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CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU
Studiem tohoto předmětu získáte znalosti v oceňování nemovitostí, a to ať pro ty, kteří mají již
s problematikou stanovování ceny zkušenosti, tak úplní začátečníci. Budete ovládat základní potřebné
znalosti a dovednosti k výkonu činnosti realitního makléře. V oborech oceňování budete schopni
stanovit tržní – obvyklou cenu, která je rozhodující pro tvorbu cen na trhu s nemovitostmi. Stejně tak
metody oceňování, ve kterých zvlášť významnou je metoda porovnávací. Další oblastí, ve které se
zdokonalíte, je stavební minimum, ať již po stránce technické, tak po stránce právní, kde bude
probírána problematika stavebního zákona a navazujících právních předpisů.
Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy,
případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto
konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované
případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo
mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez
obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.
Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší
firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT








Cena, hodnota a jejich význam pro oceňování.
Druhy cen při oceňování.
Metody oceňování
Oceňování na tržních principech
Vybrané kapitoly stavebního zákona, orientace v právním předpise
Atd.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě

ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe,
týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže).
Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8
normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více
znamená úspěšné absolvování daného předmětu.

MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Vznik ceny a její druhy v procesu oceňování
2. Druhy oceňování
3. Metody oceňování
4. Znalci, odhadci a realitní makléři

5. Stavební zákon a jeho aplikace v procesu povolování staveb
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