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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 718/17-44. 

Jedná se o ocenění nemovitých věcí: 

 
 
Součásti:  

kůlna s přístřeškem (součástí pozemku parc.č. 1156/1), přístřešek pro parkování osobního 
vozidla (součástí pozemku parc.č. St. 117), tenisový kurt s příručním skladem (součástí 
pozemku parc.č. 1156/1), dále venkovní úpravy: opěrně zdi (kamenné a betonové), dřevěné 
přímé schody se zábradlím, dřevěné laťkové oplocení vč. podezdívky, 2x brána (z toho 1x vč. 
branky) vč. zděných sloupků, oplocení ze strojového pletiva na kovových sloupcích,   
oplocení vč. podezdívky, vjezdová brána a branka, zpevněné plochy, 
inženýrské sítě: 
přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka kanalizace do odpadní jímky, 
odpadní jímka (čistý objem 12,80 m3), 
studna na pozemku parc.č. 1156/1 (není používána). 
Součástí pozemků parc.č. St. 117 a 1156/1 je také rostlinstvo:  
ovocné stromy (extenzivní výsadba), okrasné keře a okrasné stromy (v zápoji tvořící živé 
oplocení a solitérní). 

2 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

Předmět ocenění byl zkoumán při místním šetření konaném dne 03.05.2018 za přítomnosti 
povinného, Mgr. Petra Havlíka. 

3 DEN OCENĚNÍ 

Poslední informace relevantní pro zpracování posudku byly získány dne 01.06.2018, což je den 
ocenění. 

4 PODKLADY  

- výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 36, k.ú. Buřenice, získaný prostřednictvím Dálkového přístupu 
do Katastru nemovitostí dne 08.03.2018 

- snímek katastrální mapy 
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- usnesení č.j. 174 EX 718/17-44 
- barevná fotodokumentace 
- 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 OCEN ĚNÍ 

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: 

Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, s přístavbou verandy (uzavřená a otevřená část), je 
samostatně stojící, situovaný na mírně svažitém terénu. Na štít domu navazuje přístřešek s kůlnou. 
Dále je v přední části zahrady, naproti hlavní vstupní bráně s brankou, přístřešek pro osobní vůz, 
v zadní části zahrady je tenisový kurt s příručním skladem. Okolní zástavbu tvoří zemědělský areál 
a hlavně rodinné domy. Centrum obce Buřenice je ve vzdálenosti 300 m, do Pelhřimova je vzdálenost 
21 km, k okraji hlavního města Prahy je vzdálenost 78 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdové 
brány a branku, oplocení je provedeno včetně zahrady. 

Konstruk ční řešení a technické vybavení domu č.p. 59 (využívaného jako rekreační chalupa): 

Doba výstavby: původní stavba byla kompletně přestavěna, dle zjištěných podkladů před cca 18 lety; údržba: dobrá 

Počet podlaží: částečně podsklepeno, 2 nadzemní podlaží (přičemž 2.NP je upravené podkroví) 

Základy: betonové pasy s izolací proti zemní vlhkosti, lokálně v kuchyni místy neúčinnou 

Nosné konstrukce: zděné v tl. 440 a 300 mm, nebourané části z cihel a kamene; nové části z tvárnic Porotherm 

Stropy: 
dřevěné trámové s viditelnými trámy, v části mírně klenuté do ocelových válcovaných nosníků 
(kuchyně); v 1.PP ŽB monolitické; 

Střecha: 
tvar sedlový, s pultovým protažením nad 
verandou; krov je dřevěný 

Krytina střechy: tašky 

Klempířské 
konstrukce: 

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

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

Vnější povrchy: vápenocementové omítky, sokl kamenný 

Schody: 
1.NP: 2x; nosná část dřevěná; stupně a zábradlí dřevěné; 1.PP: ŽB monolitické; stupně s keramickou 
dlažbou, bez podstupnic   

Dveře: 
dřevěné plné, masivní, s  dřevěnými zárubněmi, vstupní 
jsou dřevěné - částečně prosklené 

Vrata: nejsou 

Okna: dřevěná s izolačním zasklením 

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

Vytápění: 
systém tepelného čerpadla typu země/voda s rozvodem do plechových radiátorů s termostatickými 
hlavicemi; vrt o průměru 121 mm, hloubky max. 135 m; umístění vrtu na pozemku parc.č. 1156/1 

Ohřev teplé vody: el. ohřívačem; průtokovým/zásobníkovým 

Vnitřní vodovod: je proveden rozvod studené i teplé vody  Hygienické vybavení: 
WC splachovací dohromady s 
koupelnou;  v koupelně umyvadlo, 
sprch. kout; WC s umyvadlem 
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(samostatný vstup z venku) 

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

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

Výtahy: nejsou Vybavení kuchyní: varné jednotky (na el. energii) 

Ostatní: EZS, krbová kamna, digestoř, rozvod antén pod omítkou 

Dispozice: 

1.PP: schodišťový prostor, skladové místnosti 
1.NP: vstup, veranda (uzavřená a otevřená část), zadní zádveří, předsíň se schodištěm, obytná 
místnost, koupelna s WC, kuchyně, pokoj se schodištěm, kotelna, sklad; vstup, předsíň a WC; vstup 
do suterénu 
2.NP (podkroví): otevřený schodišťový prostor dohromady s pokojem (z toho pokoj 23,18 m2), 2x 
ložnice, chodba se schodištěm  

 

Konstruk ční řešení a technické vybavení kůlny s přístřeškem: 

Jedná se o přístřešek, který navazuje na štít domu, dále pokračuje zastřešený prostor pro skladování 
dřeva a kůlna. Celý celek je z dřevěné konstrukce se sedlovou střechou, krytina tašky. Opláštění 
kůlny je dřevěné. Vrata dřevěná dvoukřídlá. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu 
opatřeného nátěry.   

 

Konstruk ční řešení a technické vybavení přístřešku pro parkování osobního vozu: 

Přístřešek je samostatně stojící, naproti vjezdové bráně.  Nosné konstrukce jsou dřevěné, tvar střechy 
je sedlový, navazující protažená část má má tvar pultový s mírným sklonem. Krytina na sedlové části 
tašky, na pultové části plechová. Obvodové části přístřešku jsou opláštěny jednostranným dřevěným 
záklopem. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu opatřeného nátěry. U sedlové části 
střechy je půdní prostor, který je přístupný z přímého dřevěného schodiště.  

 

Konstruk ční řešení a technické vybavení tenisového kurtu s příručním skladem: 

Tenisový kurt s umělým hracím povrchem a příručním skladem, je situován v zadní části zahrady, 
která je svažitého terénu (největší výškový rozdíl terénu od "+/- 0 povrchu kurtu" je cca 2,5 m), 
z tohoto důvodu jsou okolo plochy sportoviště vybudovány betonové opěrné zdi. V nižších částech 
opěrného zdiva je oplocení tvořeno kovovými sloupky se strojovým pletivem vč. branky.  Přístup je 
po dřevěných schodech, které jsou součástí kce příručního skladu. Celá plocha kurtu je vyspádovaná 
s vtoky do odvodňovacího žlábku po celé délce, s likvidací vod do trativodu. Příruční sklad je 
situován v JZ rohu kurtu u přiléhající opěrné zdi (v. 3 m). Konstrukčně se jedná o dřevěné sloupky na 
betonových patkách, na sloupkách jsou vyneseny vazné trámy, přes které jsou kladeny dřevěné 
trámky. Celá kce je u opěrné zdi spojena ocelovými kotvami. Izolaci tvoří modifikované pásy 
s povrchovým minerálním posypem. Podlaha je z betonových dlaždic. Střecha skladu tvoří podestu 
pro přímé dřevěné schodiště na kurt, zábradlí dřevěné. V době místního šetření byl kurt ve fázi 
nedokončeného čistícího procesu (technologická pauza), který se skládá z několika etap.   
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Srovnávací parametry: 

Název 
Zastavěná 

plocha 
[m2] 

Započítaná 
užitná  
plocha 
[m2] 

Stavba bydlení č.p. 59 182,62 190,42 

Kůlna 16,99 15,65 

Přístřešek navazující na kůlnu 9,65 8,85 

Přístřešek pro parkování osobního vozu 24,64 31,24 

Příruční sklad u tenisového kurtu 10,11 8,88 

Tenisový kurt vč. opěrného zdiva 774,76 726,80 

Pozemky po zaokrouhlení 1019 2564 

 
 
 

Závady technické povahy: 

Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém 
technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav 
odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše dobré 
údržbě. Připomínky existují spíše v rovině estetické v oblasti obnovy maleb, nátěrů či výměně 
keramických obkladů, které přestože jsou funkční, již neodpovídají nárokům současného standardu. 
Dále pak odizolování zčásti zvlhlého ostění v kuchyni (viditelné na vnitřní omítce - lokální závada) 
a úpravy vrzající dřevěné podlahy v podkroví, při chůzi. 

 

Rizika ekonomické povahy: 

Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na opravy. 

 

Závady právní povahy: 

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 36 existuje soubor omezení vlastnického práva (zahájení 
exekuce). To však vhledem k účelu posudku (pro exekuční řízení) nepovažujeme za závady právní 
povahy a není s nimi v tomto posudku uvažováno. 
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Srovnávací nemovité věci (SN): 

 

1) Rodinný dům 

Nabídková cena: 3 650 000 Kč 
Lokalita: Onomyšl - Křečovice, okres Kutná Hora 
Stavba: Smíšená 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Podlaží: 1 Nadzemní a podkroví 
Plocha zastavěná: 168 m2 
Užitná plocha: 227 m2 
Plocha pozemku: 4 509 m2 
Sklep: Ano 
Garáž: Ano 
Topení: Ústřední tuhá paliva 
Popis: 
Přízemní dům s podkrovím o dispozicí 3+1, dílna, dále samostatně stojící garáž, samostatný sklep, 
hospodářské stavení s chlévy a stodola. Podkroví - půda s možností vestavby cca 53 m². Zahrada je 
oplocena. V domě jsou nové rozvody elektřiny v mědi, nové rozvody vody i odpadu, je provedeno 
celkové „podřezání domu“ včetně příček, nové omítky, nová dřevěná špaletová okna. V roce 2019 má 
být v obci dokončena výstavba nové kanalizace a vodovodu – již zaplacena přípojka. Vytápění je 
ústřední, 2 roky starý automatický kotel na tuhá paliva, nové radiátory. Kachlová kamna. Ohřev vody 
kombinovaným bojlerem. Na pozemku je vlastní studna. Odpad do žumpy. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Reality 11 Home 
Kouřimská 115, 28002 Kolín I 
www.reality11.cz 
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2) Rodinný dům 

Nabídková cena: 3 850 000 Kč 
Lokalita: Uhlířské Janovice - Mitrov, okres Kutná Hora 
Stavba: Smíšená 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Podlaží: 2 
Plocha zastavěná: 100 m2 
Užitná plocha: 200 m2 
Plocha pozemku: 2 880 m2 
Garáž: Ano 
Voda: Místní zdroj 
Topení: Lokální tuhá paliva, elektrické 
Odpad: Septik 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Rodinný dům 4+1 s garáží a stodolou. Dům je cca 15 let po kompletní rekonstrukci elektroinstalace, 
rozvodů vody, oken a střechy. Dispozice: 1. NP - zádveří, obývací pokoj, jídelna, 2x koupelna s 
vanou a sprchovým koutem, 2x toaleta; ve 2. NP - tři pokoje. Dům i zahrada jsou v dobrém 
udržovaném stavu. Okna dřevěná a plastová, veškeré odpady jsou svedeny do septiku, na pozemku 
jsou 2 studny, zdroj teplé vody je elektrickým bojlerem na 120 l.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář RE/MAX G8 Reality 
Pražská, 28002 Kolín 
www.re-max.cz 
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3) Rodinný dům 

Nabídková cena: 4 490 000 Kč 
Lokalita: Pelhřimov - Čakovice, okres Pelhřimov 
Stavba: Smíšená 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Podlaží: 1 
Plocha zastavěná: 468 m2 
Užitná plocha: 208 m2 
Plocha pozemku: 3725 m2 
Sklep: 8 m2 
Topení: Ústřední tuhá paliva 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Původní zemědělská usedlost, která prošla v letech 2004 - 2016 kompletní rekonstrukcí. Usedlost je 
tvořena stodolou o ploše 230 m2, dílnou 58 m2, na kterou navazuje sklad a původní maštal. Půdní 
prostor této části obsahuje dva nedokončené apartmány s vlastním soc. zařízením a kuchyňkou, každý 
o výměře 32 m2. V protější části stodoly je obytná část o zast. ploše 125 m2, v přízemí: obývací 
pokoj s kuchyní a příslušenstvím, vše o užitné ploše 53 m2, v půdní vestavbě místnost s 
příslušenstvím o užitné ploše 91 m2. Obytná část je vytápěna ústředně, kotlem na tuhá paliva se 
zásobníkem. Zdrojem vody je studna, vedle domu je nový vrt 26 m hluboký. Usedlost se nachází na 
okraji obce.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář RE/MAX A-City 
Žižkova 1696/15, 58601 Jihlava 
www.re-max.cz 
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4) Rodinný dům 

Nabídková cena: 5 850 000 Kč 
Lokalita: Zvěstov, okres Benešov    
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Podlaží: 2 
Plocha zastavěná: 250 m2 
Užitná plocha: 500 m2 
Plocha pozemku: 5 946 m2 
Garáž: Ano 
Topení: Ústřední elektrické 
Popis: 
Dům 7+2+ další místnosti k dokončení. Dům byl postaven v roce 1998 s původním plánem 
propojeného bydlení s podnikáním. Dům není zkolaudovaný. Současná dispozice - pravá část domu 
5+kk + 2x sociální zařízení a levá část 2+1 s garáží. Vytápění je lokální, ale rozvody jsou připravené 
pro osazení ústředního topení. EL 400/230, jištění 25A. Odpad je sveden do jímky 10 m3, 2x studna 
kopaná + vrtaná.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář RE/MAX Alfa 
ulice Spálená 97/29, 11000 Praha 
www.re-max.cz 
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5) Rodinný dům 

Nabídková cena: 5 990 000 Kč 
Lokalita: Chlístovice, okres Kutná Hora 
Stavba: Kamenná 
Stav objektu: Po rekonstrukci 
Poloha domu: Samostatný 
Podlaží: 1 
Plocha zastavěná: 260 m2 
Užitná plocha: 184 m2 
Plocha pozemku: 5 308 m2 
Sklep: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Odpad: ČOV pro celý objekt 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Původní dům z roku 1900 byl kompletně zrekonstruován a zkolaudován k trvalému užívání v roce 
2005. Obytnou část tvoří zádveří, chodba, spíž, kuchyň a na ni navazující obývací místnost s krbem 
(47 m2), dále ložnice, pokoj, koupelna s toaletou a samostatné WC. Dřevěná okna, střecha s novou 
střešní krytinou z betonových tašek, nové rozvody el., včetně rozvodů do stodoly, vodárny a 
zahradního osvětlení. Vytápění domu je podlahové, zdroj tepelné čerpadlo vzduch/vzduch. 
Dvouplášťová krbová vložka v hlavní obytné místnosti. Voda obecní, odpad sveden do obecní 
kanalizace. Na pozemku je kamenná studna. Před domem klenbový sklípek, u kterého je krb s 
udírnou. Vedlejší stavba: stodola. Ostatní: bezpečnostní systém. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Úspěšné reality s.r.o. 
ulice Roháčova 145/14, 13000 Praha 
www.uspesnereality.cz 
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6) Rodinný dům 

Nabídková cena: 5 999 000 Kč 
Lokalita: Velká Chyška, okres Pelhřimov 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Po rekonstrukci 
Podlaží: 2. podlaží 
Plocha zastavěná: 566 m2 
Užitná plocha: 670 m2 
Plocha podlahová: 380 m2 
Plocha pozemku: 3 382 m2 
Rok rekonstrukce: 2012 
Voda: Místní zdroj 
Topení: Ústřední tuhá paliva 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Kompletně zrekonstruovaný statek z počátku devatenáctého století. Hlavní budova je rozdělena na 
několik částí. První část domu tvoří hlavní byt 4+kk o podlahové ploše 200 m2. V přízemí kuchyně s 
kachlovými kamny a obývací pokoj - vše o výměře 70 m2, chodba, kde se nachází renovovaná 
původní pec (fční), koupelna s podlahovým vytápěním, ložnice (35 m2), z které je vstup na terasu. V 
prvním patře je pokoj pro hosty (70 m2), druhá místnost (35 m2) a koupelna s WC. Druhá část 
s vlastním vchodem, slouží jako byt pro hosty a sestává ze dvou neprůchozích místností a vlastního 
sociálního zařízení. Centrální kotelna, v třetí části budovy, je plně automatizovaná. V kotelně je kotel 
na uhlí se zásobníkem i tepelné čerpadlo. Všechna okna i dveře jsou z masivu. Podlahy v celém domě 
jsou nové dřevěné. Dále provedena nová hydroizolace. Zdivo zatepleno přizdívkou se vzduchovou 
mezerou. Krytina betonové tašky, pojistná folie, dvojitá izolace. Dále je na dvoře samostatný domek 
(výminek), který také prošel kompletní rekonstrukcí. Má vlastní vytápění druhým tepelným 
čerpadlem. Dispozice 2+kk. Voda je z vlastní vrtané studny, hl. 36 m, dům je připojen i na obecní 
vodovod. Vedlejší stavby: stodola a dílna. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář BYTY Západ, s.r.o. 
náměstí Republiky 205/31, 30100 Plzeň  
www.bytyzapad.cz 
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7) Rodinný dům 

Nabídková cena: 6 000 000 Kč 
Lokalita: Toušice - Mlékovice, okres Kolín 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Typ domu: Patrový 
Plocha zastavěná: 1 513 m2 
Užitná plocha: 500 m2 
Plocha pozemku: 4 700 m2 
Popis: 
V podkroví hlavní budovy je umístěn byt, další prostory v přízemí a patře vedlejší budovy slouží pro 
ubytování zaměstnanců. Statek byl postaven v roce 1908, před několika lety prošel rekonstrukcí, při 
které byla vyměněna okna, dveře, podlahy, vrata a další. Topení pevnými palivy. Na pozemku studna, 
vzrostlé a nově vysázené stromky. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář SVOBODA & WILLIAMS, s.r.o. 
ulice Na Perštýně 362/2, 11000 Praha  
Tel.: +420 257 328 281 
www.svoboda-williams.com 
 
 



   Odhadci a znalci CZ, s.r.o.  Znalecký posudek č. 5176 – 270 / 2018 

15 

8) Rodinný dům 

Nabídková cena: 6 500 000 Kč 
Lokalita: Nemyšl - Prudice, okres Tábor 
Stavba: Smíšená 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Podlaží: 2  
Plocha zastavěná: 800 m2 
Plocha pozemku: 3 686 m2 
Sklep: Ano 
Garáž: Ano 
Voda: Místní zdroj 
Topení: Ústřední tuhá paliva, elektrické 
Odpad: Septik 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Zrekonstruovaná zemědělská usedlost s obytnou částí, skladovými prostory, garážemi a pergolou. V 
přízemí obytné části domu se nachází obývací pokoj (41 m2), ložnice, kuchyně s výstupem na 
dřevěnou terasu, koupelna s rohovou vanou a sprchovým koutem, samostatné WC s umyvadlem, 
chodba a předsíň. Po dřevěném schodišti vstup do obytné haly v mezi-podlaží, přes halu vstup do 
dětského pokoje (35 m2), pokoje pro hosty, koupelna se sprchovým koutem a WC. Na obytnou část 
navazují dvě garáže, sklad (136 m2), kancelář a WC; dále dílna, hospodářská místnost, kotelna a 
uhelna. Přes garáž se schodištěm vstup do půdního prostoru, využitelným pro vestavbu dalších 
obytných místností. Dům je podsklepen. Všechny rozvody (el., topení, voda, odpady) byly vyměněny 
před šesti lety. Vytápění je kotlem na pevná paliva, alternativně elektrokotlem. Ve všech místnostech 
s dlažbou (vč. kanceláře) je osazeno podlahové vytápění. Voda z vlastní studny, ohřev vody je el. 
bojlerem. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář RE/MAX Profil 
ulice Vodňanská 36, 38301 Prachatice II 
www.re-max.cz 
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9) Rodinný dům 

Nabídková cena: 6 900 000 Kč 
Lokalita: Psáře, okres Benešov 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Podlaží: 2 
Plocha zastavěná: 460 m2 
Užitná plocha: 800 m2 
Plocha pozemku: 4 000 m2 
Sklep: Ano 
Garáž: Ano 
Popis: 
Dům byl užíván jako sídlo firmy, lze rekolaudovat pro bydlení. Objekt prošel v roce 2004 celkovou 
rekonstrukcí a dostavbou. Stavba je zateplena, pozemek oplocen, příjezdová asfaltová cesta, 
8 parkovacích stání, garáž. V přízemí: kuchyňka s krbem, sociální zařízení - 2 koupelny, 4 toalety, 
garáž, sklady, vytápěný suterén. Půda je připravena k vestavbě. Topení je kotlem na tuhá paliva se 
zásobníkem. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Dumrealit.cz Invest 
ulice Vinohradská 1710/100, 13000 Praha 
www.dumreality.cz 
 
 



   Odhadci a znalci CZ, s.r.o.  Znalecký posudek č. 5176 – 270 / 2018 

17 

10) Rodinný dům 

Nabídková cena: 8 500 000 Kč 
Lokalita: Sázava - Čeřenice, okres Benešov  
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Novostavba 
Poloha domu: Samostatný 
Podlaží: 2 
Plocha zastavěná: 120 m2 
Užitná plocha: 190 m2 
Plocha pozemku: 3 068 m2 
Garáž: Ano 
Rok kolaudace: 2012 
Voda: Místní zdroj 
Topení: Ústřední elektrické 
Odpad: Septik 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Cihlový dům o velikosti 4+kk a garáž. Elektřina je zavedena s rezervou pro dalších 5 RD (možnost 
další výstavby), septik 10 m3, studna hl. 70 m. dům s garáží cca 20 m2. Dispozice:  přízemí - vstupní 
hala, schodiště do prvního patra, kotelna, kuchyň, obývací pokoj s francouzskými okny a vstupem na 
terasu; patro - 2 pokoje s přístupem na balkony, hala a koupelna se sprchovým koutem a vířivkou. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář www.gorod.cz, s.r.o. 
ulice Národní 339/11, 11000 Praha 
www.gorod.cz 
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Lokalizace srovnávacích nemovitostí: 
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Závěrečná analýza 

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.“ V dalším 
textu pak: koeficient zdroje informace: 0,65 - 1,00. 

Metoda přímého porovnání: 

Index odlišnosti IO 

Srovnávací 
nemovité věci 

Cena ke 
srovnání 

[K č] zdroj poloha velikost tech. stav a 
vybavenost 

ostatní 
(sportoviště, 

bazén a 
VÚ) 

Upravená 
cena [Kč] 

SN 1 3 650 000 0,90 1,05 1,00 1,05 1,15 4 164 969 
SN 2 3 850 000 0,90 1,05 1,05 1,10 1,15 4 832 506 
SN 3 4 490 000 0,90 1,10 1,00 1,10 1,15 5 623 052 
SN 4 5 850 000 0,90 1,05 0,90 1,15 1,15 6 580 000 
SN 5 5 990 000 0,90 1,05 0,95 1,00 1,15 6 184 151 
SN 6 5 999 000 0,90 1,00 0,90 1,10 1,15 6 146 875 

SN 7 6 000 000 0,90 1,00 0,90 1,00 1,15 5 589 000 
SN 8 6 500 000 0,90 1,00 0,95 0,95 1,15 6 071 569 
SN 9 6 900 000 0,90 0,95 0,95 1,05 1,15 6 767 464 
SN 10 8 500 000 0,90 0,95 1,00 0,85 1,15 7 103 981 

   n: počet srovnávacích nemovitostí 10 
   Obvyklá cena: 5 906 357 

   Obvyklá cena po zaokrouhlení: 5 906 000 
   Statistické veličiny: 

   Směrodatná odchylka [SO] 891 845 
   Minimální hodnota 4 164 969 
   AP - SO 5 014 155 
   Aritmetický průměr [AP] 5 906 000 

   AP + SO 6 797 845 
   Maximální hodnota 7 103 981 
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C REKAPITULACE  

Výslednou obvyklou cenu nemovitých věcí: 

 

indikujeme ke dni ocenění ve výši: 

5 906 000,- Kč 
slovy: Pětmilionůdevětsetšesttisíc 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 5176 – 270 / 2018 deníku znaleckého ústavu. 

Otisk znalecké pečetě: 

 

 

 

V Hradci Králové dne 01.06.2018 

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. Poštovní doručenka 
4. Vratka dopisu s výzvou k umožnění ohledání nemovité věci 
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 108514292-107864-180611173006, 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 29 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 11.06.2018
 

 

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.

108514292-107864-180611173006
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