

identifikačních, vlastnických, kvalitativních a kvantitativních faktů, souvisejících 

s oceněním a zjištěných při prohlídce předmětu ocenění a z dostupných písemných i 

ústních zdrojů, včetně označení zdrojů, z nichž byly získány. 

 

Výstižný popis oceňovaných nemovitých věcí musí mít logickou strukturu, musí 

respektovat pravidlo postupu od obecných charakteristik k podrobnostem, a 

shledaná fakta musí pouze konstatovat a zdržet se hodnotících komentářů.  

 

Doporučené členění popisu: 

Poloha nemovitých věcí včetně širších geografických vztahů a souvislostí 
 

• Pozemky 

a) Popis pozemků 

b) Stavby a jejich umístění na pozemcích 

c) Vztah staveb k pozemkům (součást pozemků, odlišné vlastnictví pozemků a 

staveb, právo stavby apod.)  
 

• Stavby hlavní 

a) Historie jejich vzniku a vývoje  

b) Urbanistické a objemové řešení 

c) Architektonické a dispoziční řešení 

d) Konstrukční řešení 

e) Vnitřní vybavení a technická zařízení 

f) Jiné speciální prvky  

g) Objemové a plošné parametry 

h) Provozně ekonomické parametry (např. včetně zadlužení a pod.) 

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

j) Rizika, omezení (např. břemena, služebnosti zadlužení), možnosti rozvoje apod. 

k) Podmínky, termíny a podrobnosti ve vztahu staveb k pozemkům či k 

eventuálnímu právu stavby 
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• Stavební příslušenství 

(podobně jako u hlavních staveb s možností zkrácení s přihlédnutím 

k cenotvornému významu) 
 

• Trvalé porosty  

(dle okolností, výskytu a úloze s přihlédnutím k cenotvornému významu, např. 

výsadba hospodářská, estetická, podíl na tvorbě životního prostřední, vzácnosti 

apod.)  

 

Vzhledem k individuálním charakteristikám nemovitých věcí, 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. 

 

Analýza trhu 

Analýza trhu je nezbytnou součástí každé oceňovací práce, jejímž výsledkem je 

tržní hodnota nemovitých věcí. Hlavním cílem analýzy trhu je najít, vybrat a 

vyhodnotit informace, které vyjadřují situaci v segmentu trhu, v němž oceňované 

nemovité věci působí, a získat údaje, které po jejich vyhodnocení budou použity 

v rámci všech tří oceňovacích přístupů (stručně řečeno, za jaké ceny se podobné 

stavby staví, za jaké ceny se nemovité věci, pozemky či práva k nemovitým věcem 

pronajímají a prodávají, jaké jsou v segmentu cenové trendy, zvyklosti apod.). 

 

Doporučuje se, aby analýza trhu byla provedena v těchto krocích: 

a) Analýza oceňovaných nemovitých věcí, jejímž hlavním cílem je vyjádření jejich 

klíčových charakteristik, jejich podstaty, popř. eventuální vyloučení těch částí, které 

se na tvorbě hodnoty nepodílejí se zohledněním kontribučního efektu vymezení 

tržního segmentu, v němž oceňované nemovité věci působí, posouzení a nalezení 

jejich nejlepšího a nejvyššího využití a rozhodnutí, zda tomuto principu odpovídá 

využití současné 

b) Analýza celkové situace ve vybraném segmentu trhu 

c) Analýza nabídky, zaměřená především na její rozsah, kvalitu a na 

konkurenceschopnost oceňovaných nemovitých věcí ve srovnání s ostatními ve 

vybraném segmentu nabízenými 



Požadavky ke zkoušce a certifikaci POM 01   
200101  Strana 27 (celkem 35) 
 

d) Analýza poptávky zaměřená především na její rozsah, kvalitu a na okruh 

potenciálních poptávajících v souvislostech s jejich velikostí, motivy a preferencemi 

ve vztahu k oceňovaným nemovitým věcem  

e) Závěr analýzy, shrnující a hodnotící získaná data a informace tak, aby byly 

použitelné v dalších fázích ocenění. 

 

S přihlédnutím k okolnostem lze některé kroky vhodným způsobem sloučit, případně 

analýzu trhu (zejména v jednodušších případech) zahrnout do oceňovací části. 

 

Ocenění 

Součástí oceňovací části práce může být alternativně analýza trhu v doporučeném 

členění. 

 

V úvodu oceňovací části je vhodné velmi stručně vysvětlit podstatu následně 

použitých přístupů, aby jejich aplikace byla pokud možno srozumitelná i pro 

objednatele, popř. další osoby, které nejsou odborníky v daném oboru. Oceňovatel 

by se však měl vyvarovat zbytečného popisu postupů, které nebudou aplikovány. 

 

Doporučuje se následně aplikovat všechny tři základní oceňovací přístupy,  

tj. přístup nákladový, porovnávací i výnosový. Výběr metod i jejich případné 

modifikace v jejich rámci je plně v kompetenci oceňovatele, který jej však musí 

zdůvodnit. Výběr je většinou závislý na typu nemovité věci a na množství a kvalitě 

dat získaných při analýze trhu. 

Podle okolností je možno v rámci jednotlivých přístupů použít i více metod, zejména 

ke kontrolním a testovacím účelům, různící se výsledky několika použitých metod je 

však nutno vyhodnotit a sjednotit do výsledku jediného ve formě nákladové, 

výnosové nebo porovnávací hodnoty, které pak v závěrečné analýza reprezentují 

indicie jako komplexní výsledek celého oceňovacího přístupu. Alternativně lze dílčí 

výsledky jednotlivých metod považovat za dílčí indicie a jejich vyhodnocení a 

případné sjednocení provést jako součást závěrečné analýzy. 

 

Závěrečná analýza (Rekonciliace) 

Rekonciliace je součástí oceňovací části práce a tvoří její závěrečnou fázi, v níž jsou 

analyzovány dílčí výsledky jednotlivých přístupů, naznačující úroveň tržní hodnoty 

z různých pohledů, a na jejich základě se oceňovatel snaží o jejich sjednocení do 

hodnoty finální, odpovídající typu hledané hodnoty a účelu ocenění.  
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Výsledek může být interpretován bodově jako odhad konkrétní částky, případně 

intervalově formou pásma, v němž se finální hodnota pravděpodobně nachází leží, 

interpretace by však měla být vždy v souladu s účelem ocenění. 

 

Případné rozdíly v dílčích výsledcích i odhad finálního výsledku musí být řádně 

zdůvodněny. 

 

Závěr  

Závěr obsahuje závěrečný výrok, jímž oceňovatel formou konkrétní částky či 

pravděpodobným intervalem vyjadřuje odhadnutou výši tržní hodnoty. Doporučuje 

se, aby vedle číselného vyjádření výsledné hodnoty či intervalu, v němž se výsledná 

hodnota nachází, byla výsledná částka či interval vyjádřen i slovní formou. 

Doporučuje se též uvést, zda výsledná částka obsahuje daň z přidané hodnoty či 

nikoliv. 

 

Závěr musí být uzavřen datem a místem zpracování, vlastnoručním originálním 

podpisem oceňovatele a prohlášení, že ocenění je v souladu s tímto metodickým 

postupem. 

 

Přílohy 

Doporučuje se, aby oceňovací práce byla doplněna vhodnými textovými a grafickými 

přílohami, které upřesňují, přibližují či dokladují skutečnosti uvedené v textu 

oceňovací zprávy, v němž je vhodné na vazbu k příloze upozornit odkazem. 

V případě většího počtu příloh se doporučuje uvést jejich seznam. 

 

Počet příloh by měl být přiměřený a oceňovatel by měl volit jako přílohy jen ty 

dokumenty, s nimiž se v textu oceňovací zprávy dále nepracuje, a jejichž umístění 

do příloh nenarušuje návaznost jednotlivých částí oceňovací zprávy, a nenutí tak 

čtenáře k častému přecházení od samotného textu oceňovací zprávy k přílohám. 
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8.2 Oceňovací přístupy 

Pro odhad tržní hodnoty nemovitých věcí se používají tři základní přístupy, formující 

názor na tržní hodnotu a vycházející z jejího měření pomocí: 

a) porovnání s nutnými pořizovacími náklady, jakožto ocenění úsilí, které bylo třeba 

vynaložit na nákup pozemků a realizaci obdobné výstavby, tzv. nákladový přístup, 

jehož výsledkem je nákladová hodnota,  
 

b) porovnání s předpokládanými výnosy, jakožto oceněním budoucího prospěchu, 

které je možno od nemovitých věcí očekávat, tzv. výnosový přístup indikující 

výnosovou hodnotu, a dále  

c) porovnání s prodejními cenami podobných nemovitých věcí, jakožto aktuální 

reflexí trhu, tzv. porovnávací přístup, jenž vede k porovnávací hodnotě. 

 

Vynaložené náklady, jako odraz nevratné minulosti, tak i očekávané výnosy, jakožto 

příslib očekávané budoucnosti, je nutno transformovat do současnosti, resp. k datu 

ocenění následujícím způsobem:  

a) u nákladového přístupu srážkou za znehodnocení, vyjadřující fyzické opotřebení 

a funkční zastarávání, omezení, vady, poruchy, případně u nedokončených staveb i 

náklady na jejich dokončení,  

b) 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 těchto případech odpadá. 

 

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. Za standardní se považují metody, které jsou 

specifikovány v další části tohoto metodického pokynu. Jejich výběr včetně jejich 

případných modifikací je plně v kompetenci oceňovatele, který je musí přizpůsobit 

podmínkám konkrétního případu. 

 

Dílčí výsledky těchto metod představují indicie, které slouží jako podklad pro 

závěrečnou analýzu (tzv. rekonciliaci). Závěrečná analýza pak vychází z rozboru 

těchto dílčích výsledků a z vyhodnocení jejich vzájemných relací, a na těchto 

základech je s přihlédnutím k účelu a podmínkám ocenění odhadnut finální výsledek 
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ve formě tržní hodnoty nemovitých věcí, případně ve formě pravděpodobného 

intervalu. 

 

Doporučuje se aplikovat všechny tři přístupy, případnou absenci některého z nich je 

možno tolerovat pouze ve výjimečných případech a je nutné ji řádně zdůvodnit a 

vysvětlit. 

 

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. 

 

8.2.1 Aplikace oceňovacích přístupů pro nemovité věci typu 

pozemky zhodnocené stavbami 
 

Nákladový přístup 

Nákladová hodnota nemovitých věcí = náklady na pořízení pozemku + náklady na 

novostavbu – znehodnocení 

 

• Odhad nákladů na pořízení pozemků  

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.  

 

• Odhad nákladů na realizaci staveb  

Při odhadu nákladů na realizaci staveb je možno vycházet buď 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, nebo z podkladů respektujících 

cenovou úroveň pořizovacích nákladů staveb k datu ocenění. 

 

Za standardní pojetí nákladů se považuje báze reprodukčních nákladů, báze 

náhradových nákladů a báze alternativních nákladů, za standardní metody pro 

vyčíslení nákladů se považují všechny postupy běžně používané a respektované ve 

stavebnictví, založené na součtu dílčích nákladů na všechny jednotlivé položky, 

z nichž se oceňované stavby skládají, tzv. metody agregovaných položek, vyjádření 

nákladů pomocí technicko-hospodářských ukazatelů, vyjádření nákladů dborným 
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odhadem, popř. metody uplatňované v právních normách v souvislosti s cenovými 

regulativy, např. nákladový způsob ocenění v oceňovacích vyhláškách MF 

s vyloučením koeficientu prodejnosti (Kp). 

 

Volba shora uvedených metod či jejich modifikací pro konkrétní případy je 

v kompetenci oceňovatele a závisí především na jeho odborných zkušenostech a na 

kvalitě a kvantitě dat, které získal při analýze trhu.  

 

• Odhad znehodnocení staveb 

Za standardní metody odhadu znehodnocení se považují globální metody, 

analytické metody a nákladové metody. Při aplikaci globálních metod se doporučuje 

preferovat ekonomickou životnost staveb před technickou. 

 

Výnosový přístup 

Výnosová hodnota nemovitých věcí = finančně vyjádřený budoucí prospěch 

transformovaný do výnosové hodnoty nemovitých věcí. 

 

Budoucí prospěch lze vyjádřit jedním čistým výnosem, předpokládaným 

pro následující rok po datu ocenění, který lze považovat pro oceňované nemovité 

věci za typický (reprezentativní, udržitelný), nebo časovou řadou (tokem) čistých 

výnosů, kterou lze od posuzovaných nemovitých věcí a práv k nim očekávat 

v jednotlivých letech v budoucnu. 

 

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 jejich držbou). 

 

Za standardní formy transformace se považují diskontní metody, jestliže výnosy mají 

formu časové řady nebo kapitalizační metody, je-li prospěch vyjádřen jediným 

výnosem. 

 

Při hledání výnosové hodnoty se většinou aplikuje celkový čistý roční výnos 

z nemovitých věcí. 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 výnosu celkového (z pozemku i 
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stavby). 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 renty pro pozemky. 

 

Porovnávací přístup 

Doporučuje se preferovat přímé porovnání a nepřímé porovnání spíše aplikovat 

v případě informační nouze nebo využít jako kontrolní, testovací či doplňkový 

nástroj. 

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.   

 

Porovnávací hodnota nemovitých věcí = aktuální cena srovnatelných nemovitých 

věcí po jejich adjustaci  

 

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

postupy kvantitativní s tím, že oba postupy lze přiměřeným způsobem kombinovat 

především v závislosti na kvalitě dat pro jednotlivé prvky porovnání. 

 

Při výběru vzorků je nutno respektovat především podmínku jeho přiměřené 

homogenity pro srovnání, tj. aby odpovídal shodnému segmentu trhu jako nemovité 

věci oceňované a podobal se jim zejména co do polohy, typu, velikosti, kvality, 

využitelnosti, ale i aktuálnosti. 

Nepodaří-li se najít vhodné vzorky v blízkém okolí, doporučuje se použít i vzorky 

vzdálenější.  

 

Při výběru vzorků je třeba preferovat kvalitu před kvantitou a snažit se pokud možno 

uplatnit vzorky horší a lepší tak, aby oceňované nemovité věci jimi byly „orámovány“ 

a aby tak výsledná porovnávací hodnota pokud možno ležela uvnitř intervalu, 

vymezeném cenami jednotlivých vzorků. 

 

Při hledání diferencí mezi vzorky a oceňovanými nemovitými věcmi se doporučuje 

porovnávat prostřednictvím společné jednotky Kč/ks, tedy např. ceny za pozemek a 

stavbu 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, 
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sedadlo) se nevylučuje, doporučuje se však spíše jako kontrolní, testovací či 

doplňkový nástroj.  

Za standardní se nepovažuje koncipovat porovnávací hodnotu nemovitých věcí jako 

součet samostatně pojaté porovnávací hodnoty pozemků a porovnávací hodnoty 

staveb. 

 

8.2.2 Aplikace oceňovacích přístupů pro nezastavěné pozemky 

V případě oceňování nezastavěných pozemků lze aplikovat všechny doporučené 

metody v rámci porovnávacího a výnosového přístupu. 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. Principy nákladového přístupu u pozemků lze využít 

pouze v modifikované reziduální formě. 

 

Standardní metody v rámci reziduálního přístupu na bázi nákladů jsou metody 

alokační a metody extrakční. 

 

8.2.3 Závěrečná analýza (rekonciliace) 

V rámci rekonciliace je nutno úrovně indicií a jejich vzájemné vztahy analyzovat se 

snahou porozumět příčinám možných rozdílů, tyto příčiny vysvětlit, případnou 

kontrolou celého oceňovacího procesu je odstranit či snížit nebo naopak je vzít 

v úvahu, neboť mohou být logickým důsledkem narušení rovnováhy např. 

v důsledku postupného vývoje oceňovaných nemovitých věcí od jejich vzniku k datu 

ocenění a měnících se podmínek trhu.  

 

Přitom musí oceňovatel 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. 

 

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. 

Průběh rekonciliace a závěrečný odhad výsledné tržní hodnoty musí být logicky, 

objektivně, věrohodně a jasně zdůvodněn a argumentačně podložen. 
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9. Ceník 

Certifikační zkouška - prvotní certifikace  10 900 Kč 

(13 189 Kč) 

Opakovaná (re)certifikační zkouška  3 000 Kč 

(3 630 Kč) 

Pravidelný dozor – ročně v ceně 

Recertifikační zkouška 5 400 Kč 

(6 534 Kč) 

Odvolací kauce 2 000 Kč 

(2 420 Kč) 

Duplikát certifikátu 500 Kč 

(605 Kč) 

 

Žádné další poplatky nejsou v rámci certifikačního procesu vyžadovány. 

Ke všem cenám se připočítává DPH v platné zákonné výši. V závorce je uvedena 

konečná cena včetně 21 % DPH. 

V případě společného přihlášení 3 a více žadatelů k certifikaci ve stejném termínu 

poskytuje certifikační ústav slevu ve výši 5 % z ceníkové ceny za prvotní certifikaci. 

Při odstoupení žadatele od procesu prvotní certifikace je vrácení poplatku za 

certifikační zkoušku možné pouze před provedením jeho registrace. 

Při odstoupením od procesu recertifikace nebo od opakované (re)certifikační 

zkoušky se poplatek za zkoušku nevrací. 

Číslo účtu pro všechny platby: 1828782/0800, variabilní symbol 997018, do zprávy 

pro příjemce platby uveďte prosím Vaše jméno. 

Daňový doklad vystaví certifikační ústav po obdržení platby žadatele a zašle na 

adresu plátce uvedeného v přihlášce. 
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10. Kontakt 

 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Certifikační ústav VŠE Praha 

náměstí W. Churchilla 1938/4 

130 67 Praha 3 - Žižkov 

tel. 224 095 732 

e-mail: certifikace@vse.cz 

web: http://cu.vse.cz 

 

___________________________________________________________________ 

 

 


