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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 343/18-129. 

Jedná se o ocenění nemovitých věcí: 

 

Součásti: zahradní domek, 2x kůlna (vše součástí pozemku parc.č. 425/46), oplocení vč. podezdívky, 
vjezdová brána a branka, zpevněné plochy vč. obrubníků, nádrž na vodu, inženýrské sítě: přípojka el. 
energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do veřejné kanalizace, přípojka plynovodu 
a plynoměrný pilířek, studna na pozemku parc.č. 425/46. 
Součástí pozemku parc.č. 425/46 je rostlinstvo: ovocné a okrasné stromy (dle sdělení cca 50 kusů). 

2 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

Předmět ocenění byl zkoumán při místním šetření konaném dne 06.08.2019 za přítomnosti 
povinného, Ing. Pavla Krause. 

3 DEN OCENĚNÍ 

Poslední informace relevantní pro zpracování posudku byly získány dne 22.08.2019, což je den 
ocenění. 

4 PODKLADY 

- výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 243, k.ú. Přezletice, získaný prostřednictvím Dálkového 
přístupu do Katastru nemovitostí dne 10.05.2019 

- snímek katastrální mapy 
- znalecký posudek č. ZP-901, zhotovitel JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, M.B.A., LL. M., stav ke dni 

04.05.2018  
- odhad č. 756/71/2018, odhadce Ing. Jana Kalabisová 
- usnesení č.j. 174 EX 343/18-129 
- barevná fotodokumentace 
- informace získané při místním šetření 
- záznam z prohlídky a zaměření 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: 

Rodinný dům č. 166 je půdorysně postaven ve tvaru písmene "L", je samostatně stojící, situovaný na 
rovinatém terénu. Za rodinným domem je zahradní domek, na který s obou štítových stran navazují 
kůlny. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Přezletice je ve vzdálenosti 400 m, 
centrum hlavního města Prahy je ve vzdálenosti cca 17 km. Přístup k rodinnému domu je možný přes 
vjezdovou bránu z ulice Javorová a branku z ulice Zahradní, oplocení je provedeno včetně zahrady. 

Konstrukční řešení a technické vybavení rodinného domu č.p. 166: 

Doba výstavby: 
dle sdělení původní stavba z roku 1947, rekonstrukce dle stavebního povolení č.j.: Výst. 
11347/2004/VV; od roku 2004 – nedokončena; údržba z exteriéru: zanedbaná  

Počet podlaží: částečně podsklepeno, 1 nadzemní podlaží a půda 

Základy: betonové pasy s izolací proti zemní vlhkosti  

Nosné konstrukce: zděné v tl. 30 cm, z tvárnic; nezatepleno 

Stropy: dřevěné trámové + válcované nosníky s trapézovým plechem; s rovným sádrokartonovým podhledem 

Střecha: tvar valbový; krov je dřevěný Krytina střechy: pálená (tašky) 

Klempířské 
konstrukce: 

dešťové žlaby a svody, oplechování střešních prostupů původně z pozinkovaného plechu, opatřeno 
nátěrem; okenní parapety u nově osazených oken chybí 

Vnitřní povrchy: dvouvrstvé omítky se sádrovými štuky; podhledy; obklady keramické v koupelně 

Vnější povrchy: vápenocementové omítky, místy otlučené a opravované; betonový obklad soklu  

Schody: do1.PP z cihel; na půdu dřevěné 

Dveře: 
dřevěné masivní, některé částečně prosklené 
s dřevěnými zárubněmi; vstupní jsou dřevěné 

Vrata: nejsou 

Okna: dřevěná s dvojitým izolačním zasklením, 2x dřevěná s dvojitým jednoduchým zasklením 

Povrch podlah: dle účelu užití místnosti: keramická dlažba, anhydrit a dřevěná plovoucí podlaha 

Vytápění: 
ústřední do nástěnných konvektorů s přirozenou konvekcí a podlahových konvektorů; v koupelně 
trubkové otopné těleso; kotel je na plyn 

Ohřev teplé vody: zajišťován el. ohřívačem; zásobníkovým (250 l) 

Vnitřní vodovod: 
je proveden rozvod studené i teplé vody; 
dále rozvod užitkové vody  

Hygienické vybavení: 
v koupelně: WC splachovací, bidet, 
umyvadlo, vana 

Vnitřní kanalizace: od všech zařizovacích předmětů; plast Vnitřní plynovod: 
rozvod je proveden ke kotli a do 
kuchyně 
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Elektroinstalace: 
na jističe, kompletní rozvod světelného proudu (230V) i motorového proudu (400V); 
bleskosvod není instalován 

Výtahy: nejsou Vybavení kuchyní: není, pouze provizorní vybavení 

Ostatní: 
strukturovaná kabeláž, příprava pro krb, vestavěné skříně, odvětrávání ventilátory, rozvody pro centrální 
vysavač 

Dispozice: 

1.PP: schodišťový prostor, technická a skladová místnost 

1.NP: vstup, veranda, komora, zádveří, chodba, schodišťový prostor, komora (provizorní kuchyňská 
linka), koupelna s WC, kuchyně s přípravou rozvodů (průchozí pokoj), obývací pokoj, ložnice 

 

Konstrukční řešení a technické vybavení zahradního domu: 

Zahradní domek je půdorysně obdélníkového tvaru. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní 
stavbu. Nosné konstrukce jsou zděné, vnitřní a vnější omítky vápenocementové, sprchový kout 
s keramickým obkladem. Střecha je plochá, krytina plechová. Klempířské konstrukce jsou 
z pozinkovaného plechu s barevnou povrchovou úpravou. Kce podlahy betonová s podlahovou 
krytinou. Vstupní dveře dřevěné, vnitřní dveře hladké plné do kovové zárubně. Okna dřevěné 
s jednoduchým dvojitým zasklením. Proveden rozvod studené i teplé vody, dále vnitřní rozvod 
kanalizace od zařizovacích předmětů a rozvod světelného proudu (230V). V obvodovém nosném 
a vnitřním nenosném zdivu jsou viditelné svislé trhliny.  

Dispozice: 1.NP: vstup, chodba se sprchovým koutem a WC (celkem 8,74 m2), průchozí místnost 
(8,85 m2) a menší místnost (6,23 m2) 

Konstrukční řešení a technické vybavení kůlen: 

Kůlna 1, navazuje zleva na zahradní domek. Jedná se o jednopodlažní stavbu. Nosné konstrukce jsou 
kombinací zděné a dřevěné kce. Střecha je plochá, krytina plechová. Vrata dřevěná dvoukřídlá, okna 
dřevěná s jednoduchým zasklením. 
Kůlna 2, navazuje zprava na zahradní domek, nemá základy, nosná kce je dřevěná s jednoduchým 
jednostranným opláštěním. Střecha má tvar pultový, krytina překryta plachtou. 

 

Srovnávací parametry: 

Název 
Zastavěná 

plocha 
[m2] 

Užitná  
plocha 

[m2] 

Rodinný dům č.p. 166 124,35 112,94 

Zahradní domek 27,39 23,81 

Kůlna 1 13,89 12,50 

Kůlna 2 cca 14,00 13,58 

Pozemky po zaokrouhlení 180 1695 
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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 nedokončené 
rekonstrukci: fasáda je necelistvého vzhledu s lokálními opravami, místy venkovní omítky opadané, 
nově osazená okna jsou bez venkovních parapetů, komínová hlava nad úrovní střechy je rozpadlá. 
Původní dřevěná okna vykazují známky vyššího opotřebení. Plánovaná terasa úplně chybí. Z interiéru 
nejsou dokončeny posuvné dveře rozdělující místnosti, místo dveří provizorně doplněny SDK 
předstěny. Z hlediska estetického jsou nekompletní podlahy, chybí dokončení soklů a přechodových 
lišt. Dále některé plochy vnitřních omítek jsou původní oškrábané, nebo je pouze provedena pouze 
hrubá jádrová omítka.  

 

Rizika ekonomické povahy: 

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

 

Závady právní povahy: 

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 243 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. 

 



   Odhadci a znalci CZ, s.r.o.  Znalecký posudek č. 5702 – 282 / 2019 

8 

Srovnávací nemovité věci (SN): 

 

1) Rodinný dům 

Nabídková cena: 6 500 000 Kč 
Lokalita: Na Potoce, Veleň    
Stavba: Smíšená 
Typ domu: Patrový 
Užitná plocha: 309 m2 
Plocha pozemku: 1228 m2 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední plynové 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Popis: 
V roce 2008 proběhla částečná rekonstrukce domu a nástavba, dům nabízí možnost třech bytových 
jednotek o dispozici v přízemí 2 x 2+kk a v patře 5+kk, všechny se samostatným sociálním zařízením 
a společným vchodem. V patře je podlahové topení, nově položené plovoucí podlahy, koupelna 
s vanou a samostatné WC. Přízemí domu je v původním stavu. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Auri, energy & property, s.r.o. 
Průmyslová 1208, 27101 Nové Strašecí 
www.auri.biz 
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2) Rodinný dům 

Nabídková cena: 6 950 000 Kč 
Lokalita: Přezletice, okres Praha-východ 
Stavba: Cihlová 
Poloha domu: Samostatný 
Typ domu: Patrový 
Zastavěná plocha: 102 m2 
Užitná plocha: 150 m2 
Plocha pozemku: 1188 m2 
Garáž: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední plynové 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Samostatně stojící rodinný dům z roku 1954 o dvou nadzemních podlažích a suterénu, kde se nachází 
technické zázemí, plynový kotel a sklepy. V 1.NP: zádveří, hala, koupelna, WC, kuchyň, obývací 
pokoj a další pokoj. V 2.NP: dvě ložnice, prostory pro šatnu, komora a půda. V domě jsou plastová 
okna, krytina střechy kanadský šindel (stáří cca 20 let), fasáda domu před 10 lety. Dům není zateplen. 
Na pozemku se nachází vlastní studna. Dům byl průběžně rekonstruován a udržován.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář MAXIMA REALITY 
Havlíčkova 1030/1, 11000 Praha  
www.maxima.cz 
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3) Rodinný dům 

Zlevněno, nabídková cena: 7 500 000 Kč 
Původní cena: 7 900 000 Kč 
Lokalita: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Popovice, okres Praha-východ 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Novostavba 
Poloha domu: Samostatný 
Podlaží: 1 
Plocha zastavěná: 176 m2 
Užitná plocha: 140 m2 
Plocha pozemku: 1660 m2 
Popis: 
Rodinný dům z roku 2011, je jednopodlažní (typu bungalov), dispozice 4+kk. V přízemí: zádveří se 
vstupem na toaletu a technickou místností, chodba se vstupy do jednotlivých pokojů - obývací pokoj 
s kuchyňským koutem a spíží (přímý vstup na terasu), dále WC s umyvadlem a 3 ložnice. Dům je 
vytápěn elektrickým kotlem, podlahové vytápění. Podlahové krytiny tvoří dlažba. V podkroví se 
nachází úložný prostor. V zadní části se nachází terasa (cca 25 m²). Dům je napojen na vlastní 
čističku odpadních vod. Autobusové zastávka je ve vzdálenosti cca 250 m od domu.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Dumrealit.cz 
Ivana Olbrachta 49/10, 25001 Brandýs nad Labem  
www.dumrealit.cz 
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4) Rodinný dům 

Nabídková cena: 7 995 000 Kč 
Lokalita: Nová Ves, okres Praha-východ 
Stavba: Smíšená 
Podlaží: 2 včetně 1 podzemního 
Plocha zastavěná: 280 m2 
Plocha podlahová: 178 m2 
Plocha pozemku: 3483 m2 
Sklep: 20 m2 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Lokální tuhá paliva 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Rodinný dům 5+1, je částečně podsklepený. Dům je napojen na obecní kanalizaci i vodovod, 
v současnosti je využíván vlastní zdroj vody. Ohřev vody zajišťuje elektrický bojler. Vytápění je 
ústřední na tuhá paliva, nebo lze využít kachlová kamna, umístěná v obývacím pokoji. Přístup ke 
stavbě dvěma vjezdy. Součástí je samostatná garáž s technickými místnostmi (102 m2). Na zahradě je 
venkovní zapuštěný bazén a posezení se zahradním grilem. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář M&M reality 
Krakovská 583/9, 11000 Praha  
Tel.: 800 100 446 
www.mmreality.cz 
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5) Rodinný dům 

Nabídková cena: 8 999 000 Kč 
Lokalita: Sluhy, okres Praha-východ 
Stavba: Cihlová 
Poloha domu: Samostatný 
Podlaží: 2 nadzemní 
Plocha zastavěná: 225 m2 
Užitná plocha: 180 m2 
Plocha pozemku: 1147 m2 
Sklep: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Elektřina: 400V 
Popis: 
Dům byl kolaudovaný v roce 1940, dispozice 6+kk s nově přistavěnou dílnou. Dům je částečně 
podsklepen, v prvním nadzemním podlaží jsou obytné místnosti, v podkroví ložnice. Stava má novou 
střechu, je odizolována bez vlhkosti. Navazující dílna se skladem je též částečně podsklepena. 
Vytápění zajištěno plynovým kotlem, voda ze dvou studní (přípojka obecní vody je zavedena - 
nevyužívá se), kanalizace obecní. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář TRIO Reality 
Jindřišská 901/5, 11000 Praha  
Tel.: 224 229 106 
www.trio-reality.cz 
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6) Rodinný dům 

Nabídková cena: 10 900 000 Kč 
Lokalita: Tyršova, Mratín 
Stavba: Cihlová 
Poloha domu: Samostatný 
Podlaží: 3 včetně 1 podzemního 
Plocha zastavěná: 156 m2 
Užitná plocha: 390 m2 
Plocha pozemku: 1509 m2 
Sklep: 83 m2 
Rok rekonstrukce: 2019 
Voda: Dálkový vodovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Bazén: Ano 
Popis: 
Dům postaven v roce 2000, v posledních letech byl rekonstruován včetně nové střechy. Dispozice 
5+1, v přízemí obývací pokoj s krbem, kuchyně, koupelna, samostatné WC a garáž pro 2 automobily; 
v patře jsou 4 neprůchozí pokoje, druhá koupelna, WC a prádelna. Ve všech pokojích jsou dřevěné 
parkety. Dům je podsklepený, ve sklepě se nachází technické zázemí, elektrický kotel a příprava pro 
plynový kotel. Za domem je zastřešený bazén se slanou vodou a protiproudem a zahradní domek na 
nářadí. Zahrada je oplocená. Dům je nepojen na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a plyn. Ostatní 
vybavení: kamerový systém. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář M&M reality 
Krakovská 583/9, 11000 Praha 
Tel.: 800 100 446 
www.mmreality.cz 
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7) Rodinný dům 

Nabídková cena: 11 440 000 Kč 
Lokalita: ulice Podolanská, Praha 9 
Stavba: Cihlová 
Poloha domu: Samostatný 
Podlaží: 3 včetně 1 podzemního 
Plocha zastavěná: 94 m2 
Plocha podlahová: 133 m2 
Plocha pozemku: 1600 m2 
Sklep: 35,70 m2 
Rok rekonstrukce: 2019 
Topení: Ústřední tuhá paliva 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
RD o podlahové ploše 133 m2 + lodžie 6 m2 + terasa 25 m2. Pozemek je rovinatého terénu se 
vzrostlými stromy, přes pozemek protéká potok. V přízemí domu: vstupní hala, kuchyně s jídelnou, 
obývací pokoj se vstupem na terasu, pracovna, koupelna s vanou a toaletou; v patře 3 ložnice, 
z hlavní ložnice vstup na lodžii, pracovna, šatna, koupelna s vanou a toaletou. Dům je ve 
stavu rekonstrukce: zateplení vč. fasády, dřevěná okna, přístavba terasy a lodžie. Ve sklepě nové 
omítky a štuky a keramická dlažba na podlaze. Koupelny jsou v původním stavu. Dům je napojen na 
elektřinu, vlastní studnu, kanalizace do septiku. Kotel na uhlí nebo dřevěné brikety. Na hranici 
pozemku: obecní vodovod, kanalizace a plyn. Zahrada s potokem a vzrostlými stromy. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář MG reality 
Pod Pekárnami 157/3, 19000 Praha  
www.mgreality.cz 
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8) Rodinný dům 

Nabídková cena: 11 500 000 Kč 
Lokalita: Lozická, Praha - Újezd nad Lesy 
Stavba: Cihlová 
Poloha domu: Samostatný 
Podlaží: 2 nadzemní 
Užitná plocha: 155 m2 
Plocha podlahová: 109 m2 
Plocha pozemku: 1277 m2 
Sklep: 10 m2 
Garáž: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V 
Popis: 
Rodinný dům v městské části Praha 21 (Újezd nad Lesy). Dům byl postaven v roce 1970 a v roce 
2015 prošel rekonstrukcí interiérů. Dům je dispozičně řešen jako 4+kk s terasou. Zahrada je 
udržovaná s funkční studnou. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář AP - financial, s.r.o. 
Jiřího Purkyně 742/20, 50002 Hradec Králové 
www.tapreality.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 
stavby 

velikost 
pozemků 

tech. stav a 
vybavenost 

ostatní 

Upravená 
cena  
[Kč] 

SN 1 6 500 000 0,90 1,05 0,90 1,10 0,95 1,00 5 777 021 

SN 2 6 950 000 0,90 1,00 0,95 1,10 1,05 1,00 6 863 299 

SN 3 7 500 000 0,90 1,15 0,95 1,05 0,80 1,00 6 194 475 

SN 4 7 995 000 0,90 1,10 0,95 0,90 1,05 1,00 7 105 736 

SN 5 8 999 000 0,90 1,10 0,95 1,10 1,10 1,00 10 240 907 

SN 6 10 900 000 0,90 1,10 0,95 1,05 0,85 1,00 9 149 419 

SN 7 11 440 000 0,90 1,00 0,90 1,05 0,90 1,00 8 756 748 

SN 8 11 500 000 0,90 0,95 0,95 1,10 1,00 1,00 10 274 963 

   n: počet srovnávacích nemovitostí 8 

   Obvyklá cena: 8 045 321 

   Obvyklá cena po zaokrouhlení: 8 045 300 

   Statistické veličiny: 

   Směrodatná odchylka [SO] 1 787 571 

   Minimální hodnota 5 777 021 

   AP - SO 6 257 729 

   Aritmetický průměr [AP] 8 045 300 

   AP + SO 9 832 871 

   Maximální hodnota 10 274 963 
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C REKAPITULACE 

Výslednou obvyklou cenu nemovitých věcí: 

 

indikujeme ke dni ocenění ve výši: 

8 045 300,- Kč 
slovy: Osmmilionůčtyřicetpěttisíctřista 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 5702 – 282 / 2019 deníku znaleckého ústavu. 

Otisk znalecké pečetě: 

 

 

 

V Hradci Králové dne 22.08.2019 

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 121851659-107864-190903053032, 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 25 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 03.09.2019
 

 

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.

121851659-107864-190903053032
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