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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 164/18-37. 

Jedná se o ocenění nemovitých věcí: 

 

Součásti: hospodářská stavba, zahradní domek, tovární komín, kůlna, jímka (vše součástí pozemku 
parc.č. 34), oplocení vč. podezdívky, vjezdové brány a branka, zpevněné plochy, inženýrské sítě: 
přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka plynovodu. Součástí pozemků je také 
rostlinstvo: pozemek parc.č. 34: ovocný strom (1 kus), okrasné stromy (21 kusů). 

2 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

Předmět ocenění byl zkoumán při místním šetření konaném dne 06.10.2018 bez přítomnosti vlastníků 
nemovitých věcí. Povinná si naši písemnou výzvu k účasti na místním šetření nepřevzala - viz vratka 
dopisu v příloze posudku. Šetření tak mohlo být provedeno pouze z venku z veřejně přístupných míst. 

3 DEN OCENĚNÍ 

Poslední informace relevantní pro zpracování posudku byly získány dne 07.11.2018, což je den 
ocenění. 

4 PODKLADY 

- výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 103, k.ú. Radešín nad Bobrůvkou, získaný prostřednictvím 
Dálkového přístupu do Katastru nemovitostí dne 19.07.2018 

- snímek katastrální mapy 
- usnesení č.j. 174 EX 164/18-37 
- barevná fotodokumentace 
- informace získané při místním šetření 
- záznam z venkovní obhlídky 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. 
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- 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: 

Jedná se o menší průmyslový areál, který je samostatně stojící mimo zastavěnou část obce. Situovaný 
je na svažitém terénu. V širším okolí tvoří zástavbu hlavně rodinné domy a zámek Radešín. Centrum 
obce Radešín je ve vzdálenosti 450 m, do Nového Města na Moravě je vzdálenost 10 km. Přístup do 
areálu je možný přes vjezdové brány a branku z hlavní ulice (vedoucí obcí). Oplocení je provedeno 
kolem celého pozemku. Nejbližší zastávka „Radešín“ je ve vzdálenosti 400 m.  

Konstrukční řešení a technické vybavení průmyslového objektu č.p. 27: 

Doba výstavby: dle odborného odhadu před cca 60-70 lety; údržba: absence 

Počet podlaží: částečně podsklepeno, 2 nadzemní podlaží, půdní prostor 

Základy: betonové pasy s izolací proti zemní vlhkosti místy neúčinnou a kamenné bez izolací proti zemní vlhkosti 

Nosné konstrukce: zděné v tl. 45 cm, z cihel; podezdívka kamenná; nezatepleno 

Stropy: nezjištěno 

Střecha: 
tvar sedlový, valbový, pultový; krov 
nezjištěno 

Krytina střechy: plechová (pásy) 

Klempířské 
konstrukce: 

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

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

Vnější povrchy: břízolit; obklad soklu proveden z části, páskový obklad (kabřinec) 

Schody: Ano; nezjištěno 

Dveře: dřevěné plné svlakové a kovové  Vrata: 
kovová dvoukřídlá, otočná, 
nezateplená 

Okna: dřevěná s jednoduchým zasklením, sklobetonové tvárnice (luxfery) 

Povrch podlah: nezjištěno 

Vytápění: nezjištěno 

Ohřev teplé vody: nezjištěno  

Vnitřní vodovod: nezjištěno Hygienické vybavení: nezjištěno 

Vnitřní kanalizace: nezjištěno Vnitřní plynovod: rozvod je proveden 
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Elektroinstalace: 
kompletní rozvod světelného proudu (230V); 
bleskosvod je instalován 

Výtahy: nezjištěno Vybavení kuchyní: nezjištěno 

Ostatní: 
např. vzduchotechnika, hydranty, rozvod EPS, EZS, strukturovaná kabeláž, krb, digestoř, vestavěné 
skříně, rozvod domácího telefonu, rozvod antén pod omítkou: nebylo zjištěno 

Upozornění: Detailní prohlídka nemohla být provedena. Stejně tak nemohla být provedena detailní 
identifikace součástí a příslušenství. 

Pravděpodobná dispozice: 

1.PP: chodba, schodišťový prostor, technické a skladové místnosti 

1.NP: vstup, schodišťový prostor, chodba, kanceláře, hala, technické místnosti, toalety 

2.NP: chodba, schodišťový prostor, kanceláře, technické místnosti, toalety 

 

Konstrukční řešení a technické vybavení hospodářské stavby: 

Hospodářská stavba je postavena samostatně, naproti průmyslovému objektu. Jedná se 
o nepodsklepenou, dvoupodlažní stavbu. Doba výstavby odhadnuta před 50 lety. Nosné konstrukce 
jsou zděné z cihel, vnitřní a vnější omítky vápenocementové. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, 
krytinu tvoří osinkocementové šablony. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu 
opatřeného nátěry. Dveře dřevěné, vrata posuvná dřevěná dvoukřídlá, okna dřevěná s jednoduchým 
zasklením a střešní okna. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického vybavení. 

Pravděpodobná dispozice: 

1.PP: chodba, technické a skladové místnosti, hala 

1.NP: hala 

 

Konstrukční řešení a technické vybavení zahradního domku: 

Zahradní domek je postaven samostatně, vedle vjezdové brány. Jedná se o nepodsklepenou, 
jednopodlažní stavbu s jedinou místností. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní a vnější 
omítky vápenocementové. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytinu tvoří osinkocementové 
šablony. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Bez dveří, okna dřevěné a kovové 
s jednoduchým zasklením. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického vybavení. 

 

Konstrukční řešení a technické vybavení kůlny: 

Kůlna je postavena samostatně, v zadní části pozemku. Jedná se o nepodsklepenou zděnou 
a dřevěnou jednopodlažní stavbu, se dvěma místnostmi. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel 
a dřevěné. Vnější omítky nejsou provedeny, pouze dřevěný obklad. Střecha je sedlová a pultová 
s dřevěným krovem. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Dveře plné a okna dřevěné 
s jednoduchým zasklením. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického vybavení. 
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Srovnávací parametry: 

Název 
Zastavěná 

plocha 
[m2] 

Užitná  
plocha 

[m2] 

Průmyslový objekt č.p. 27 855,00 1140,00 

Hospodářský objekt 666,50 749,90 

Zahradní domek 18,00 13,50 

Kůlna 27,00 21,60 

Pozemky po zaokrouhlení 1 567 3 441 

 

 

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), okna jsou již také 
dosti nefunkční, dochází k zatékání a ke vzlínání zemní vlhkosti, což je patrné na venkovních 
omítkách. V obvodovém zdivu je vybouraný otvor. Okna bez skleněných výplní. 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 absenci údržby. 

Další připomínky existují spíše v rovině estetické v oblasti obnovy maleb a nátěrů, které přestože jsou 
funkční již neodpovídají nárokům současného standardu. 

Oplocení, které je z převážné části tvořeno drátěným pletivem na kovových sloupcích, je v některých 
místech již na hranici životnosti. 

Rizika ekonomické povahy: 

Areál (případně jednotlivé stavby) lze využít k pronájmu, a to i několika nájemcům, vhodnější 
a provozně účelnější je však vzhledem k jeho komunikační a technologické (inž. sítěmi) provázanosti 
pronájem celého areálu najednou (jednou smlouvou). V tom případě je však nutné počítat s tím, že 
nájemce se bude vzhledem k velikosti staveb a tím pádem vzhledem k velikosti užitných ploch hledat 
obtížně. Naproti tomu více nájemců a „rozdrobení“ staveb na menší části bude nezbytně přinášet 
nejen provozní problémy, ale pravděpodobná je též větší fluktuace nájemců a s tím související 
výpadky příjmu z nájemného. Lze též předpokládat další investice do přizpůsobení staveb dle 
požadavků těchto menších nájemců. 

Závady právní povahy: 

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 103 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) Komerční nemovitost 

Nabídková cena: 3 990 000 Kč 
Lokalita: Šlapanov - část obce Kněžská, okres Havlíčkův Brod 
Cena za m²: 1 078 Kč 
Stavba: Cihlová 
Typ domu: Patrový 
Podlaží: 2 
Plocha zastavěná: 624 m2 
Užitná plocha: 3 700 m2 
Parkování: Ano 
Popis:  
Průmyslovou budova, zkolaudovaná jako víceúčelová. V přízemním podlaží mohou být skladovací 
nebo výrobní prostory. V prvním patře jsou tři mini byty například pro zaměstnance z toho jeden je 
nedostavěný. Část budovy je zateplená. Objekt je bez vybavení. 
 
 

  
 
Zdroj: 
paní Helena Helebrantová 
www.sreality.cz 
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2) Komerční nemovitost 

Nabídková cena: 800 000 Kč 
Lokalita: Biskupice-Pulkov, okres Třebíč 
Cena za m²: 1 108 Kč 
Stavba: Cihlová 
Typ domu: Patrový 
Podlaží: 2 včetně 1 podzemního 
Užitná plocha: 722 m2 
Plocha pozemků: 5 611 m2 
Garáž: Ano 
Rok rekonstrukce:1981 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední tuhá paliva 
Elektřina: 230/400V 
Výtah: Ano 
Popis:  
Bývalý lihovaru s pozemky v centru obce. Zděná dvoupodlažní částečně podsklepená budova byla 
v r. 1981 rekonstruovaná na kovovýrobu, jídelnu s kuchyní, kancelář a sociální zázemí. V suterénu 
objektu se nachází garáže, kotelna, výtah. Objekt je napojen na elektřinu, vodu, splaškové vody jsou 
svedeny do septiku, plynová přípojka. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Dvořák, s.r.o. 
ulice Karlovo nám. 26/20, 67401 Třebíč 
www.trebic-reality.cz 
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3) Komerční nemovitost 

Nabídková cena: 3 885 000 Kč 
Lokalita: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou 
Cena za m²: 1 379 Kč 
Stavba: Smíšená 
Typ domu: Patrový 
Plocha zastavěná: 1971 m2 
Užitná plocha: 2817 m2 
Popis:  
Výhodně položený komerční objekt pod sjezdovkou. Původně byl využíván jako výrobní hala 
s přilehlými manipulačními plochami a vodní plochou. Zastavěná část se skládá ze dvou budov 
s přízemím a patrem. Jedna z budov je opatřená novou střešní krytinou, nemovitost je v současné 
době bez připojených inženýrských sítí. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář OKNO NEMOVITOSTÍ, s.r.o. 
ulice Nádražní 432/22, 59101 Žďár nad Sázavou 
www.rkokno.cz 
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4) Komerční nemovitost 

Nabídková cena: 4 990 000 Kč 
Lokalita: Uhřínov, okres Žďár nad Sázavou 
Cena za m²: 2 318 Kč 
Stavba: Smíšená 
Typ domu: Patrový 
Podlaží: 2 
Plocha zastavěná: 826 m2 
Užitná plocha: 2 153 m2 
Parkování: 5 
Rok kolaudace: 2000 
Rok rekonstrukce: 1998 
Voda: Místní zdroj 
Topení: Lokální elektrické, ústřední plynové 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Septik 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis:  
Soubor zděných budov s uzavřeným dvorem, dvěma vjezdy, sloužící k výrobě i skladování. Jedná se 
o budovy: sociální s bytem, zámečnická dílna, lakovna, sklad lakovny a sklady. Celý komplex je 
zabezpečen alarmem, čidla pohybu, dva vjezdy, oploceno, 2x vrata, napojeno na plyn a elektřinu, 
vlastní studna, přípojka kanalizace, septik, střechy sedlové a pultové, dřevěné krovy, tašky pálené, 
klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vápenné omítky, patrové budovy mají betonové 
schodiště, v nové budově skladu lakovny je i nákladní výtah o dvou stanicích, nosnost 700 kg, ohřev 
vody - el. bojlery, nebo komb. plynový kotel, vytápění - nová budova podlahové teplovodní s plyn. 
kotlem, starší budovy a byt - dálkové s radiátory, ústřední a el. přímotopné, podlahy jsou s povrchem 
teraco dlažby, okna dřevěná dvojitá a zdvojená, plastová, vrata kovová s ditermálními skly. Stavby 
stojí na vl. pozemku, všechny stavby disponují vl. sociálním zázemím - WC, pisoáry, umyvadla, 
sprchy, šatny, jídelna, dílny atd. 
 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář RE/MAX A-City 
ulice Březinova 4690/144, 58601 Jihlava 
www.acity.cz 
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5) Komerční nemovitost 

Nabídková cena: 4 999 000 Kč 
Lokalita: Nová Cerekev - část obce Proseč-Obořiště, okres Pelhřimov 
Cena za m²: 2 401 Kč 
Stavba: Cihlová 
Typ domu: Patrový 
Podlaží: 2 
Plocha zastavěná: 2 082 m2 
Plocha pozemků: 17 397 m2 

Parkování: 6 
Garáž: Ano 
Voda: Místní zdroj, dálkový vodovod 
Topení: Lokální tuhá paliva, lokální elektrické 
Odpad: Jímka 
Elektřina: 230V, 400V 
Vybavení: Ano 
Popis:  
Zavedený lihovar s pěstitelskou pálenicí. Výrobní areál včetně budov a dvoru. Součástí jsou 
i navazující pozemky. V přízemí hlavní budovy objektu je umístěna plně vybavená pěstitelská 
pálenice a sklady. V patře zázemí pro zaměstnance, kanceláře a ubytovací část dispozice 3+1. 
Budova je po rekonstrukci v rámci, které byla zateplena fasáda, osazena plastová okna, opravena 
střecha včetně okapů a svodů a výměny krytiny. Dále byly upraveny interiéry a vybudováno sociální 
zařízení. Na prostory pěstitelské pálenice navazuje lihovar a rafinérie, vše plně vybavené, funkční 
a okamžitě provozuschopné. Vytápění zajištěno vlastní poloautomatickou kotelnou se středotlakým 
kotlem na uhlí o výkonu 1.3 MW. Na kotelnu navazuje strojovna a prostory monitoringu provozu. 
Voda je čerpána z vlastního vrtu hloubky 150 m. Elektroinstalace s jističi 150 A. Na objekt navazují 
sklady paliva, kolny a garáže. Součástí je i vozový park, traktor, vysokozdvižný vozík, malý 
nakladač, tatra v3s s cisternou a další. U objektu zpevněné nádvoří. Objekt je oplocen a střežen.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář AD reality Pelhřimov, s.r.o. 
ulice Tylova 837, 39301 Pelhřimov 
www.adreality.cz 
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6) Komerční nemovitost 

Nabídková cena: 4 620 000 Kč 
Lokalita: Střítež pod Křemešníkem, okres Pelhřimov 
Cena za m²: 2 612 Kč 
Stavba: Cihlová 
Typ domu: Patrový 
Podlaží: 2 
Plocha zastavěná: 1 773 m2 
Užitná plocha: 1 769 m2 
Parkování: 10 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Lokální elektrické 
Odpad: Septik 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis:  
Zemědělské budovy kompletně připravené a zkolaudované pro jatka a zpracování drůbeže. K 
prostorům patří prostorná stodola a hala pro chov drůbeže, skladové prostory. Připojeno na veřejný 
vodovod. Elektrika přivedena. K objektu je k dispozici i byt, který může sloužit i pro ubytování, 
případně kancelář. Oddělené sprchy a WC. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář M&M reality 
ulice Krakovská 583/9, 11000 Praha 
www.mmreality.cz 
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7) Komerční nemovitost 

Nabídková cena: 2 500 000 Kč 
Lokalita: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou 
Cena za m²: 3 027 Kč 
Stavba: Cihlová 
Typ domu: Patrový 
Podlaží: 2 
Plocha zastavěná: 840 m2 
Užitná plocha: 826 m2 
Plocha pozemků: 2 340 m2 
Parkování: 4 
Rok rekonstrukce: 2010 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Lokální tuhá paliva, lokální elektrické, jiné 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 120V, 230V, 400V 
Popis:  
Výrobní objekt se souborem dílen, skladovacích a kancelářských prostor včetně sociálního zařízení. 
Budovy jsou zděné, nepodsklepené s podkrovními vestavbami. V poschodí se nachází prostor, který 
lze využít k bydlení. Objekt prošel v roce 2000 přestavbou. Vytápění je řešeno lokálně plynem 
a elektřinou s možností topení tuhými palivy. Elektrická přípojka 3x 125 A, vhodná pro vysokou 
zátěž. Voda a kanalizace zavedena. Podlahy betonové. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář M&M reality 
ulice Krakovská 583/9, 11000 Praha 
www.mmreality.cz 
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8) Komerční nemovitost 

Nabídková cena: 2 999 000 Kč 
Lokalita: Družstevní, Lomnice 
Cena za m²: 3 332 Kč 
Stavba: Cihlová 
Typ domu: Patrový 
Plocha zastavěná: 400 m2 
Užitná plocha: 900 m2 
Plocha pozemků: 2 814 m2 
Parkování: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední tuhá paliva 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 400V 
Komunikace: Asfaltová 
Výtah: Ano 
Popis:  
Administrativní budova se třemi nadzemními podlažími a pozemkem. Objekt dříve sloužil jako 
administrativní budova a je v katastru nemovitostí zapsán jako objekt občanské vybavenosti. Budova 
je v původním stavu určeném ke kompletní rekonstrukci. 
 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Listrum real 
ulice Májová 415/20, 73542 Těrlicko 
www.listrum.cz 
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9) Komerční nemovitost 

Nabídková cena: 10 000 000 Kč 
Lokalita: Žďár nad Sázavou - část obce Veselíčko 
Cena za m²: 5 000 Kč 
Stavba: Smíšená 
Typ domu: Patrový 
Podlaží: 2 
Užitná plocha: 2 000 m2 
Parkování: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Elektřina: 400V 
Popis:  
Výrobní a skladový areál v těsné blízkosti železnice. Dispozice: I.NP – v halové části jsou 2 dílenské 
prostory s vestavěnou kotelnou na tuhá paliva, ve zděné části je 2x sociální zařízení, skladové zázemí, 
2 x ocelové schodiště. II.NP - jídelna, chodba, 2 kanceláře a sociální zázemí. Stáří stavby je 32 roků. 
Součástí celého objektu je i budova bývalého kravína. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář ERA CONSULT 
ulice Havlíčkovo nám. 153/2, 59101 Žďár nad Sázavou 
www.era-consult.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 
Výměra 

[m2] 

Cena ke 
srovnání 
[Kč/m2] zdroj poloha 

velikost 
(stavby) 

tech. stav a 
vybavenost 

ostatní 

Upravená 
cena 

[Kč/m2] 

SN 1 3 700,00 1 078 0,95 0,95 1,10 0,85 1,10 1 001 

SN 2 722,00 1 108 0,95 1,05 0,90 1,05 1,00 1 044 

SN 3 2 817,00 1 379 0,95 0,95 1,05 1,20 0,90 1 411 

SN 4 2 153,00 2 318 0,95 1,05 1,00 0,85 1,10 2 162 

SN 5 2 082,00 2 401 0,95 0,95 1,00 0,90 0,80 1 560 

SN 6 1 769,00 2 612 0,95 1,05 1,00 0,90 1,10 2 579 

SN 7 826,00 3 027 0,95 1,05 0,95 0,90 1,05 2 710 

SN 8 900,00 3 332 0,95 0,95 0,95 0,95 1,05 2 850 

SN 9 2 000,00 5 000 0,95 0,80 1,00 0,85 1,10 3 553 

    n: počet srovnávacích nemovitostí 9 

    Obvyklá cena: 2 097 

    Statistické veličiny: 

    Směrodatná odchylka [SO] 892 

    Minimální hodnota 1 001 

    AP - SO 1 205 

    Aritmetický průměr [AP] 2 097 

    AP + SO 2 989 

     Maximální hodnota 3 553 

Výměra: 1925,00 m2          4 036 294 

Obvyklá cena po zaokrouhlení: 4 036 000 
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C REKAPITULACE 

Výslednou obvyklou cenu nemovitých věcí: 

 

indikujeme ke dni ocenění ve výši: 

4 036 000,- Kč 
slovy: Čtyřimilionytřicetšesttisíc 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 5374 – 468 / 2018 deníku znaleckého ústavu. 

Otisk znalecké pečetě: 

 

 

 

V Hradci Králové dne 07.11.2018 

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. 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 113577695-107864-181127164033, 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 26 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 27.11.2018
 

 

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.

113577695-107864-181127164033
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