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A NÁLEZ 

1 ÚKOL A PŘEDMĚT OCENĚNÍ 

Znalecký posudek je vypracován na základě pokynu objednavatele posudku. Znalecký úkol je dán 
usnesením č.j. 174 EX 703/17-18. 

Jedná se o ocenění nemovitých věcí: 

 

Součásti:  
oplocení ze strojového pletiva s kovovými sloupky, branka, zpevněné plochy z betonové 
dlažby, 
inženýrské sítě: 
přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do veřejné kanalizace (funkční, 
bez kolaudace),  
vrtaná studna (hl. přes 10 m) na pozemku parc.č. 367/3. 

 Součástí pozemku parc.č. 367/3 je také rostlinstvo:  
ovocné stromy (4 kusy), okrasné keře (6 kusů), okrasné stromy (8 kusů). 

2 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

Předmět ocenění byl zkoumán při místním šetření konaném dne 15.05.2018 za přítomnosti paní Jiřiny 
Štěpaníkové a její právní zástupkyně, dále za paní Marii Mottlovou byl přítomen zmocněnec Mgr. 
Martin Štěpaník, LL.M., který je zároveň vlastníkem přístupového pozemku parc.č. 367/1 
a sousedního objektu č.p. 113. 

3 DEN OCENĚNÍ 

Poslední informace relevantní pro zpracování posudku byly získány dne 04.06.2018, což je den 
ocenění. 

4 PODKLADY 

- výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 325, k.ú. Újezd u Průhonic, získaný prostřednictvím 
Dálkového přístupu do Katastru nemovitostí dne 14.03.2018 

- snímek katastrální mapy a ortofotomapy 
- informace o pozemku parc.č. 367/1 - Nahlížení do katastru nemovitostí 
- usnesení č.j. 174 EX 703/17-18 
- barevná fotodokumentace 
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- informace získané při místním šetření 
- záznam z prohlídky a zaměření nemovitých věcí 
- zákon č. 151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku) ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 

Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011, č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 
Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. 

- vyhláška č. 457/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

- Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. a kol. - Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí, Akademické 
nakladatelství CERM, s.r.o., 2016 

- Petr Ort - Oceňování nemovitostí - Moderní metody a přístupy, Leges s.r.o., 2014 
- Kolektiv autorů - Věcná břemena od A do Z, Linde Praha a.s., 2009 
- Zbyněk Zazvonil - Porovnávací hodnota nemovitostí, Ekopress 2006 
- Zbyněk Zazvonil - Odhad hodnoty nemovitostí, Ekopress 2012 
- časopis „Soudní inženýrství“ vydávaný Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně, Údolní 53, 602 00 Brno; ročníky 1996 až 2018 
- odborný čtvrtletník „Odhadce a oceňování majetku“ vydávaný Českou komorou odhadců majetku, 

Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1; ročníky 2003 až 2018 
- Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) - Trend Report 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 

 

 

 

B POSUDEK 

1 APLIKOVANÁ METODA OCENĚNÍ 

V tomto posudku je zjišťována obvyklá cena předmětu ocenění, kterou se dle zákona č. 151/1997 Sb. 
(zákon o oceňování majetku) v platném znění, rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích 
stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 
Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy 
mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní 
obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 
kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy 
majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se 
rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku vyplývající z osobního vztahu k němu. Obvyklá cena 
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 

Porovnávací způsob ocenění je proveden srovnáním s realitním trhem, a to metodou přímého 
porovnání. Uvedený postup je v souladu s tržními přístupy k oceňování a s ustálenou judikaturou. 
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2 OCENĚNÍ 

Popis: 

Nepodsklepený čtyřpodlažní rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka. Je součástí 
dvojdomu (druhý dům má č.p. 113, parc.č. 367/4) - viz katastrální mapa a ortofotomapa v přílohách 
posudku. Domy jsou situované na rovinatém terénu. Stojí na okraji obce, ul. Formanská, cca 100 m 
od dálnice D1, při mostu, který ji překlenuje. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Centrum obce 
Újezd je ve vzdálenosti 400 m, do okrajových částí Prahy je vzdálenost 3 km.  

Přístup k objektu je možný pouze přes pozemek parc.č. 367/1 jiného vlastníka, který spoluvlastnici 
nemovitých věcí (a uživatelce) umožnil přístup do domu a na zahradu pouze přes úzký pruh pozemku 
parc.č. 367/1, pro alespoň pěší příchod. Parkování před domem není možné, příjezd vozem do garáže 
v 1.NP není možný.  

Oplocení zahrady parc.č. 367/3 za domem je provedeno. Je provedeno také oplocení přístupového 
pozemku parc.č. 367/1. 

Inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do veřejné kanalizace 
(funkční, bez kolaudace), vrtaná studna (hl. přes 10 m) na pozemku parc.č. 367/3 + přípojky z této 
studny (jedna přípojka slouží pro objekt č.p. 112, druhá pak pro objekt č.p. 113). Objekty jsou 
vzájemně provázány instalacemi rozvodů (elektro, voda). 

 

Konstrukční řešení a technické vybavení rodinného domu č.p. 112: 

Doba výstavby: v roce 1986 (kolaudace) 

Počet podlaží: nepodsklepeno, 4 nadzemní podlaží (přičemž 4.NP je ustupující) 

Základy: betonové pasy s izolací proti zemní vlhkosti  

Nosné konstrukce: zděné z tvárnic 

Stropy: typu Hurdis 

Střecha: plochá střecha Krytina střechy: živičná 

Klempířské 
konstrukce: 

dešťové žlaby a svody, okenní parapety, oplechování střešních prostupů z pozinkovaného plechu, nyní 
opatřeno nátěry; částečně zkorodováno 

Vnitřní povrchy: dvouvrstvé vápenocementové omítky, obklady keramické na WC, v koupelně, v kuchyni 

Vnější povrchy: vápenocementové omítky, obklad soklu - páskový obklad (kabřinec) 

Schody: nosná část kovová, stupně z umělého kamene 

Dveře: 
dřevěné hladké plné i prosklené s kovovými zárubněmi 
a dřevěnými prahy, vstupní jsou dřevěné - prosklené 

Vrata: dřevěná dvoukřídlá 
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Okna: 
z uliční části plastová s izolačními dvojskly, ostatní dřevěná s dvojitým zasklením, v suterénu jsou 
luxfery 

Povrch podlah: dle účelu užití místnosti: keramická dlažba, betonová mazanina 

Vytápění: el. přímotopy 

Ohřev teplé vody: zajišťován lokálním el. ohřívačem, zásobníkovým (2x, z toho funkční pouze 1) 

Vnitřní vodovod: je proveden rozvod studené i teplé vody  Hygienické vybavení: 

3x WC splachovací oddělené od 
koupelen; v koupelnách umyvadlo, 
vana, 1x WC společné s koupelnou, 
sprch. kout 

Vnitřní kanalizace: od všech zařizovacích předmětů Vnitřní plynovod: není proveden 

Elektroinstalace: 
na jističe, kompletní rozvod světelného proudu (230V) i motorového proudu (400V), bleskosvod je 
instalován 

Výtahy: nejsou  Vybavení kuchyní: sporáky (na el. energii) 

Ostatní: krbová kamna, digestoř, vestavěné skříně 

Dispozice: 

1.NP: vstup, chodba, schodišťový prostor vč. chodby, technická a skladová místnost, obytná místnost, 
pokoj, kuchyň, WC s koupelnou, garáž 

2.NP: chodba, schodišťový prostor; byt o velikosti 3+1: chodba, 2x ložnice, obývací pokoj, kuchyň, 
koupelna, WC, 2 lodžie 

3.NP: chodba, schodišťový prostor; byt o velikosti 3+1: chodba, 2x ložnice, obývací pokoj, kuchyň, 
koupelna, WC, 2 lodžie 

4.NP: místnost, WC se sprchovým koutem, zimní zahrada; vstup na střechu "terasu" 

 

Srovnávací parametry: 

Název 
Zastavěná 

plocha 
[m2] 

Započítaná 
užitná  
plocha 

[m2] 

Rodinný dům č.p. 112 151,00 410,05 

Pozemky 151 328 
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Užitné plochy rodinného domu č.p. 112: 

Podlahové plochy 
Výměra Koeficient 

dle typu 
podlahové 

plochy 

Započitatelná 
výměra 

[m2] [m2] 

1.NP - podlahové plochy celkem 109,02 1,0 109,02 

2.NP - podlahové plochy celkem 109,71 1,0 109,71 

2.NP - lodžie 10,32 0,5 5,16 

3.NP - podlahové plochy celkem 109,61 1,0 109,61 

3.NP - lodžie 10,05 0,5 5,03 

4.NP - podlahové plochy celkem 23,52 1,0 23,52 

4.NP - terasa 87,89 0,5 43,95 

4.NP - zimní zahrada 8,12 0,5 4,06 

Započítaná podlahová plocha: 410,05 
 
 

Závady technické povahy: 

Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu, ovšem prvky 
krátkodobé životnosti (PKŽ) již vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména 
vlivem dlouhodobé absence alespoň základní údržby. To se projevuje na většině kovových 
konstrukcích, které jsou zčásti zkorodovány (dešťové žlaby a svody, oplechování, konstrukce zimní 
zahrady v posledním podlaží, původní dřevěná okna jsou již také dosti nefunkční, dochází k zatékání 
přes střešní krytinu, která je místy za hranicí své životnosti. Tím dochází k průsakům, k opadávání 
omítek v posledním podlaží a v nasákání dřevěných materiálů. Dále venkovní omítky jsou u atiky 
popraskané. Pokud nedojde k opravě uvedených závad, bude zkrácena celková životnost stavby. 
Jinak je stavba bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, 
technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a zanedbané údržbě. 
Upozorňujeme také na neobvyklé statické řešení nejvyššího patra, které spočívá na ocelových 
nosnících. Další připomínky existují spíše v rovině estetické v oblasti obnovy maleb a nátěrů či 
výměně keramických obkladů a zařizovacích předmětů ZTI, které přestože jsou funkční, již 
neodpovídají nárokům současného standardu. 

 

Rizika ekonomické povahy: 

Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit poměrně vysoké finanční prostředky na 
rekonstrukci a opravy. Stanovení jejich výše značně přesahuje rámec tohoto znaleckého posudku, 
navíc jsou závislé na představě o rozsahu a kvalitě rekonstrukce potenciálním novým vlastníkem. 

 

Závady právní povahy: 

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 325 existuje soubor omezení vlastnického práva (zahájení 
exekuce). To však vhledem k účelu posudku nepovažujeme za závady právní povahy a není s nimi 
v tomto posudku nijak uvažováno. 

Důrazně upozorňujeme, že přístup k oceňovaným nemovitým věcem je možný pouze přes pozemek 
jiného vlastníka. 
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Srovnávací nemovité věci (SN): 

1) Rodinný dům 

Nabídková cena: 9 100 000 Kč 
Lokalita: ulice Ke kašně, Praha 4 - část obce Písnice  
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Dobrý 
Poloha domu: V bloku 
Podlaží: 3 včetně 1 podzemního 
Plocha zastavěná: 114 m2 
Užitná plocha: 254 m2 
Plocha podlahová: 151 m2 
Plocha pozemku: 444 m2 
Sklep: Ano 
Garáž: Pro 2 vozy 
Rok kolaudace: 1977 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední plynové 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: zděný rodinný dům (kolaudace 1977) s dispozicí 5+1, s terasou, balkonem a dvougaráží. Jedná 
se o samostatnou polovinu domu, při pohledu z ulice vlevo, který má jedno podzemní podlaží a dvě 
nadzemní podlaží s plochou střechou. RD má čistou podlahovou plochu 151 m2 + terasa + balkon 
a suterén s garáží (celková výměra 75 m2). V přízemí: zádveří s šatnou (10 m2), chodba (7,5 m2) 
a koupelna se sprchovým koutem a WC (3,7 m2), obývací pokoj s krbem (45,3 m2) s výstupem na 
terasu (výměra 11 m2), kuchyň s kuchyňskou linkou (10,4 m2); V patře: 4 ložnice (18,5 m2, 13,65 
m2, 11,6 m2 a 10,75 m2) - z jedné z nich je vstup na balkon (s výměrou 8,4 m2), koupelna s vanou 
(7,7 m2) a samostatné WC. Dům je celý podsklepený, v suterénu: garáž pro dva vozy (výměra 24,8 
m2) a technické místnosti (původní kotelna, sklad, místnost a bývalá sušárna s prádelnou). Vytápění 
domu je řešeno plynovým kotlem zn. Buderus, který ohřívá i TUV. Dům je napojen na veškeré IS - 
plyn, kanalizace, elektřina, vodovod. Finální povrchy podlah: PVC a dlažba. Dům je v udržovaném 
původním stavu, cca 10 let po výměně oken. K domu patří udržovaná okrasná zahrada se skleníkem.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář A V A L S T A V, s.r.o. 
U Pražírny, 25083 Škvorec 
www.poduvalskoucestou.cz 
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2) Rodinný dům 

Nabídková cena: 9 650 000 Kč 
Lokalita: ulice Vodnická, Praha - část obce Újezd u Průhonic 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Rohový 
Podlaží: 4 
Užitná plocha: 228 m2 
Plocha pozemku: 406 m2 
Sklep: Ano 
Garáž: Ano 
Voda: Místní zdroj 
Topení: Ústřední plynové 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Rohový řadový dům, 6+2. Dům je v udržovaném stavu, po částečných úpravách, které proběhly 
postupně v uplynulých 20. letech. V 1.NP se nachází garáž se vstupem do domu, sklep, kancelář, 
prádelna, zádveří, chodba, prostor pod schodištěm. V 2.NP je obývací pokoj s terasou, kuchyně s 
balkónem, jídelna, spíž, koupelna s vanou, WC, schodiště. V 3.NP je ložnice, pracovna, dětský pokoj, 
koupelna s toaletou, schodiště. V 4.NP (podkroví) je pokoj s přípravou na kuchyň, pracovna, 
koupelna se sprchou + WC. Ve všech pokojích jsou dubové parkety, okna původní dřevěná. Topení 
řešeno vlastním plyn. kotlem. Veškeré inženýrské sítě zavedeny - voda, plyn, kanalizace, elektrika.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář FINNEM, s.r.o. 
ulice Kováků 746/6, 15000 Praha  
www.finnem.cz 
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3) Rodinný dům 

Nabídková cena: 10 500 000 Kč 
Lokalita: Praha 10 - část obce Dolní Měcholupy 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Podlaží: 2 Nadzemní 
Plocha zastavěná: 155 m2 
Užitná plocha: 290 m2 
Plocha pozemku: 721 m2 
Voda: Dálkový vodovod 
Plyn: Plynovod 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Vícegenerační rodinný dům, má 3 samostatné byty a příslušenství (sklepy, garáž, technické prostory, 
terasa). Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě. V roce 2010 byla provedena kompletní 
rekonstrukce v rozsahu střecha (Bramac), okna – plast, komíny, rozvody elektroinstalací, vody, 
topení atd. Jednotlivé byty jsou oddělené s vlastním měřením a dodávkou médií. Přístup na pozemek 
je přímo z veřejné komunikace. Na pozemku je parkoviště pro cca 5 vozů.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář NEXT REALITY 
ulice Anglická 583/11, 12000 Praha  
Tel.: +420 800 700 099 
www.nextreality.cz 
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4) Rodinný dům 

Nabídková cena: 10 880 000 Kč 
Lokalita: ulice Slibná, Praha 10 - část obce Štěrboholy  
Stavba: Smíšená 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Podlaží: 2. podlaží z celkem 3 včetně 1 podzemního 
Plocha zastavěná: 119 m2 
Užitná plocha: 335 m2 
Plocha podlahová: 285 m2 
Plocha pozemku: 600 m2 
Sklep: Ano 
Garáž: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední plynové, tuhá paliva 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Dům je kompletně podsklepen s možností využití jako dvougenerační s dispozicí 6+1. Dům má půdní 
prostor (50 m2), kde lze vytvořit další obytné místnosti. Dva vjezdy na zahradu. Na pozemku je 
samostatná garáž. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář KOVA Reality  
ulice Malátova 633/12, 15000 Praha  
Tel.: 810 100 100 
www.kova.cz 
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5) Rodinný dům 

Nabídková cena: 11 900 000 Kč 
Lokalita: ulice Mandova, Praha 4 - část obce Háje  
Stav objektu: Dobrý 
Poloha domu: Řadový 
Typ domu: Patrový 
Užitná plocha: 300 m2 
Plocha pozemku: 210 m2 
Popis: 
Rodinný dům o dispozici 7+kk, je řadový, výstavba v 80. letech minulého století. Stavebně-technický 
stav budovy je dobrý. Ze zvýšeného přízemí a prvního patra lze užívat balkony na obou stranách 
domu, tedy s orientací V a Z. Z přízemí je také vstup na oplocenou zahrádku s několika vzrostlými 
stromy. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář House Heroes s.r.o. 
ulice Krkonošská 2001/16, 12000 Praha  
www.househeroes.cz 
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6 Rodinný dům 

Nabídková cena: 11 990 000 Kč 
Lokalita: ulice Jesenická, Praha 10 - část obce Záběhlice 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Podlaží: 4 včetně 1 podzemního 
Plocha zastavěná: 115 m2 
Užitná plocha: 370 m2 
Plocha pozemku: 605 m2 
Sklep: 10 m2 
Garáž: Ano 
Rok rekonstrukce: 2000 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední plynové 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Rodinný dům o třech samostatných bytech 4+1 (146 m2), 2+1 (46 m2) a 1+1 (28 m2). K domu náleží 
zahrada s bazénem a zahradním domkem. V přízemí domu se nacházejí oba menší samostatné byty. 
V obou bytech proběhla v roce 2000 kompletní rekonstrukce. Dispozice 1.NP: obývací pokoj 
s krbem, kuchyně s jídelním koutem, pracovna, koupelna s WC a saunou, chodba, samostatné WC, 
2 komory; 2.NP: ložnice, dětský pokoj, šatna a chodba; Suterén: dílna, garáž a sklep. Parkovací 
plocha je před domem na vlastním pozemku s kapacitou čtyř parkovacích míst. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář ERA GARANCIA 
Karlovo náměstí 89, 28002 Kolín I 
www.era-reality.cz 
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7) Rodinný dům 

Nabídková cena: 12 800 000 Kč 
Lokalita: Praha 4 - část obce Újezd u Průhonic 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Řadový 
Typ domu: Patrový 
Užitná plocha: 275 m2 
Plocha pozemku: 208 m2 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední dálkové 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V 
Popis: 
Řadový rodinný dům s dispozici 6+1. Dům se nachází v těsné blízkosti Milíčovského lesa. Dům 
prošel změnou vnitřní dispozice a výměnou oken. Dům má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní 
podlaží a obytné podkroví. V 1.PP: garáž pro 2 osobní vozy, dílna, technická místnost, prádelna se 
sprchovým koutem, sušárna a WC; 1.NP: předsíň, chodba, WC, kuchyň, jídelna a obývací pokoj ze 
kterého je přístup na terasu; 2.NP: dva pokoje, chodba a koupelna s WC; v podkroví je ložnice, pokoj 
a koupelna s WC. Součástí pokoje v podkroví je i příprava rozvodů na kuchyňsky kout. Dům je 
napojen na veškeré inženýrské sítě: voda, plyn, kanalizace, elektřina. Vytápění je řešeno vlastním 
plynovým kotlem.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář FINNEM, s.r.o. 
ulice Kováků 746/6, 15000 Praha 
www.finnem.cz 
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8) Rodinný dům 

Nabídková cena: 12 950 000 Kč 
Lokalita: Praha 10 - Uhříněves 
Stav objektu: Dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Typ domu: Patrový 
Plocha zastavěná: 229 m2 
Užitná plocha: 350 m2 
Plocha pozemku: 1049 m2 
Garáž: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední plynové 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Dispozice domu 8+2 se zimní zahradou a hygienickým zázemím v každém podlaží, centrální haly 
(o ploše 20 m2 ve 2. i 3. NP), dvojgaráží, lodžie a terasa. Půdní prostor cca 50 m2. Dům postavený 
v roce 1993, kompletně zrekonstruovaný v roce 2004. Všechny IS. Další vybavení: ÚT, plyn, krb, 
televizní a satelitní rozvod, klimatizace, alarm, domácí tel., vjezdová i garážová vrata na dálkové 
ovládání, automatické zavlažování interiérové zimní i exteriérové zahrady.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář MAXIMA REALITY 
ulice Havlíčkova 1030/1, 11000 Praha  
Tel.: 226 257 990 
www.maxima.cz 
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9) Rodinný dům 

Nabídková cena: 12 997 000 Kč 
Lokalita: ulice Brumovická, Praha 10 - část obce Hostivař 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Dobrý 
Poloha domu: Řadový 
Podlaží: 2 
Plocha zastavěná: 233 m2 
Užitná plocha: 331 m2 
Plocha pozemku: 781 m2 
Sklep: Ano 
Garáž: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední plynové 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Bazén: Ano 
Popis: 
V nadzemních podlažích se nachází byty 2x 2+1. V podzemním podlaží je garáž (33,3 m²) se 
vstupem do domu, sklep a kotelna, prádelna, dílna. V podkroví (pod sedlovou střechou) jsou 
k dispozici prostory o výměře 71 m2. Interiér domu je propojen schodištěm a chodbami. Dům prošel 
rekonstrukcí: překlad střechy, úprava komínů a komín. lávky, penetrace a obnova vnitřní omítky, 
výmalba, instalace nových hromosvodů a okapů Lindab, přípojky el. a vody, ploty, vjezd a vstupní 
brána. Hlavní vchod do domu je ze zahrady, Dům je napojen na inž. sítě (voda, el., kanalizace 
a plyn). Vytápění domu a ohřev TUV jsou zajištěny plyn. kotlem s rozvodem do radiátorů. Na 
zahradě je zapuštěný bazén, vyžadující rekonstrukci.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář VJGROUP 
ulice Ellnerové 3104/4, 10600 Praha  
www.sreality.cz 
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10) Rodinný dům 

Nabídková cena: 13 500 000 Kč 
Lokalita: ulice Na křivce, Praha 10 - část obce Vršovice 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Před rekonstrukcí 
Poloha domu: V bloku 
Typ domu: Patrový 
Plocha zastavěná: 90 m2 
Užitná plocha: 309 m2 
Plocha pozemku: 234 m2 
Sklep: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední plynové 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V 
Popis: 
Rodinný dům z r. 1928, jedná se o levou polovinu cihlového dvojdomku, o třech nadzemních 
podlažích s půdou. Dům obsahuje dva samostatné byty o velikosti 2+1 s příslušenstvím; suterén je 
využívaný jako technické zázemí (dříve sloužilo také jako byt) a nevyužitý půdní prostor (nabízí cca 
309 m2 užitné plochy). Dům je ve stavu k rekonstrukci, prošel v osmdesátých letech dílčími 
úpravami, nyní je využíván jen byt v přízemí. Dům je napojen na veřejnou kanalizaci, plynovod 
i vodovod.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Fincentrum Reality, s.r.o. 
ulice Plzeňská 3217/16, 15000 Praha  
Tel.: 800 775 577 
www.fincentrumreality.com 
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Lokalizace srovnávacích nemovitostí: 
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Závěrečná analýza 

Za dominantní handicap oceňovaných nemovitých věcí považujeme stav, kdy přístup je možný jen 
přes pozemky jiného vlastníka. Potenciální kupující musí uvažovat s dodatečnými náklady, a to buď 
na odkup pozemku parc.č. 367/1, případně na pronájmu alespoň části pozemku, případně na zřízení 
věcného břemene. Samozřejmě za předpokladu, že se na tom se zmíněným vlastníkem dohodne. 
Nejnákladnější varianta je odkup pozemku, resp. části tohoto pozemku (jen před objektem č.p. 112). 
Dle našeho zaměření pomocí Dálkového přístupu do katastru nemovitostí se jedná zhruba o 133 m2 - 
viz zákres níže. Cenová mapa hlavního města Prahy platná k datu ocenění uvádí obvyklou cenu ve 
výši 6 300,- Kč/m2 (viz příloha posudku), takže celkový výdaj by v této logice měl mít výši 133 × 
6 300 = cca 838 tis. Kč. 

 

Nicméně takto jednoduchá úvaha s odpočtem z celkové obvyklé ceny předmětu ocenění by 
neodrážela s dostatečnou přesností skutečný stav, neboť každý z účastníků realitního trhu, tedy 
možných kupujících, vnímá potenciální riziko plynoucí z případné nedohody a tím pádem soudního 
sporu, s nejistou délkou trvání. Navíc také financování takového nákupu budou provázet potíže, 
neboť úvěrující banky si budou uvědomovat snížení hodnoty takové zástavy a tím pádem zvýší úrok 
za riziko. Pravděpodobnější je ovšem dokonce její zařazení do kategorie "nevhodná zástavní 
nemovitost" - za všechny jmenujeme metodiku oceňování České spořitelny či Unicredit bank. 
V současné době, kdy nákupy nemovitostí se drtivou většinou odehrávají za pomoci hypoték, to 
znamená, že okruh možných kupujících se zužuje, pravděpodobně na ty, kteří disponují hotovostí. 
Ovšem zájemci, kteří disponují hotovostí, také budou s pořízením takové nemovitosti váhat. Běžní 
zájemci o rodinné bydlení budou situaci s přístupem vnímat jako negativní, odrazující. Naopak 
zájemci z řad investorů, kteří se s takovou situací umí vypořádat a právní stav dotáhnou i přes možné 
soudní řízení až k rozhodnutí, vyžadují slevu z tržní ceny, jinak by nezískali prostor ke svému 
výdělku. 
Uznáváme, že se jedná o naše tvrzení, matematicky obtížně vyčíslitelné. Na obhajobu uvádíme, že je 
podepřené zkušenostmi z praxe. Nicméně konkrétní vyčíslení uvedeného handicapu přístupu je 
skutečně nejednoznačné; nelze totiž přesně kvantifikovat vnímání handicapu. Kupujícími 
požadovanou srážku z běžné obvyklé ceny proto indikujeme v rozpětí, a to ve výši 10% až 30%. Do 
výpočtu volíme z hlediska znalecké opatrnosti sazbu uprostřed uvedených mantinelů, tedy 20%. 
Dosazeno v Indexu odlišnosti Io „ostatní“. 
Komentář: 
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Ceny uváděné v nabídkách realitních kanceláří nelze vždy použít ve 100%, ale pouze orientačně 
a s velkou obezřetností vzhledem k tomu, že realitní kanceláře většinou v první fázi inzerce respektují 
přání prodávajícího, které bývá zpravidla nadsazené a nereflektuje realitu trhu. Realitní kanceláře 
tedy zpravidla inzerují ceny určené prodávajícími a až po delší době, v dalších fázích neúspěšné 
inzerce ceny snižují. Např. v příspěvku „Vztah nabídkových cen obytných nemovitostí a jejich 
odpovídajících dob trvání nabídky“ prezentovaném na XVIII. mezinárodní konferenci soudního 
inženýrství jeho autor Ing. Martin Cupal uvádí: „Změnu ceny v průběhu trvání nabídky vyjadřuje tzv. 
koeficient redukce ceny, který představuje poměr tržní ceny ku ceně nabídkové. Zpravidla je tento 
koeficient kZC ≤ 1,00. To znamená, že ceny nabídkové jsou zpravidla vyšší než ceny tržní. Při 
oceňování nemovitostí porovnávací metodikou se někdy používá paušálně hodnota kZC = 0,85.“ 
Uveřejněno v časopise Soudní inženýrství č. 4, ročník 20-2009 na str. 188. 

Obdobně v časopise „Odhadce a oceňování majetku“ č. 3-4/2009 v článku autorů Ing. Jana 
Cimburka, Ph.DR. Michala Hlaváčka, Ph.D., doc. Ing. Luboše Komárka, Ph.D., M.SC., MBA, na str. 
37 se uvádí, že nabídkové ceny a ceny skutečných prodejů vykazují podobné tendence (korelační 
koeficienty v hodnotách od 0,85 do 0,99). 

Stejně tak uvádí Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, VII. 
vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008, ISBN 978-80-7204-578-5, strana 350: „Ceny 
inzerované jako požadované prodejní jsou zpravidla vyšší, než jaké budou nakonec dosaženy. 
Postupným podrobným sledováním je možno si ověřit, jak cena určité nemovité věci postupně v čase 
klesá, až z inzerce zmizí - nemovitá věc se zřejmě prodala za cenu blízkou poslední požadované. 
Cena nemovité věci nemůže být větší, než cena stejné nemovité věci inzerované k prodeji.“ 

Metoda přímého porovnání: 

Srovnávací 
nemovité 

věci 

Výměra 
[m2] 

Cena ke 
srovnání 
[Kč/m2] 

Index odlišnosti IO Upravená 
cena 

[Kč/m2] zdroj poloha 
velikost 
stavby 

tech. stav a 
vybavenost 

velikost 
pozemků 

ostatní 

SN 1 254,00 35 827 0,90 1,00 0,90 0,85 1,00 0,80 19 733 

SN 2 228,00 42 325 0,90 1,00 0,90 0,90 1,00 0,80 24 684 

SN 3 290,00 36 207 0,90 1,05 0,95 0,85 1,10 0,80 24 314 

SN 4 335,00 32 239 0,90 1,05 0,95 1,00 1,10 0,80 25 469 

SN 5 300,00 39 667 0,90 1,00 0,95 1,00 0,90 0,80 24 419 

SN 6 370,00 32 405 0,90 0,95 1,00 0,85 1,10 0,80 20 725 

SN 7 275,00 46 545 0,90 1,00 0,90 0,80 0,90 0,80 21 716 

SN 8 350,00 37 000 0,90 1,00 1,00 0,80 1,15 0,80 24 509 

SN 9 331,00 39 266 0,90 1,00 0,95 1,00 1,10 0,80 29 544 

SN 10 309,00 43 689 0,90 0,90 0,95 0,90 0,90 0,80 21 785 

     
n: počet srovnávacích nemovitostí 10 

     
Obvyklá cena: 23 690 

     
Statistické veličiny: 

     
Směrodatná odchylka [SO] 2 828 

     
Minimální hodnota 19 733 

     
AP - SO 20 862 

     
Aritmetický průměr [AP] 23 690 

     
AP + SO 26 518 

     
Maximální hodnota 29 544 

Výměra: 410,05 m2             9 713 988 

Obvyklá cena po zaokrouhlení: 9 714 000 
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C REKAPITULACE 
 

Výslednou obvyklou cenu nemovitých věcí: 

 

indikujeme ke dni ocenění ve výši: 

9 714 000,- Kč 
slovy: Devětmilionůsedmsetčtrnácttisíc korun českých 
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D ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek jsme podali jako znalecký ústav vedený v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 
zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a ustanovením § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb., 
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, zapsaný dle Rozhodnutí 
ministryně spravedlnosti a předsedkyně legislativní rady vlády České republiky č.j. 193/2009-OD-ZN 
ze dne 08.10.2009 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost: pro 
obor ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí. 

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 5177 – 271 / 2018 deníku znaleckého ústavu. 

Otisk znalecké pečetě: 

 

 

 

V Hradci Králové dne 04.06.2018 

Podpis za znalecký ústav:                     Ing. Milan Bálek 
jednatel společnosti 

Odhadci a znalci CZ, s.r.o. 
Přemyslova 38/1285 

500 08  Hradec Králové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E PŘÍLOHY 
 

1. Barevná fotodokumentace 
2. Snímek katastrální mapy 
3. Snímek ortofotomapy 
4. Výřez z Cenové mapy stavebních pozemků hlavního města Prahy pro r. 2018 
5. Poštovní doručenka 
6. Vratka dopisu s výzvou k umožnění ohledání nemovité věci 



   Odhadci a znalci CZ, s.r.o.  Příloha: Fotodokumentace 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



   Odhadci a znalci CZ, s.r.o.  Příloha: Fotodokumentace 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



   Odhadci a znalci CZ, s.r.o.  Příloha: Fotodokumentace 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



   Odhadci a znalci CZ, s.r.o.  Příloha: Fotodokumentace 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



   Odhadci a znalci CZ, s.r.o.  Příloha: Fotodokumentace 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



   Odhadci a znalci CZ, s.r.o.  Příloha: Fotodokumentace 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



   Odhadci a znalci CZ, s.r.o.  Příloha: Fotodokumentace 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Včelí úly: 

 
 

 







Katastrální území

Újezd u Průhonic

Číslo parcely: 367/1

Mapový list: 112

Cena: 6300 Kč/m2

13713Skupina:

Vytištěno dne: 1.6.2018

Zobrazené údaje mají informativní charakter a při zjišťování cen stavebních pozemků je nutné postupovat 
dle vyhlášky č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění platném k datu, ke kterému se cena 
zjišťuje. Účinnost vyhlášky č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů:
2000: 1.1.00-31.1.01 | 2001: 1.2.01-31.12.01 | 2002: 1.1.02-31.3.03 | 2003: 1.4.03-31.1.04 | 2004: 1.2.04-31.1.05 | 2005: 1.2.05-31.1.06 |

2006: 1.2.06-31.12.06 | 2007: 1.1.07-31.12.07 | 2008: 1.1.08-31.12.08 | 2009: 1.1.09-31.12.09 | 2010: 1.1.10-31.1.11 | 2011: 1.2.11-31.12.11 | 

2012: 1.1.12-31.12.12 | 2013: 1.1.13-31.12.13 | 2014: 1.1.14-30.4.14, 1.5.14-14.1.15 | 2015: 15.1.15-14.1.16 | 2016: 15.1.16-31.12.16 | 
2017: 1.1.17-31.12.17 | 2018: od 1.1.18

Hlavní město Praha
Cenová mapa stavebních pozemků pro rok 2018

Parcela

Název:

Cena 2018









Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 108991204-107864-180626170018, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož

převedením vznikl.
 
Vstup v listinné podobě se skládá z 35 listů (stránek textu).
 
Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku
 

Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 

Ověřující osoba: 
 
Soudní exekutor Mgr. Dušan Šnaider dne 26.06.2018
 

 

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

108991204-107864-180626170018
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