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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 440/18-77. 

Jedná se o ocenění nemovitých věcí: 

 

Součásti: oplocení, motoricky otvíraná vjezdová brána, branka, (vše součástí pozemku parc.č. 19/1) 
inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka kanalizace do odpadní 
jímky, přípojka plynovodu. 
Součástí pozemků je také rostlinstvo: pozemek parc.č. 19/1: okrasné keře (25 kusů), okrasné stromy 
(50 kusů); pozemek parc.č. 18: okrasné keře (15 kusů), okrasné stromy (20 kusů); pozemek 
parc.č. 17: okrasné keře (5 kusů), okrasné stromy (10 kusů). 

2 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

Předmět ocenění byl zkoumán při místním šetření konaném dne 03.06.2019 bez přítomnosti vlastníka 
nemovitých věcí. Povinná si naši písemnou výzvu k účasti na místním šetření převzala dne 
25.04.2019 - viz doručenka v příloze posudku, nijak však nereagovala. Na místě jsme nikoho 
nezastihli. Šetření tak mohlo být provedeno pouze z venku z veřejně přístupných míst. 

3 DEN OCENĚNÍ 

Poslední informace relevantní pro zpracování posudku byly získány dne 13.06.2019, což je den 
ocenění. 

4 PODKLADY 

- výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 38, k.ú. Včelná, získaný prostřednictvím Dálkového přístupu 
do Katastru nemovitostí dne 16.04.2019 

- snímek katastrální mapy 
- usnesení č.j. 174 EX 440/18-77 
- barevná fotodokumentace 
- informace získané při místním šetření 
- záznam z venkovní obhlídky nemovitých věcí 
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- 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 

 

 

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: 

Dům je izolovaný od okolních pozemků vegetací (vzrostlými stromy) a protihlukovou stěnou 
u železniční trati, která vede vedle pozemku. Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je 
samostatně stojící, situovaný na mírně svažitém terénu. Objekt je členěn do několika výškových 
úrovní. Domu dominuje na severní straně věž, která převyšuje hlavní střechu nad domem. Okolní 
zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Včelná je ve vzdálenosti 700 m, do Českých 
Budějovice je vzdálenost 5,4 km. Přístup ke stavbě je možný pouze přes vjezdovou bránu a branku ze 
západní strany ulice Lesní Kolonie, oplocení je provedeno včetně zahrady. Nejbližší autobusová 
zastávka „Včelná, Pod tratí“ je ve vzdálenosti 200 m. Parkování je možné na pozemku, nebo podél 
okolní silnice. 

Konstrukční řešení a technické vybavení rodinného domu č.p. 245: 

Doba výstavby: dle odborného odhadu před více jak 80 lety, později pravděpodobně rekonstrukce; údržba: dobrá 

Počet podlaží: nepodsklepeno, 3 nadzemní podlaží (přičemž 2.NP je upravené podkroví a 3.NP je místnost ve věži) 

Základy: kamenné pasy bez izolací proti zemní vlhkosti 

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

Stropy: nezjištěno 

Střecha: 
tvar členitý mansardový, stanová; krov je 
dřevěný 

Krytina střechy: pálená (tašky) 

Klempířské 
konstrukce: 

dešťové žlaby a svody, okenní parapety, oplechování střešních prostupů; z plechu 

Vnitřní povrchy: nezjištěno 

Vnější povrchy: vápenocementové omítky 

Schody: ano 

Dveře: ano Vrata: nejsou 

Okna: dřevěná s izolačním zasklením, střešní okna s izolačním zasklením 

Povrch podlah: nezjištěno 

Vytápění: nezjištěno 

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

Vnitřní kanalizace: od všech zařizovacích předmětů Vnitřní plynovod: nezjištěno 

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

Výtahy: nezjištěno Vybavení kuchyní: nezjištěno 

Ostatní: 
např. vzduchotechnika, hydranty, rozvod EPS, strukturovaná kabeláž, krb, digestoř, vestavěné skříně, 
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: 

1.NP: vstup, chodba, schodišťový prostor, technické a skladové místnosti, koupelna, WC, kuchyně, 
pokoje 

2.NP: chodba, schodišťový prostor, koupelna, WC, kuchyně, pokoje 

3.NP: pokoj, schodišťový prostor 

 

Srovnávací parametry: 

Název 
Zastavěná 

plocha 
[m2] 

Užitná  
plocha 

[m2] 

Rodinný dům č.p. 245 274,90 422,56 

Pozemky po zaokrouhlení 275 5 958 

 

Závady technické povahy: 

Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) a prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) jsou zatím v zachovalém 
technickém stavu, vlivem dobré údržby. Jinak je stavba bez viditelných statických poruch a její 
stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním 
materiálům a absenci údržby. Oplocení, které je z převážné části tvořeno drátěným pletivem na 
kovových sloupcích, je v některých místech již na hranici životnosti. 

 

Závady právní povahy: 

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 38 existuje soubor omezení vlastnického práva (zástavní 
právo, zahájení exekuce). To však vhledem k účelu posudku (pro exekuční řízení) nepovažujeme za 
závady právní povahy a není s nimi v tomto posudku uvažováno. 

Dále upozorňujeme na existenci věcných břemen, jejich ocenění je provedeno samostatně, viz níže. 
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Srovnávací nemovité věci (SN): 

 

1) Rodinný dům 

Nabídková cena: 3 890 000 Kč 
Lokalita: Olešnice, okres České Budějovice 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Typ domu: Patrový 
Podlaží: 3 včetně 1 podzemního 
Plocha zastavěná: 139 m2 
Užitná plocha: 475 m2 
Plocha pozemku: 1 956 m2 
Sklep: Ano 
Vybavení: Ano 
Popis:  
Vila s terasou z roku 1939, navržená arch. Janem Staškem, je umístěna na mírně svažitém pozemku 
se vzrostlými stromy. Vila má dvě nadzemní podlaží a je kompletně podsklepená. V suterénu se 
nachází prádelna, kotelna a další prostory sloužící jako sklepy. V 1. NP je pak kuchyně s kamny, dva 
pokoje - každý s kachlovými kamny, ložnice, spíž a koupelna. Ve 2. NP se nachází další tři pokoje a 
vchod na terasu. Vila je v původním stavu, s původními výmalbami včetně vybavení. Plyn je 
zaveden, ale rozvody nejsou. Elektřina i voda jsou původní. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář M&M reality 
ulice Krakovská 583/9, 11000 Praha 
www.mmreality.cz 
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2) Rodinný dům 

Nabídková cena: 4 200 000 Kč 
Lokalita: Dříteň, okres České Budějovice 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Typ domu: Patrový 
Podlaží: 2. podlaží 
Užitná plocha: 360 m2 
Plocha pozemku: 4 163 m2 
Sklep: 10 m2 
Parkování: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední tuhá paliva 
Elektřina: 230V 
Vybavení: Částečně 
Popis:  
Zrekonstruovaný rodinný dům o dvou bytových jednotkách 4+2 a 2+1. Menší byt má dispozici: 
obývací pokoj, ložnice, kuchyně, koupelna a sklad. Druhý větší byt má dispozici: dvě kuchyně, tři 
pokoje, dvě koupelny, ložnice, komora a sklep. Na domě je nová fasáda, okna, rozvody energií. Dům 
má společnou zahradu a nebytové stavby s jasně určeným výlučným užíváním společných prostor – 
zahrady, garáží, skladu, krytou pergolou atd. 
 

 
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Vimmo 
ulice Jar. Haška 1819/3 
37004 České Budějovice 
www.vimmo.cz 
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3) Rodinný dům 

Nabídková cena: 5 182 000 Kč 
Lokalita: Dříteň - část obce Záblatí, okres České Budějovice 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Po rekonstrukci 
Poloha domu: Samostatný 
Typ domu: Přízemní 
Podlaží: 2 
Užitná plocha: 510 m2 
Plocha pozemku: 3 700 m2 
Garáž: Ano 
Rok rekonstrukce: 2017 
Voda: Místní zdroj, dálkový vodovod 
Topení: Lokální tuhá paliva, ústřední tuhá paliva 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Vybavení: Ano 
Popis: kompletně zrekonstruovaná a přestavěná zemědělská usedlost, s dvěma samostatnými 
obytnými částmi, s uzavřeným dvorem, stájemi se zázemím, s pískovou jízdárnou a menšími výběhy. 
Nemovitost je situována na okraji návsi obce. Na nemovitosti byla v roce 2017 provedena kompletní 
rekonstrukce, modernizace, přestavba a nově zbudovány stáje a písková jízdárna. Popis a dispozice 
nemovitosti: Obytná budova má půdorysný tvar písmene L, dlážděný průjezd s vraty, hlavní obytná 
část 4+1 s příslušenstvím – otevřená zastřešená veranda, vstupní místnost, technická místnost 
s automatickým kotlem na pevná paliva, kuchyň se středovým pultem, pracovna s otevřeným 
vstupem z kuchyně, obývací pokoj s krbem s jídelním koutem, středová chodba s infra saunou 
a vstupem do menšího sklepa, koupelna s vanou s WC, umyvadlem a zděným sprchovým koutem, 
ložnice se zděnou šatnou a zděným prostorem pro pračku a sušičku, dětský pokoj. Další obytnou částí 
budovy je samostatně přístupný byt mezonet 2+kk – hlavní obytná místnost s kuchyňským koutem 
a schodištěm do podkrovního patra bytu, koupelna s umyvadlem, WC a zděným sprchovým koutem, 
podkrovní patro bytu tvoří prostorná ložnice. Nádvoří – dlážděný prostor, pergola s venkovní kuchyní 
a posezením, zahradní jezírko, plochy s okrasnými záhony, stodola přestavěná na stáj se šesti 
zděnými boxy, s podkrovním skladem objemového krmiva, v části stodoly prostor vhodný jako sklad, 
ze stájové části vraty vstup na pozemek za usedlostí, kde je nově zbudovaná písková jízdárna 
s drenáží. Zbylá část pozemku je zatravněná. 
 

  
Zdroj: 
Realitní kancelář RK Stejskal.cz 
ulice Pražská tř. 1247/24, 37004 České Budějovice 
www.rkstejskal.cz 
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4) Rodinný dům 

Nabídková cena: 5 900 000 Kč 
Lokalita: Černá v Pošumaví - část obce Mokrá, okres Český Krumlov 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Typ domu: Patrový 
Podlaží: 3 
Plocha zastavěná: 140 m2 
Užitná plocha: 320 m2 
Plocha pozemku: 1 553 m2 
Sklep: Ano 
Garáž: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Lokální tuhá paliva, ústřední tuhá paliva, ústřední elektrické 
Odpad: Septik 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis:  
Rodinný dům o dispozici 1.PP: dvě ložnice, koupelna, oddělené WC, sauna, technická místnost. 
1.NP: předsíň, kuchyně, jídelna s obývacím pokojem, ložnice, technická místnost, balkón, koupelna 
s odděleným WC. 2.NP: dvě ložnice, koupelna s toaletou, šatna. Celý dům vytápí kotel na tuhá paliva 
v kombinaci elektro kotlem, v obývacím pokoji jsou ještě krbová kamna. Voda je z obecního řádu 
a odpady jsou svedeny do septiku. K domu náleží zahrada, na které stojí zastřešené posezení, kolny 
a venkovní krb. Rekonstrukce probíhala v letech 2008 -2016. Součástí je i vybavení. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář RE/MAX Profil 
ulice Vodňanská 36, 38301 Prachatice 
www.remax-czech.cz/profil 
 
 



   Odhadci a znalci CZ, s.r.o.  Znalecký posudek č. 5624 – 204 / 2019 

11 

5) Rodinný dům 

Nabídková cena: 6 490 000 Kč 
Lokalita: Brloh, okres Český Krumlov 
Stavba: Smíšená 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Typ domu: Patrový 
Podlaží: 2 
Užitná plocha: 627 m2 
Plocha pozemku: 4 223 m2 
Rok rekonstrukce: 2010 
Topení: Lokální tuhá paliva, lokální elektrické 
Odpad: ČOV pro celý objekt 
Elektřina: 230V 
Popis:  
Zemědělská usedlost s uzavřeným dvorem, dvěma křídly, provozní částí a stodolou. Nemovitost se 
v roce 2010 začala rekonstruovat. Zásadní změna tak prošla od severního křídla až po část stodoly. 
Je provedeno celkové odkanalizování usedlosti (dešťová a splašková kanalizace), přečištěné odpadní 
vody jsou v souladu s povolením vodoprávního úřadu, odváděny do vodoteče. Nově vrtaná studna 
hl. 50 m, průměr 250 mm, zásobuje usedlost vodou. Zrekonstruovaná část usedlosti je opatřena EZS. 
Elektrické vytápění je ovládáno mobilním telefonem. Dispozice: 1.NP - předsíň, technická místnost, 
WC, komora, obývací místnost s kachlovými kamny a kuchyně. V přízemí jsou podlahy z cihelné 
dlažby, kvalitní zakázkové dveře z masivního dřeva. V podkroví jsou dvě samostatné ložnice, se 
šatnou, koupelnou a WC. Dům je vytápěn kachlovými kamny a ústředním elektrickým topením. 
Ve střední části severního křídla je apartmán. V přízemí je vstupní hala, WC, koupelna a komora. 
Po dřevěných schodech do patra projdeme předsíní do obytné místnosti s kuchyňským koutem 
a ložnicí. Tato část je vytápěna ústředním elektrickým topením. Poslední část severního křídla je čistě 
provozním zázemím s garáží, dílnou a skladovým prostorem na půdě. Jižní křídlo, které je prozatím 
v původním stavu, nabízí k dispozici byt 2+1, maštale s klenutými stropy a průjezd do sadu 
s dřevníkem. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář NEXT REALITY 
ulice Plk. B. Petroviče 219, 26301 Dobříš 
www.nextreality.cz 
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6) Rodinný dům 

Nabídková cena: 6 500 000 Kč 
Lokalita: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Typ domu: Patrový 
Podlaží: 3 
Plocha zastavěná: 188 m2 
Užitná plocha: 390 m2 
Plocha pozemku: 1 912 m2 
Parkování: Ano 
Garáž: Ano 
Voda: Místní zdroj, dálkový vodovod 
Topení: Lokální tuhá paliva, ústřední tuhá paliva, ústřední elektrické 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis:  
Rodinný dům z roku 1992 byl vybudován jako bydlení pro 3 rodiny, ale byty jsou zároveň vzájemně 
propojeny. V přízemí je byt 3+1, kotelna, dílna, garáž a na dům navazující sklep zahloubený do 
terénu. V dalších podlažích jsou další dva samostatné byty se společným vchodem. Každé z pater má 
koupelnu a samostatné WC. Celý dům je vytápěn kotlem na tuhá paliva a záložním zdrojem je 
elektrokotel. Na pozemku je přípojka na plyn. Doplňkovým zdrojem jsou krbová kamna v přízemí 
a otevřený krb v obývacím pokoji ve druhém podlaží. Na pozemku je skleník a garážové stání. 
Přístup na pozemek je ze dvou stran. Dům je napojen na obecní vodovod a kanalizaci a k dispozici je 
vlastní studna.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář QARA s.r.o. 
ulice Římská 104/14, 12000 Praha 
www.qara.cz 
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7) Rodinný dům 

Nabídková cena: 6 790 000 Kč 
Lokalita: Staré Hodějovice, okres České Budějovice 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Umístění objektu: Okraj obce 
Typ domu: Patrový 
Podlaží: 4 včetně 1 podzemního 
Plocha zastavěná: 202 m2 
Užitná plocha: 367 m2 
Plocha pozemku: 1 232 m2 
Plocha bazénu: 25 m2 
Sklep: Ano 
Parkování: Ano 
Garáž: Ano 
Voda: Místní zdroj, dálkový vodovod 
Topení: Ústřední elektrické 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V 
Bazén: Ano 
Popis:  
Dvougenerační rodinná vila se nachází na okraji vesnice. Objekt je celý podsklepen. V prvním patře 
se nachází byt 4+1 se sociálním zařízením, prádelnou a fotokomorou. Přes zbylá dvě patra je 
mezonetový byt 5+1 se dvěma koupelnami. V zahradě je vyhřívaný bazén a venkovní posezení 
s grilem. Dům je zateplen, má plastová okna a vlastní studnu. Vytápěn je za pomoci elektrického 
kotle, vodu v bazénu lze ohřívat plynovým kotlem.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář NEXT REALITY 
Školní 77, 37701 Jindřichův Hradec 
www.nextreality.cz 
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8) Rodinný dům 

Nabídková cena: 6 800 000 Kč 
Lokalita: Kamenný Újezd, okres České Budějovice 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Typ domu: Patrový 
Podlaží: 3 
Plocha zastavěná: 133 m2 
Užitná plocha: 340 m2 
Plocha pozemku: 1 098 m2 
Parkování: Ano 
Garáž: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední tuhá paliva, ústřední elektrické 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V 
Bazén: Ano 
Popis:  
Rodinný dům 6+1, kolaudovaný před 15 lety. V přízemí domu se nachází: předsíň, pracovna, obývací 
pokoj s krbem (se vstupem k venkovnímu sezení a do zahrady), předsíň/převlékárna k bazénu, WC, 
dále 4 technické místnosti (prádelna, kotelna, sklep a komora/šatna). V 1.patře se nachází: kuchyně 
spojená s jídelnou a obývacím pokojem, dále koupelna, samostatné WC a ložnice. Kuchyňská linka 
vč. vestavěných spotřebičů je součástí. V podkroví jsou 2 ložnice, koupelna + WC. Vytápění je 
ústřední, kombinace elektrokotel + kotel na tuhá paliva. Plyn je zavedený k hranici pozemku. 
Dům disponuje krytým bazénem s filtrací a garáží.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář PŘEHLED REALIT 
ulice Husova tř. 523/30, 37005 České Budějovice 
www.prehledrealit.cz 
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9) Rodinný dům 

Nabídková cena: 7 990 000 Kč 
Lokalita: ulice Haškova, Zliv, okres České Budějovice 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Poloha domu: Samostatný 
Typ domu: Patrový 
Podlaží: 3 včetně 1 podzemního 
Užitná plocha: 402 m2 
Plocha pozemku: 1 567 m2 
Sklep: Ano 
Parkování: Ano 
Garáž: Ano 
Rok kolaudace: 1999 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední dálkové 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Vybavení: Částečně 
Popis:  
Rodinná vila se třemi bytovými jednotkami. Dispozice nabízí v přízemí vstupní halu, které dominuje 
krb a schodiště v kombinaci dřevo/kov, dále pak samostatná toaleta a dvě samostatné jednotky 
o dispozici 2+1, kdy každá nabízí vstupní chodbu, obývací pokoj se vstupem do zahrady, kuchyň 
s jídelnou, ložnici a koupelnu s vanou, sprchou a toaletou. Hlavní obytný prostor je pak umístěn 
v patře a nabízí 3 ložnice, obývací pokoj se vstupem na menší terasu a kuchyň s jídelnou. Dále je zde 
koupelna s vanou, sprchový kout a toaleta, dále pak samostatná toaleta pro hosty, šatna. Místnosti 
jsou neprůchozí, přístupné z centrální haly. V suterénu je prádelna, technická místnost, sklady a garáž 
pro dva automobily. Na střeše domu jsou instalovány panely pro ohřev vody, na zahradě vrtaná 
studna a zahradní domek s krbem.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Jochmann reality, s.r.o. 
ulice Krajinská 33/5, 37001 České Budějovice 
www.jochmann.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 

[Kč] zdroj poloha velikost 
tech. stav a 
vybavenost 

ostatní 
(velikost 

pozemku) 

Upravená 
cena [Kč] 

SN 1 3 890 000 0,90 1,05 0,95 1,25 1,25 5 456 637 

SN 2 4 200 000 0,90 1,05 1,15 1,05 1,10 5 271 824 

SN 3 5 182 000 0,90 1,05 0,90 1,00 1,15 5 068 385 

SN 4 5 900 000 0,90 1,05 1,20 1,00 1,25 8 363 250 

SN 5 6 490 000 0,90 1,05 0,80 1,00 1,10 5 397 084 

SN 6 6 500 000 0,90 1,05 1,05 1,05 1,25 8 465 133 

SN 7 6 790 000 0,90 1,00 1,10 0,95 1,25 7 982 494 

SN 8 6 800 000 0,90 1,00 1,15 0,95 1,30 8 691 930 

SN 9 7 990 000 0,90 1,05 1,05 0,90 1,25 8 919 087 

   n: počet srovnávacích nemovitostí 9 

   Obvyklá cena: 7 068 425 

   Obvyklá cena po zaokrouhlení: 7 068 400 

   Statistické veličiny: 

   Směrodatná odchylka [SO] 1 700 837 

   Minimální hodnota 5 068 385 

   AP - SO 5 367 563 

   Aritmetický průměr [AP] 7 068 400 

   AP + SO 8 769 237 

   Maximální hodnota 8 919 087 
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3 OCENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁV A ZÁVAD S NEMOVITÝMI VĚCMI SPOJENÝCH  

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 38 existuje omezení vlastnického práva. Jedná se o tři věcná 
břemena, kdy dvě věcná břemena v části B1, jsou zřízeny ve prospěch předmětu ocenění, nejedná se 
tedy o závadu (ztrátové věcné břemeno). Naopak třetí věcné břemeno v část C je zátěží. 

  

 
Ocenění věcného břemene evidovaného v části C listu vlastnictví se provádí ve smyslu zákona 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., resp. dle vyhlášky č. 457/2017 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění 
pozdějších předpisů: 
§16b odst. 5) zákona: Nelze-li cenu zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo jednotně 
částkou 10 000,- Kč. 

Ztrátová hodnota věcného břemene činí: - 10 000,- Kč 
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C REKAPITULACE 

Obvyklou cenu nemovitých věcí:  

 

bez započítání ztrátové ceny věcného břemene, indikujeme ke dni ocenění ve výši: 

7 068 400,- Kč 

 

 

Ztrátovou hodnotu věcného břemene:  

 

 

indikujeme ke dni ocenění na:  

- 10 000,- Kč 
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Výslednou obvyklou cenu nemovitých věcí: 

 

indikujeme ke dni ocenění ve výši: 

7 058 400,- Kč 
slovy: Sedmmilionůpadesáosmtisícčtyřista 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 5624 – 204 / 2019 deníku znaleckého ústavu. 

Otisk znalecké pečetě: 

 

 

 

V Hradci Králové dne 13.06.2019 

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 
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 119717685-107864-190618165006, 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 28 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 18.06.2019
 

 

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.

119717685-107864-190618165006
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