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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 313/18-34. 

Jedná se o ocenění: 

1) nemovitých věcí: 

 

Příslušenství bytu mimo byt: sklep. 

 

2) spoluvlastnického podílu ve výši 7370/99790 na nemovitých věcech: 

 

Na pozemku parc.č. 969/4 se nachází plechové a zděné drobné stavby "kůlny, garáže", které jsou ve 
vlastnictví některých vlastníků bytů z přilehlých bytových domů, dále zpevněné plochy s živičným 
(asfaltovým) povrchem vč. obrubníků, předložené schody u vstupů, okapový chodník, inženýrské 
sítě: přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka kanalizace do odpadní jímky, 
veřejné osvětlení; studna na pozemku parc.č. 969/4. 
Součástí pozemku parc.č. 969/4 je rostlinstvo: okrasné stromy (2 kusy). 

Předmětem ocenění spolu s pozemkem parc.č. 969/4 jsou pouze tyto venkovní úpravy: zpevněné 
plochy vč. obrubníků; studna a rostlinstvo.  
Ostatní vyjmenované prvky tvoří příslušenství k bytovým domům či jednotkám. Jejich ocenění je 
promítnuto ve výsledné obvyklé ceně bytové jednotky č. 137/6, která je zapsána na LV č. 894. 

Dále uvádíme, že kanalizace je svedena do odpadní jímky, která je společná i od vedlejšího bytového 
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domu. Dle sdělení předsedy SVJ je jímka již mimo oceňovaný pozemek, na pozemku jiného 
vlastníka. 

2 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

Předmět ocenění zapsaný na LV č. 865 byl zkoumán při místním šetření konaném dne 09.01.2019 
bez přítomnosti vlastníků nemovitých věcí. Povinná č. 2 na základě písemné výzvy odpověděla 
emailem, že oceňovaný pozemek zapsaný na LV č. 865 je volně přístupný a tudíž může proběhnout 
místní šetření kdykoliv bez její účasti.     

Předmět ocenění zapsaný na LV č. 894 byl zkoumán při místním šetření konaném tentýž den, za 
přítomnosti předsedy SVJ, pana Petra Hellera, který však poskytl pouze základní informace 
o bytovém domě. Povinný č. 1 si naši písemnou výzvu k účasti na místním šetření nepřevzal - viz 
vratka dopisu v příloze posudku. Šetření tak mohlo být provedeno pouze z venku, z přístupných míst. 

3 DEN OCENĚNÍ 

Poslední informace relevantní pro zpracování posudku byly získány dne 25.01.2019, což je den 
ocenění. 

4 PODKLADY 

- výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 816, k.ú. Oleška, získaný prostřednictvím Dálkového přístupu 
do Katastru nemovitostí dne 13.12.2018 

- výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 894, k.ú. Oleška, získaný prostřednictvím Dálkového přístupu 
do Katastru nemovitostí dne 13.12.2018 

- výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 865, k.ú. Oleška, získaný prostřednictvím Dálkového přístupu 
do Katastru nemovitostí dne 13.12.2018 

- snímek katastrální mapy 
- usnesení č.j. 174 EX 313/18-34 
- 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. 

- 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 
- Petr Ort - Oceňování nemovitostí v praxi, Leges s.r.o., 2017 
- 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 2019 
- odborný čtvrtletník „Odhadce a oceňování majetku“ vydávaný Českou komorou odhadců majetku, 

Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1; ročníky 2003 až 2019 
- Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) - Trend Report 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 
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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. 

Pro LV č. 894 je ocenění provedeno porovnávacím způsob, tedy srovnáním s realitním trhem, a to 
metodou přímého porovnání. Uvedený postup je v souladu s tržními přístupy k oceňování 
a s ustálenou judikaturou. 

Při volbě způsobu zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí zapsaných na LV č. 865 jsme nejprve 
analyzovali teoretickou použitelnost všech známých a v praxi používaných metod ocenění. Vzhledem 
k tomu, že předmětem ocenění není běžný pozemek, ke kterému by bylo možné nalézt statisticky 
významný soubor obdobných pozemků na místním (regionálním) trhu nabízených k prodeji (popř. již 
uskutečněných prodejů), domníváme se, že není vhodné pro ocenění použít klasickou metodu 
komparativní. V takových případech je dle našeho názoru vhodné pro ocenění použít metodu 
vycházející ze státem shromažďovaných informací, tedy metodu předepsanou zákonem o oceňování 
a jeho prováděcí vyhláškou. 

Ocenění je proto v tomto případě provedeno postupem definovaným Zákonem o oceňování majetku 
č. 151/1997 Sb. v platném znění, resp. jeho prováděcí vyhláškou č. 457/2017 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 



   Odhadci a znalci CZ, s.r.o.  Znalecký posudek č. 5457 – 37 / 2019 

6 

2 OCENĚNÍ 

Popis: 

1) LV č. 894 

Bytový dům č.p. 137 je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na 
rovinatém terénu. Byt č. 137/6 je dispozice 3+1, umístěn je ve 2.NP. Okolní zástavbu tvoří hlavně 
bytové a rodinné domy. Bytový dům má celkem osm bytů a dva vchody. 

2) LV č. 865 

Přístup ke stavbě bytového domu č.p. 137, je přes pozemek parc.č. 969/4, který má zčásti zpevněné 
živičné plochy okolo bytových domů, je volně přístupný.   

Bytový dům č.p. 137 a okolní pozemek parc.č. 969/4 se nachází v souvisle zastavěném intravilánu 
obce Oleška, k okraji hlavního města Prahy je ve vzdálenost cca 25 m, do Kolína je vzdálenost 24 
km. 

Konstrukční řešení a technické vybavení bytového domu č.p. 137 a jednotky č. 6: 

Doba výstavby: dle sdělení před cca 40 lety; údržba: dobrá, průměrná, zanedbaná, absence 

Počet podlaží: podsklepeno, 2 nadzemní podlaží 

Základy: betonové pasy s izolací proti zemní vlhkosti  

Nosné konstrukce: zděné z  tvárnic; nezatepleno 

Stropy: montované ze stropních panelů 

Střecha: plochá střecha Krytina střechy: plechová  

Klempířské 
konstrukce: 

dešťové žlaby a svody, okenní parapety, oplechování střešních prostupů 

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

Vnější povrchy: brizolit 

Schody: nosná část železobetonová; povrch stupňů: teraco; zábradlí a madlo kovové 

Dveře: 
vstupní do bytu hladké plné s kovovými zárubněmi a 
dřevěným prahem; vstupní do bytového domu jsou 
plastové - částečně prosklené 

Vrata: 
plechová; 2x dvoukřídlá; 6x 
výklopná 

Okna: plastová s izolačním zasklením; v suterénu kovová s jednoduchým zasklením 

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

Vytápění: etážové; do litinových nebo plechových radiátorů, dle sdělení u ostatních bytů kotle na el., v bytě není 
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Ohřev teplé vody: zajišťován pravděpodobně el. ohřívačem; zásobníkovým - nezjištěno 

Vnitřní vodovod: je proveden rozvod studené i teplé vody  Hygienické vybavení: 
WC splachovací oddělené od 
koupelny; v koupelně umyvadlo, 
vana 

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

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

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

Ostatní: 
např. rozvod EPS, EZS, strukturovaná kabeláž, krb, digestoř, rozvod domácího telefonu, odvětrávání 
ventilátory, rozvod antén pod omítkou: nebylo zjištěno 

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

Pravděpodobná dispozice: 

Bytová jednotka č. 137/6 je umístěna ve 2.NP: vstup, chodba, koupelna, WC, kuchyň, obývací pokoj, 
ložnice, pokoj a komora; příslušenství bytu mimo byt: sklep v 1.PP 

 

Srovnávací parametry: 

Výměra 
Započitatelná 

výměra 
Podlahové plochy 

[m2] 

koeficient dle 
typu podlahové 

plochy [m2] 

pokoj 20,96 1,0 20,96 
pokoj 16,63 1,0 16,63 
pokoj 12,33 1,0 12,33 
kuchyň 7,76 1,0 7,76 
předsíň 5,83 1,0 5,83 
koupelna 3,51 1,0 3,51 
WC 1,27 1,0 1,27 
sklep (příslušenství bytu mimo byt) 3,91 0,5 1,96 
komora 1,50 1,0 1,50 

Započítaná podlahová plocha: 71,75 

 Poznámka: započitatelná plocha bytové jednotky je vypočítána ve smyslu "Doporučených zásad oceňování nemovitostí", 
vydaných Českou bankovní asociací. 

 

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 
průměrné údržbě. Dle sdělení v bytě chybí el. kotel. Další připomínky k bytové jednotce existují spíše 
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v rovině estetické v oblasti obnovy maleb a nátěrů či výměně keramických obkladů a podlahových 
krytin, které přestože jsou funkční, již nemusí odpovídat nárokům současného standardu. 

 

Rizika ekonomické povahy: 

Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit é finanční prostředky na obnovu.  

 

Závady právní povahy: 

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 894 existuje soubor omezení vlastnického práva (zástavní 
právo, zákaz zcizení a zatížení, zahájení exekuce). To však vhledem k účelu posudku (pro exekuční 
řízení) nepovažujeme za závady právní povahy a není s nimi v tomto posudku uvažováno. 

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 865 existuje soubor omezení vlastnického práva (zástavní 
právo, zákaz zcizení a zatížení, 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) Byt 4+1  

Vyvolávací cena: 700 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 8 542 Kč/m2 
Lokalita: Oleška - část obce Krymlov, okres Praha-východ  
Stavba: Cihlová 
Podlaží: 2. podlaží 
Užitná plocha: 88,70 m2 
Podlahová plocha: 75,20 m2 
Lodžie: 3,30 m2 
Sklep: 10,20 m2 
Započítaná podlahová plocha: 81,95 m2 
Výtah: Ne 
Popis: 
Byt 4 + 1 ve druhém nadzemním podlaží zděného bytového domu. Dispozice: chodba (8,30 m2), 
zádveří (1,40 m2), komora (1,90 m2), 4 pokoje (8,70 m2, 8,80 m2, 13,90 m2 a 17,40 m2), kuchyně 
(9,60 m2), koupelna (2,60 m2) a WC (2,60 m2). K bytu náleží lodžie (3,30 m2) přístupná z kuchyně 
a sklep (10,20 m2). Byt je ve zhoršeném stavu. Ohřev vody el. boilerem, vytápění bytu řešeno 
etážově, vlastním kotel na tuhá paliva, umístěný ve společné kotelně v podzemním podlaží. Kotel je 
dle dostupných informací nefunkční. Bytový dům byl postaven před cca 30 lety, není zateplený, je 
průměrně udržovaný, fasáda zašlá, místy poškozená, interiéry nebyly rekonstruovány. Dům je 
napojen na elektřinu, veřejný vodovod, odkanalizování řešeno do jímky na vyvážení. Dům stojí na 
pozemku ve vlastnictví Obce Oleška. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář LICITA, s.r.o. 
Keřová 360/7, 30100 Plzeň  
Tel.: +420 377 227 979 
www.licita.cz 
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2) Byt 4+1  

Nabídková cena: 1 190 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 15 455 Kč/m2 
Lokalita: Toušice, okres Kolín  
Stavba: Cihlová 
Podlaží: 1. podlaží 
Užitná plocha: 79 m2 
Plocha podlahová: 75 m2 
Sklep: Ano 
Započítaná podlahová plocha: 77 m2 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední elektrické 
Elektřina: 230V 
Výtah: Ne 
Popis: 
Byt v původním stavu o dispozici 4+1. Byt se nachází v 1. NP bytového domu z 80. let. Dispozice: 
předsíň, kuchyň, 4 pokoje, koupelna a toaleta. K bytu náleží komora na chodbě a dva sklepy 
v suterénu domu. Podlahová krytina PVC a dlažba. Koupelna s vanou, elektrický bojler na ohřev 
teplé vody. Vytápění přímotopy. Obecní vodovod i kanalizace. 
 

 
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Aktiva reality 
Panská 892/1, 11000 Praha  
Tel.: 224 232 552 
www.aktivareality.cz 
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3) Byt 4+1  

Nabídková cena: 1 350 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 16 463 Kč/m2 
Lokalita: Vrbčany, okres Kolín  
Stavba: Cihlová 
Podlaží: 2. podlaží 
Užitná plocha: 82 m2 
Balkón: Ano 
Voda: Místní zdroj 
Topení: Lokální tuhá paliva 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Výtah: Ne 
Popis: 
Byt 4+1 ve druhém nadzemním podlaží zděného bytového domu, ve kterém je šest bytových 
jednotek. Součástí prodeje je podíl na pozemku kolem domu s možností úpravy na vlastní zahrádku.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář M&M reality 
Krakovská 583/9, 11000 Praha  
Tel.: 800 100 446 
www.mmreality.cz 
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4) Byt 3+1  

Nabídková cena: 1 690 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 19 205 Kč/m2 
Lokalita: Býchory, okres Kolín   
Stavba: Smíšená 
Podlaží: 1. podlaží 
Užitná plocha: 88 m2 
Sklep: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední tuhá paliva 
Plyn: Plynovod 
Elektřina: 230V 
Výtah: Ne 
Popis: 
Byt 3+1, 2 sklepy a zahrada o výměře 336 m2, která se nachází vedle bytového domu a náleží pouze 
k tomuto bytu. Jednotka se nachází ve zvýšeném přízemí a je v původním stavu. Okna jsou původní 
dřevěná. Vytápění bytu zajišťuje kotel na tuhá paliva, který se nachází v suterénu domu ve společné 
kotelně. Každý byt má svůj samostatný kotel. Voda je čerpána ze společné studny. Ohřev vody 
zajišťuje bojler. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář ERA GARANCIA 
Karlovo náměstí 89, 28002 Kolín  
www.era-reality.cz 
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5) Byt 3+1  

Nabídková cena: 1 790 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 16 682 Kč/m2 
Lokalita: Mírové náměstí, Kouřim 
Stavba: Smíšená 
Užitná plocha: 118,80 m2 
Plocha podlahová: 95,80 m2 
Terasa: 23 m2 
Započítaná podlahová plocha: 107,30 m2 
Topení: Lokální elektrické 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V 
Popis: 
Byt o ploše 95 m2: tři pokoje, kuchyně, šatna, komora, koupelna a WC. K bytu naleží prostor určený 
pro vybudování terasy o výměře 23 m2. Bytový dům prošel kompletní rekonstrukcí. Samotný byt 
v původním stavu. Společná zahrada. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář RE/MAX G8 Reality 
Václavská 864/4, 28002 Kolín  
www.re-max.cz 
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6) Byt 3+1  

Nabídková cena: 1 849 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 23 113 Kč/m2 
Lokalita: ulice Vrchlického, Ovčáry 
Stavba: Cihlová 
Podlaží: 2. podlaží  
Užitná plocha: 80 m2 
Lodžie: Ano 
Sklep: Ano 
Popis: 
Byt 3+1+ šatna. Společná zahrada pro 4 byty za domem 462 m², společná lodžie pro 2 byty. Byt je po 
částečné rekonstrukci: plastová okna (r. 2008), podlahy - kuchyň, koupelna, předsíň (r. 2012), 
rozvody vody, plynové topení (r. 2008). K bytu patří 2 sklepy.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Dumrealit.cz Sprint 
U libeňského pivovaru 63/2, 18000 Praha 
www.dumrealit.cz 
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7) Byt 3+1  

Nabídková cena: 1 980 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 29 887 Kč/m2 
Lokalita: ulice Bratří Čapků, Kolín  
Stavba: Cihlová 
Podlaží: 2. podlaží  
Užitná plocha: 72,50 m2 
Plocha podlahová: 60 m2 
Balkón: Ano 
Sklep: 12,50 m2 
Započítaná podlahová plocha: 66,25 m2 
Topení: Lokální tuhá paliva 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Byt 3+1, po rekonstrukci: elektřina, voda, odpady, vytápění krbem na tuhá paliva, podlahová krytina: 
plovoucí podlaha, dlažba a koberec. Koupelna se sprchovým koutem, WC, nová kuchyňská linka 
včetně spotřebičů. Součástí bytu jsou dvě sklepní kóje o výměře 1,5 m2 a 11 m2. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář RE/MAX G8 Reality 
Václavská 864/4, 28002 Kolín  
www.re-max.cz 
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8) Byt 3+1  

Nabídková cena: 2 000 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 28 369 Kč/m2 
Lokalita: ulice V Horkách, Pečky  
Stavba: Cihlová 
Podlaží: 2. podlaží 
Užitná plocha: 74 m2 
Plocha podlahová: 67 m2 
Lodžie: 1 m2 
Sklep: 6 m2 
Započítaná podlahová plocha: 70,50 m2 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední dálkové 
Plyn: Plynovod 
Elektřina: 230V 
Výtah: Ne 
Popis: 
Byt o dispozici 3+1, je v původním stavu. Na podlahách v bytě je lino, původní dřevěná okna 
s žaluziemi. K bytu náleží lodžie a sklep. Dům je zateplený. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář EVROPA  
Lorecká 108/16, 28401 Kutná Hora  
www.rkevropa.cz 
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9) Byt 3+1  

Nabídková cena: 2 990 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 37 143 Kč/m2 
Lokalita: Chrášťany, okres Kolín   
Stavba: Panelová 
Podlaží: 3. podlaží  
Užitná plocha: 85 m2 
Lodžie: 9 m2 
Sklep: Ano 
Započítaná podlahová plocha: 80,50 m2 
Popis: 
Byt 3+1/L v panelovém domě, který prochází kompletní rekonstrukcí: střecha, veškeré rozvody 
(voda, odpady, elektro), plastová okna, vchodový portál, schránky, nová kotelna na topné oleje pro 
celý dům. Nyní se připravuje nová fasáda se zateplením a dále revitalizace dvora se zahradou 
a parkovištěm pro auta a oplocení celého objektu. K bytu spoluvlastnický podíl na zahradě 
a parkovišti. Byt prošel rekonstrukcí: stěrkové podlahy s nášlapnou krytinou - plovoucí a keramická 
dlažba, zateplení stropů vč. sádrokartonů, nová elektroinstalace zasekaná do zdi (bodová světla), nové 
rozvody vody a odpady, štuky, dveře, okna, vestavěné skříně, kuchyňská linka do tvaru písmene 
"U" s elektrospotřebiči Elektrolux. Dispozice: ala s 3 vestavěnými skříněmi, ložnice, dětský pokoj, 
koupelna s rohovou vanou, sprchovým koutem a umyvadlem, samostatné WC, kde je vestavěná 
skříň, obývací pokoj (36 m2) s posuvnými dveřmi, propojeno s kuchyní a jídelnou, zasklená lodžie. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Grygar reality 
Krkonošská 1607/10, 12000 Praha  
www.grygarreality.cz 
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10) Byt 3+1  

Nabídková cena: 2 795 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 37 517 Kč/m2 
Lokalita: ulice Rokycanova, Český Brod  
Stavba: Cihlová 
Podlaží: 4. podlaží 
Užitná plocha: 81 m2 
Podlahová plocha: 68 m2 
Lodžie: 9 m2 
Sklep: 4 m2 
Započítaná podlahová plocha: 74,50 m2  
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední plynové 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Byt 3+1 se zasklenou lodžii a sklepem. Plynový kotel pouze pro byt. V bytě klimatizační jednotka. 
Na podlahách koberec na betonové stěrce. Okna jsou plastová, jádro je zděné. Byt má nové štuky. 
Toaleta oddělená od koupelny, v koupelně vana. Dům je po částečné rekonstrukci, nové rozvody 
voda a odpadu. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář MV reality s.r.o. 
Husovo náměstí 172/19, 28922 Lysá nad Labem 
www.mvreality.cz 
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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. 

1) LV č. 894 

Metoda přímého porovnání: 

Index odlišnosti IO 
Srovnávací 

nemovité věci 
Výměra 

[m2] 

Cena ke 
srovnání 
[Kč/m2] zdroj poloha velikost 

tech. stav a 
vybavenos

t 
ostatní 

Upravená 
cena 

[Kč/m2] 

SN 1 81,95 8 542 0,95 1,10 1,00 1,00 1,15 10 265 

SN 2 77,00 15 455 0,90 1,05 1,00 1,00 1,00 14 605 

SN 3 82,00 16 463 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 14 817 

SN 4 88,00 19 205 0,90 1,05 1,05 1,00 0,90 17 150 

SN 5 107,30 16 682 0,90 0,90 1,10 1,05 1,00 15 607 

SN 6 80,00 23 113 0,90 1,05 1,00 0,90 1,00 19 657 

SN 7 66,25 29 887 0,90 0,80 1,00 0,85 1,00 18 291 

SN 8 70,50 28 369 0,90 0,85 1,00 0,95 1,00 20 617 

SN 9 80,50 37 143 0,90 1,00 1,00 0,80 1,00 26 743 

SN 10 74,50 37 517 0,90 0,80 1,00 0,95 1,00 25 661 

    n: počet srovnávacích nemovitostí 10 

    Obvyklá cena: 18 341 

    Statistické veličiny: 

    Směrodatná odchylka [SO] 5 073 

    Minimální hodnota 10 265 

    AP - SO 13 268 

    Aritmetický průměr [AP] 18 341 

    AP + SO 23 414 

     Maximální hodnota 26 743 

Výměra: 71,75 m2          1 315 898 

Obvyklá cena spoluvlastnického podílu po zaokrouhlení: 1 315 900 
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2) LV č. 865 

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., 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 Sb., 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. a vyhlášky MF 
ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 
Sb. a č. 457/2017 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 

Základní informace 

LV: 865 
Kraj: Středočeský 
Okres: Praha-východ 
Obec: Oleška 
Katastrální území: Oleška 
Počet obyvatel: 969 
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 530,00 Kč/m2 

Koeficienty obce 
Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: 501 - 1000 obyvatel IV  0,65 
O2. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5000 a 

všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ a katastrální území 
lázeňských míst typu D 

III  0,85 

O3. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované 
obce nebo oblasti v tab. č. 1 (mimo Prahu a Brna) v nejkratším 
vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 

IV  1,01 

O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod, nebo 
kanalizace, nebo plyn 

III  0,70 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je městská hromadná doprava 
popřípadě příměstská doprava 

I  1,00 

O6. Občanská vybavenost v obci: Minimální vybavenost (pouze obchod nebo 
služby – základní sortiment) 

V  0,85 

 
Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 508,00 Kč/m2 

 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá poptávce II  0,00 
2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je 

stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, nebo jednotka se 
spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná území II  0,00 
4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Negativní - jedná se o přístup k 

bytovému domu. 
I  -0,04 

5. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - Vlastnický podíl na právní 
přístup k bytovému domu. 

I  -0,30 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV  1,00 
7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a 

všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a katastrální území 
lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické lokality 

III  1,00 

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované V  1,02 
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obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším 
vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 

9. Občanská vybavenost obce: Minimální vybavenost (obchod nebo služby – 
základní sortiment) nebo žádná 

III  0,90 

 
V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č.3 
oceňovací vyhlášky: 
  5  
Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,606 
  i = 1  

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  
Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,660 
  i = 1  
 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 obyvatel 
včetně 
Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I  1,01 
2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rezidenční 

zástavba 
I  0,03 

3. Poloha pozemku v obci: Navazující na střed (centrum) obce II  0,00 
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: Pozemek 

lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 
I  0,00 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je dostupná 
občanská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré 
parkovací možnosti 

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – dobrá 
dostupnost centra obce 

III  0,00 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Nevýhodná pro účel 
užití realizované stavby 

I  -0,01 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - plochy okolo bytových 

domů - další vlivy nezjištěny 
II  0,00 

 
  11  
Index polohy IP = P1 * (1 +  Pi) = 1,030 
  i = 2 
V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č.3 
oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,624 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,680 
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1.1 Pozemek parc.č. 969/4 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,660 

Index polohy pozemku IP = 1,030 

Stavební pozemek pro ostatní plochy, komunikace 

Úprava základních cen pro pozemky komunikací 

Znak Pi 

P1. Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného prostranství a 
drah 

 

III Účelové komunikace, vlečky a místní komunikace IV třídy 
(samostatné chodníky, cyklistické stezky, cesta v chatových oblastech, 
obytné a pěší zóny) 

 -0,25 

P2. Charakter a zastavěnost území  
I   V kat. území sídelní části obce  0,05 

P3. Povrchy  
I    Komunikace se zpevněným povrchem  0,00 

P4. Vlivy ostatní neuvedené  
I   Vlivy zvyšující cenu - (např. sídlištní zeleň, venkovní úpravy)  0,01 

P5. Komerční využití  
I   Bez možnosti komerčního využití   0,30 

  4  
Úprava základní ceny pozemků komunikací I = P5 * (1 +  Pi) = 0,243 
  i = 1 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 
[Kč/m2]   

Koeficienty 
Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 4 odst. 3 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace  
§ 4 odst. 3  508,-  0,243  1,000    123,44 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra  

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 3 Ostatní plocha 969/4 2 744 123,44  338 719,36 
Ostatní stavební pozemek - celkem 2 744  338 719,36 

1.2 Plochy s asfaltem 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 8.4.2. Plochy s litým asfaltem tl. 30 mm, podklad 
kamenivo, obalovaný asfalt 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 
850+205 = 1 055,00 m2 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2] =  400,- 
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Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3010 
Základní cena upravená cena [Kč/m2] =  736,32 

Plná cena: 1 055,00 m2 * 736,32 Kč/m2 =  776 817,60 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 10 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 40 = 25,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 25,0 % / 100) *  0,750 
Nákladová cena stavby CSN =  582 613,20 Kč 
Koeficient pp *  0,680 
Cena stavby CS =  396 176,98 Kč 

Plochy s asfaltem - zjištěná cena =  396 176,98 Kč 

1.3 Obrubník betonový - montovaný 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 9.12. Obrubník betonový - montovaný do průřezu 
0,015 m2, lože z betonu 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Délka: 40,00 m 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  265,- 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3010 
Základní cena upravená cena [Kč/m] =  487,81 

Plná cena: 40,00 m * 487,81 Kč/m =  19 512,40 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 30 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 50 = 60,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 60,0 % / 100) *  0,400 
Nákladová cena stavby CSN =  7 804,96 Kč 
Koeficient pp *  0,680 
Cena stavby CS =  5 307,37 Kč 
Obrubník betonový - montovaný - zjištěná cena = 5 307,37 Kč 

1.4 Studna 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Studna § 19 
Typ studny: kopaná 
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Hloubka studny: 4,00 m 
Elektrické čerpadlo: 1 ks 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Ocenění studny 

Základní cena dle přílohy č. 16: 
hloubka: 4,00 m * 1 950,- Kč/m +  7 800,- Kč 

Základní cena celkem =  7 800,- Kč 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3820 
Studna neslouží trvale svému účelu: *  0,2000 
Upravená cena studny =  2 972,74 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 40 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 60 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 40 / 100 = 40,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 40,0 % / 100) *  0,600 
  1 783,64Kč 

Ocenění čerpadel 

elektrické čerpadlo: 1 ks * 9 480,- Kč/ks +  9 480,- Kč 
Základní cena čerpadel celkem =  9 480,- Kč 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20): *  0,8000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41): *  2,3820 
 =  18 065,09 Kč 

opotřebení čerpadel 40,0 % *  0,600 
 =  10 839,05 Kč 
 
Upravená cena čerpadel +  10 839,05 Kč 
Nákladová cena stavby CSN =  12 622,69 Kč 
Koeficient pp *  0,680 
Cena stavby CS =  8 583,43 Kč 

Studna - zjištěná cena =  8 583,43 Kč 

1.5 Rostlinstvo 

Okrasné rostliny: příloha č. 39. 

Název Stáří Počet / Výměra 
Typ Jedn. cena [Kč / 

jedn.] 
Úpravy [%] Upr. cena 

[Kč / jedn.] 
Cena 
[Kč] 

 na pozemku p.č.: 969/4 30 roků  2,00 ks 
Jehličnaté stromy I 15 840,-   15 840,-  31 680,- 

Součet:  31 680,- 
Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39): *  0,750 
Koeficient polohy K5 (příl. č. 20) *  0,800 
Celkem - okrasné rostliny =  19 008,- Kč 
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Rostlinstvo - zjištěná cena celkem =  19 008,- Kč 

 
 

Pozemek parc.č. 969/4 
1.1. Oceňované pozemky  338 719,36 Kč 
1.2. Plochy s asfaltem  396 177,- Kč 
1.3. Obrubník betonový - montovaný  5 307,- Kč 
1.4. Studna  8 583,- Kč 
1.5. Rostlinstvo  19 008,- Kč 
  = 767 795,- Kč  

Úprava ceny vlastnickým podílem * 7 370 / 99 790 
Pozemek parc.č. 969/4 - celkem:  56 706,- Kč 
 Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  56 710,- Kč 
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C REKAPITULACE 

1) LV č. 894 

Výslednou obvyklou cenu nemovitých věcí: 

 

indikujeme ke dni ocenění ve výši: 

1 315 900,- Kč 
slovy: Jedenmiliontřistapatnácttisícdevětset korun českých 

2) LV č. 865 

Výslednou obvyklou cenu spoluvlastnického podílu ve výši 7370/99790 na nemovitých věcech: 

 

indikujeme ke dni ocenění ve výši: 

56 710,- Kč 
slovy: Padesátšesttisícsedmsetdeset 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 5457 – 37 / 2019 deníku znaleckého ústavu. 

Otisk znalecké pečetě: 

 

 

 

V Hradci Králové dne 25.01.2019 

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 116066474-107864-190218171019, 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 18.02.2019
 

 

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.

116066474-107864-190218171019
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