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1. ZADÁNÍ

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele

Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu nemovitých věcí ve výši 1/2 spoluvlastnického podílu,  a to 
pozemku st. p.č. 485/2 o výměře 56 m2 v druhu zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba pro 
rodinnou rekreaci, Dětřichov č. ev. 27, pozemků p.č. 1621/3 o výměře 370 m2, p.č. 1621/6 o výměře 65 m2 
a p.č.1638/14 o výměře 30 m2, všechny v druhu ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda, vše 
uvedeno na listu vlastnictví č. 69 pro obec Dětřichov, katastrální území Dětřichov u Svitav, okres Svitavy, 
kraj Pardubický.

1.2. Účel znaleckého posudku

pro účely insolvenčního řízení

1.3. Prohlídka a zaměření

Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 06.05.2022 za přítomnosti pana Špačka.
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2. VÝČET PODKLADŮ

2.1. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis

Výpis z katastru nemovitostí
Kopie katastrální mapy
Územní plán obce Dětřichov
Místní šetření
Informace z realitních servrů a realitních kanceláří

2.2. Základní pojmy a metody ocenění

Definice obvyklé ceny dle Zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.
Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, 
popřípadě obdobného  majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby 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 nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

Stanovení věcné (nákladové) hodnoty
Metoda porovnávací

Ke stanovení obvyklé ceny nemovitosti se používá více metod:

Porovnávací metoda - při porovnávací metodě kritériem ceny nemovitosti je cena, která byla dosažena v 
daném místě a čase při prodeji obdobných nemovitostí (ceny nemovitostí nabízených v realitní inzerci se 
mohou též použít, upraví-li se příslušnými koeficienty), ze všech metod je tato nejvíce používaná.

Metoda výnosová - při zjištění výnosové hodnoty kritériem ceny nemovitosti je zisk, který cena vložená do 
pořízení nemovitosti přinese formou nájemného (dosažitelné nájemné po odpočtu nákladů). Nájemné musí 
být reálně dosažitelné.

Tato metoda není použita: nemovitost není pronajímána a nejsou k dispozici vhodné vzorky pro výpočet 
ceny stanovené výnosovou metodou.

Metoda zjištění věcné hodnoty (časové ceny) - při zjištění věcné hodnoty nemovitosti jsou kritériem 
náklady, jež musí být vynaloženy na postavení stavby a pořízení pozemku. Obvykle se použije ocenění 
podle výpočtu reprodukční hodnoty pomocí THÚ (jednotkovými cenami za 1 m3 obestavěného prostoru 
resp. 1 m2 zastavěné plochy apod.), dále se odečte příslušné opotřebení.
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3. NÁLEZ

3.1. Výčet sebraných nebo vytvořených dat

Katastrální údaje : kraj Pardubický, okres Svitavy, obec Dětřichov, k.ú. Dětřichov u Svitav
Adresa nemovité věci: Dětřichov, 568 02 Dětřichov

Vlastnické a evidenční údaje

Mgr. Lenka  Kissová, Luční 301, 569 02 Březová nad Svitavou, LV: 69, podíl: 1 / 2

Ondřej Špaček, Mánesova 1326/3, 568 02 Svitavy, LV: 69, podíl: 1 / 2

Místopis

Obec Dětřichov je obcí místního významu, která je vzdálena od okresního města Svitavy cca 10 km. Obec 
je napojena na veřejný vodovod, elektrickou energii a plyn. V obci najdeme obecní úřad, kulturní dům, 
hasičskou zbrojnici, mateřskou školu, knihovnu, hospodu, obchod se smíšeným zbožím a víceúčelové hřiště. 
S okolními obcemi je obec spojena autobusovou dopravou. Obcí s rozšířenou působností je okresní město 
Svitavy.
Oceňovaná rekreační chata se nachází v okrajové části obce, v klidné lokalitě. Okolní zástavbu tvoří 
rekreační chaty. Přístup k chatě je po nezpevněné komunikaci.

Situace

Typ pozemku: ý zast. plocha ý ostatní plocha ¨ orná půda 
¨ trvalé travní porosty ¨ zahrada ¨ jiný

Využití pozemků: ¨ R D ¨ byty ý rekr.objekt ¨ garáže ¨ jiné
Okolí: ý bytová zóna ¨ průmyslová zóna ¨ nákupní zóna ¨ ostatní
Přípojky: ý / ¨ voda ¨ / ý kanalizace ¨ / ¨ plyn

veř. / vl. ý / ¨ elektro ¨ telefon
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): ¨ MHD ¨ železnice ¨ autobus
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):  ¨ dálnice/silnice I. tř.  ý silnice II.,III.tř. 
Poloha v obci: okrajová část - ostatní
Přístup k pozemku ¨ zpevněná komunikace ý nezpevněná komunikace

Přístup přes pozemky

2747/3 Obec Dětřichov, Dětřichov č.p. 46

Celkový popis nemovité věci

Předmětem ocenění je přízemní rekreační chata, nepodsklepená s vybudovaným obytným podkrovím a 
dřevěnou terasou (19 m2). Chata byla vybudována v letech 1970 - 1974. terasa byla postavena cca před 5-ti 
léty. Chata je částečně zděné konstrukce (1.NP) a podkroví je konstrukce dřevěné. Stavba má část obytnou, 
hlavní a přístavbu. V obytné části je hlavní pokoj s kuchyňskou linkou, šatna a v podkroví 2 ložnice. V 
přístavbě je koupelna, WC, chodba a výstup na zahradu. Hlavní vstup do domu je z jihu přes dřevěnou 
terasu.
Zastřešení hlavního objektu je sedlovou střechou, nad přístavbou je střecha pultová.
Spodní stavba - kamenné základy, betonová základová deska, svislé konstrukce tvoří v přízemí zdivo tl. 30 
cm a cihelné příčky o tl. 10 cm. Vodorovné konstrukce tvoří dřevěný trámový strop s dřevěným záklopem. 
Úpravy povrchů tvoří vnitřní a vnější omítky stěn (břízolit) a dřevěné obložení. Podlahové krytiny jsou 
dlažba a PVC.
Střecha je sedlová, krytina osinkocementové šablony, klempířské konstrukce z pozinku. Okna jsou osazena 
plastová, dveře dřevěné.
Rekreační chata je napojena na elektrickou energii a vodovod, odpadní vody jsou svedeny do jímky. 
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Vytápění je lokální na tuhá paliva, ohřev vody je elektrickým bojlerem a vaření je také na elektrickou 
energii.
Kolem domu je pěkná rovinatá a udržovaná okrasná zahrada.
Chata je v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.

Rizika

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou

NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí
NE Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc)
NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací
NE Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou

NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území

3.2. Obsah

1. Věcná hodnota staveb
1.1. Rekreační chata

2. Hodnota pozemků
2.1. Pozemky

3. Porovnávací hodnota
3.1. Rekreační chata
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4. ZNALECKÝ POSUDEK

4.1. Ocenění

1. Věcná hodnota staveb

1.1. Rekreační chata
Věcná hodnota dle THU   

Užitná plocha

Název Užitná plocha
1.PP

Výčet místností: plocha koef užitná plocha
pokoj  30,90 m2 1,00  30,90 m2

šatna  4,21 m2 1,00  4,21 m2

WC  1,12 m2 1,00  1,12 m2

koupelna  1,24 m2 1,00  1,24 m2

chodba  1,42 m2 1,00  1,42 m2

chodba  4,05 m2 1,00  4,05 m2

terasa  18,74 m2 0,00  0,00 m2

 42,94 m2

podkroví

Výčet místností: plocha koef užitná plocha
2 x ložnice, chodbička  33,33 m2 1,00  33,33 m2

pod výškou 1,30 m  -4,02 m2 1,00  -4,02 m2

 29,31 m2

72,25 m2

Zastavěné plochy a výšky podlaží

Název Zastavěná plocha [m2] výška
1.PP  56,00 2,79 m
podkroví  42,00 2,09 m

 98,00 m2

Obestavěný prostor
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení)

Typ Název Obestavěný prostor [m3]
PP podezdívka 10,10*5,73*,05 =  2,89
NP 1.NP 7,30*5,73*2,79+4,15*2,80*2,65 =  147,50
Z podkroví, zastřešení 7,30*5,73*3,28/2 =  68,60

Obestavěný prostor - celkem:  218,99 m3
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Konstrukce Popis
1. Základy betonové (železobetonové) pasy izolované
2. Podezdívka jen u typu I zděná do výšky 1 m
3. Obvodové stěny zděné tl. 15 - 30 cm
4. Stropy dřevěné
5. Zastřešení krov umožňující podkroví
6. Krytina osinkocementová
7. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech - žlaby a svody
8. Úprava povrchů břízolit
9. Schodiště dřevěné
10. Dveře běžné dřevěné
11. Okna plastová
12. Podlahy PVC a dlažba
13. Vytápění lokální na tuhá paliva
14. Elektroinstalace světelná
15. Rozvod vody studené
16. Zdroj teplé vody bojler
17. Rozvod propan-butanu

18. Kanalizace z kuchyně, WC, sprchy
19. Záchod splachovací
20. Okenice chybí
21. Vnitřní vybavení sprcha, umyvadlo
22. Ostatní chybí

Ocenění

Zastavěná plocha (ZP) [m2] 56
Užitná plocha (UP) [m2] 72
Obestavěný prostor (OP) [m3] 218,99
Jednotková cena (JC) [Kč/m3] 8 000
Rozestavěnost % 100,00
Upravená cena (RC) [Kč/m3] 8 000
Reprodukční hodnota (RC * OP) [Kč] 1 751 913
Stáří roků 48
Další životnost roků 52
Opotřebení % 48,00
Věcná hodnota (VH) [Kč] 910 995
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2. Hodnota pozemků

2.1. Pozemky
Porovnávací metoda

Přehled srovnatelných pozemků:
Název: Stavební pozemek
Lokalita: Koclířov
Popis: Prodej stavebního pozemku 380 m2 

Koclířov, okres Svitavy Panorama 
560 000 Kč (1 474 Kč za m2) 
Spočítat hypotéku 
Nabízíme k prodeji stavební pozemek v obci Koclířov vzdálené 8 km od Svitav. Pozemek se 
nachází v centru obce.

Koeficienty:
redukce pramene ceny -  0,90 
velikost pozemku -  0,90 
poloha pozemku -  1,00 
dopravní dostupnost -  1,00 
možnost zastavění poz. -  1,00 
intenzita využití poz. -  1,00 
vybavenost pozemku -  1,00 
úvaha zpracovatele ocenění -  1,00

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC.
[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ]

560 000 380 1 473,68 0,81 1 193,68

Název: Stavební pozemek
Lokalita: Opatov
Popis: Prodej stavebního pozemku 639 m2 

Opatov, okres Svitavy Panorama 
890 000 Kč (1 393 Kč za m2) 
Nabízíme k prodeji parcelu 639 m2 v klidné lokalitě obce Opatov včetně stodoly s kamenným 
sklepem stojící v jejím kraji. Příjezd po asfaltové komunikaci.

Koeficienty:
redukce pramene ceny -  0,90 
velikost pozemku -  1,00 
poloha pozemku -  1,00 
dopravní dostupnost -  1,00 
možnost zastavění poz. -  1,00 
intenzita využití poz. -  1,00 
vybavenost pozemku -  0,80 
úvaha zpracovatele ocenění -  1,00

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC.
[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ]

890 000 639 1 392,80 0,72 1 002,82
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Název: Stavební pozemek
Lokalita: Boršov
Popis: Prodej stavebního pozemku 1 178 m2 

Moravská Třebová - Boršov, okres Svitavy 
1 200 000 Kč (1 019 Kč za m2)

Koeficienty:
redukce pramene ceny -  0,90 
velikost pozemku -  1,20 
poloha pozemku -  1,00 
dopravní dostupnost -  1,00 
možnost zastavění poz. -  1,00 
intenzita využití poz. -  1,00 
vybavenost pozemku -  1,00 
úvaha zpracovatele ocenění -  1,00

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC.
[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ]

1 200 000 1 178 1 018,68 1,08 1 100,17

Minimální jednotková porovnávací cena 1 003 Kč/m2

Průměrná jednotková porovnávací cena 1 099 Kč/m2

Maximální jednotková porovnávací cena 1 194 Kč/m2

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků

Oceňované pozemky se nachází v odlehlé části obce Dětřichov, s možností napojení na elektrickou energii 
a veřejný vodovod. Pozemky jsou rovinaté a dle územního plánu označené jako plochy staveb pro rodinnou 
rekreaci. Z tohoto důvodu je stanovena cena ve výši 1000,- Kč/m2.

Druh pozemku Parcela č. Výměra 

[ m2 ]

Jednotková 
cena 

[ Kč/m2 ]

Spoluvlastnický 
podíl

Celková cena 
pozemku 

[ Kč ]
zastavěná plocha a 
nádvoří

st. 485/2 46 1 000,00 46 000

ostatní plocha 1621/3 370 1 000,00 370 000

ostatní plocha 1621/6 65 1 000,00 65 000

ostatní plocha 1638/14 30 1 000,00 30 000

Celková výměra pozemků 511 Hodnota pozemků celkem 511 000
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3. Porovnávací hodnota

3.1. Rekreační chata

Oceňovaná nemovitá věc

Užitná plocha: 72,25 m2

Obestavěný prostor: 218,99 m3

Zastavěná plocha: 56,00 m2

Plocha pozemku: 511,00 m2

Srovnatelné nemovité věci:

Název: Zahradní chata

Lokalita: Staré Město
Popis: Prodej chaty 32 m2, pozemek 387 m2 

Staré Město, okres Svitavy Panorama 
950 000 Kč 
Nabízím k prodeji menší zateplenou chatku se zahradou o výměře 387 m2 nedaleko 
Moravské Třebové v poklidné zahrádkářské kolonii Goldberk s nádhernými výhledy do 
okolí. Vytápění je zajištěno novými krbovými kamny (7kW). Elektřina v chatce je řešena 
12V rozvody ze 120Ah gelové baterie. Na zahradě je také starší chatka, která slouží jako 
dílna/kůlna, polykarbonátový skleník, suché WC, venkovní provizorní sprchový kout a 
ovocné stromy. Na pozemku je zavedena voda (jaro-podzim). O připojení elektřiny na 
pozemek je nyní zažádáno.

Typ stavby: dřevěná konstrukce
Pozemek: 387,00 m2

Užitná plocha: 32,00 m2

Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - internet 0,90 
K2 Velikosti objektu - větší oceňovaná nemovitost 0,65 
K3 Poloha - srovnatelná 1,00 
K4 Provedení a vybavení - lepší u ON - elektřina, voda v objektu, jímka 
1,15 
K5 Celkový stav - srovnatelný 1,00 
K6 Vliv pozemku - větší u O N 1,05 
K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00

   
Zdroj: sreality, ID: N2397

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - internet; Velikosti objektu - větší oceňovaná 
nemovitost; Poloha - srovnatelná; Provedení a vybavení - lepší u ON - elektřina, voda v objektu, jímka; 
Celkový stav - srovnatelný; Vliv pozemku - větší u ON; 

Cena [Kč] Užitná plocha 
[m2]

Jedn. cena 
Kč/m2

Celkový koef. 
KC

Upravená j. cena 
[Kč/m2]

950 000 32,00 29 688 0,71 21 078
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Název: Rekreační chata

Lokalita: Borušov - Svojanov
Popis: Prodej chaty 87 m2, pozemek 396 m2 

Borušov - Svojanov, okres Svitavy 
1 890 000 Kč 
Nabízíme prodej zděné chaty s částečným podsklepením a dřevěným 2. NP. Chata se 
nachází na okraji okresu Svitavy, v oblasti rekreačních chat, na pomezí Olomouckého a 
Pardubického kraje. Chata o výměře 44 m2 je tvořena z částečného podsklepení, z něhož 
je vytvořena garáž. 1. NP je tvořeno z předsíně, kde vpravo je umyvadlo a WC. Vlevo se 
nachází průchozí kuchyně, kde je plynový sporák na plynovou bombu. Průchozí kuchyně 
vede do obývacího pokoje s krbem a krbovými kamny. Za obývacím pokojem následuje 
dřevěné schodiště do 2. NP. V 2. NP je společenský prostor se vstupem na balkón 
orientovaný na jižní stranu, průchozí ložnice a pokoj s úložným prostorem nad schodištěm. 
Chata je napojena na elektřinu a jímku s trativodem. Pro vodu se chodilo do nedaleké 
studánky nebo lze vybudovat studnu, jak to mají jiné chaty okolo. Některé chaty kolem 
jsou stále obydlené, tudíž lze přemýšlet i nad tím, že i tuto chatu lze předělat na celoročně 
obyvatelnou.

Pozemek: 396,00 m2

Užitná plocha: 87,00 m2

Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - internet 0,90 
K2 Velikosti objektu - větší vzorek 1,05 
K3 Poloha - srovnatelná 1,00 
K4 Provedení a vybavení - lepší u vzorku: garáž 0,95 
K5 Celkový stav - rozvod vody v chatě u O N 1,02 
K6 Vliv pozemku - větší u O N 1,05 
K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00

   
Zdroj: sreality, ID: NO8558

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - internet; Velikosti objektu - větší vzorek; Poloha 
- srovnatelná; Provedení a vybavení - lepší u vzorku: garáž; Celkový stav - rozvod vody v chatě u ON; 
Vliv pozemku - větší u ON; 

Cena [Kč] 
 k 6.5.2022

Užitná plocha 
[m2]

Jedn. cena 
Kč/m2

Celkový koef. 
KC

Upravená j. cena 
[Kč/m2]

1 890 000 87,00 21 724 0,96 20 855
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Název: Rekreační chata

Lokalita: Trstěnice
Popis: Zobrazit 21 fotografií 

Prodej chaty 84 m2, pozemek 1 434 m2 
Trstěnice, okres Svitavy 
2 200 000 Kč 
G 
MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ 
Nabízíme k prodeji objekt ideální k rekreaci v dobře vybavené klidné obci 12 km od 
Litomyšle a 15 km od Svitav a Poličky. Zastavěná plocha cca 40 m2 je maximálně využita 
pro tři obytná podlaží. Nabízí absolutní soukromí díky vzrostlým dřevinám, které lemují 
pozemek a obklopují dům. V přízemí vstupní chodbička, kuchyňka (dřez s průtokovým 
ohřívačem, prostor pro lednici, el. vařič), obytný pokoj se vstupem na úzkou terasu, 
koupelna (vana, umyvadlo, WC, ohřev vody el. bojlerem), schodiště do suterénu a do 
podkroví, v podkroví jsou 3 menší pokoje, z toho jeden s balkonem. V suterénu druhá 
kuchyně (el. sporák), WC a vstup na terasu. Velká zahrada je v části terasovitě upravena. 
Stavba je zděná (z devadesátých let), střecha sedlová, krytina eternitové šablony, okapy a 
oplechování pozinkované, fasáda břízolitová, vnitřní omítky vápenné, okna dřevěná. 
Podlahy v pokojích parkety, v kuchyni a v soc. zařízení dlažba. Vytápění lokální el. 
přímotopy, v kuchyni v suterénu krbová kamna. Voda z veřejného vodovodu, elektro 
220/380 V je nyní odpojeno (majitel zajišťuje znovupřipojení), odpady do jímky. Vedle 
chaty zděný sklad pro uložení nářadí. Většina vybavení zůstává. Bezproblémový příjezd 
přímo z obecní komunikace, parkování na vl. pozemku (zpevněná část za plotem). 

Typ stavby: zděná konstrukce
Pozemek: 1 434,00 m2

Užitná plocha: 84,00 m2

Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - internet 0,90 
K2 Velikosti objektu - větší vzorek 1,05 
K3 Poloha - srovnatelná 1,00 
K4 Provedení a vybavení - lepší u vzorku - elektrické přímotopy, 2 x 
krbová kamny 0,95 
K5 Celkový stav - vzorek z 90. let 20. stol., celozděný 0,90 
K6 Vliv pozemku - větší u vzorku 0,95 
K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00

   
Zdroj: sreality, ID: 1654

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - internet; Velikosti objektu - větší vzorek; Poloha 
- srovnatelná; Provedení a vybavení - lepší u vzorku - elektrické přímotopy, 2 x krbová kamny; Celkový 
stav - vzorek z 90. let 20. stol., celozděný; Vliv pozemku - větší u vzorku; 

Cena [Kč] 
 k 6.5.2022

Užitná plocha 
[m2]

Jedn. cena 
Kč/m2

Celkový koef. 
KC

Upravená j. cena 
[Kč/m2]

2 200 000 84,00 26 190 0,77 20 166
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Název: Rekreační chata

Lokalita: Česká Třebová
Popis: Prodej chaty 33 m2, pozemek 646 m2 

Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí Panorama 
1 620 000 Kč 
G 
MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ 
Útulná chata s číslem evidenčním, která se nachází na malebném místě na okraji města 
Česká Třebová (Studená Hůra). K chatě je příjezd po obecní komunikaci a díky svému 
umístění je zde i příjemné soukromí. Pozemek je oplocen a obehnán tújemi. Je z větší části 
podsklepená. Chata se nabízí vybavená. V 1.NP na vás čeká prostorný obývací pokoj s 
jídelním koutem a samostatná kuchyňka vybavená ledničkou, el. sporákem a mikrovlnou 
troubou. Dále pak splachovací toaleta a sprchový kout, voda je pitná z vodovodního řádu. 
Ve 2.NP je pak ložnice s lodžií.

Pozemek: 646,00 m2

Užitná plocha: 33,00 m2

Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - internet 0,90 
K2 Velikosti objektu - větší O N 0,50 
K3 Poloha - srovnatelná 1,00 
K4 Provedení a vybavení - podsklepení vzorku 0,95 
K5 Celkový stav - srovnatelný 1,00 
K6 Vliv pozemku - bez vlivu 1,00 
K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00

   
Zdroj: sreality, ID: 801355

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - internet; Velikosti objektu - větší ON; Poloha - 
srovnatelná; Provedení a vybavení - podsklepení vzorku; Celkový stav - srovnatelný; Vliv pozemku - bez 
vlivu; 

Cena [Kč] Užitná plocha 
[m2]

Jedn. cena 
Kč/m2

Celkový koef. 
KC

Upravená j. cena 
[Kč/m2]

1 620 000 33,00 49 091 0,43 21 109

Název: Rekreační chata

Lokalita: Rybník
Popis: Prodej chaty 52 m2, pozemek 371 m2 

Rybník, okres Ústí nad Orlicí Panorama 
Chatka, která stojí na hraně Srnovského údolí, kousek od obce Rybník. 
Díky užitné ploše přes 50 m2 se zde pohodlně vyspí i 4 lidé, kterým poslouží i kvalitní 
zázemí. Samozřejmostí je elektřina a voda, která je na pozemku. Pozemek o velikosti 371 
metrů čtverečních. 

Pozemek: 371,00 m2

Užitná plocha: 52,00 m2

Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - internet 0,90 
K2 Velikosti objektu - větší O N 0,75 
K3 Poloha - srovnatelná 1,00 
K4 Provedení a vybavení - rozvod vody u ON v objektu 1,05 
K5 Celkový stav - srovnatelný 1,00 
K6 Vliv pozemku - větší u O N 1,05 
K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00

   
Zdroj: sreality, ID: 372/5094
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Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - internet; Velikosti objektu - větší ON; Poloha - 
srovnatelná; Provedení a vybavení - rozvod vody u ON v objektu; Celkový stav - srovnatelný; Vliv 
pozemku - větší u ON; 

Cena [Kč] 
 k 6.5.2022

Užitná plocha 
[m2]

Jedn. cena 
Kč/m2

Celkový koef. 
KC

Upravená j. cena 
[Kč/m2]

1 490 000 52,00 28 654 0,74 21 204

Minimální jednotková porovnávací cena 20 166 Kč/m2

Průměrná jednotková porovnávací cena 20 882 Kč/m2

Maximální jednotková porovnávací cena 21 204 Kč/m2

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy

Průměrná jednotková cena 20 882 Kč/m2

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 72,25 m2

Výsledná porovnávací hodnota 1 508 725 K č

4.2. Výsledky analýzy dat

1. Věcná hodnota staveb

1.1. Rekreační chata  910 995,- K č
2. Hodnota pozemků

2.1. Pozemky  511 000,- K č
3. Porovnávací hodnota

3.1. Rekreační chata  1 508 725,- K č

Porovnávací hodnota 1 508 725 K č
Věcná hodnota 1 421 995 K č

z toho hodnota pozemku 511 000 K č

Silné stránky
Prostorná chata se sociálním zařízením, dvěmi ložnicemi v podkroví, prostorná terasa, krásný výhled do 
okolí a pěkná udržovaná zahrada. Chata v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Klidná lokalita mimo sídelní 
část obce, parkování na veřejném pozemku.

Slabé stránky
Příjezd po nezpevněné komunikaci.

Obvyklá cena

1 500 000 Kč

slovy: Jedenmilionpětsettisíc K č

Komentář ke stanovení výsledné ceny

Obvyklá cena oceňované rekreační chaty včetně pozemků je stanovena na základě porovnání s nabízenými 
rekreačními chatami v obdobných lokalitách a obdobného vybavení s pozemky. Odlišnosti byly zohledněny 
koeficienty.
Oceňovaná rekreační chata je přízemní chata převážně zděné konstrukce s vybudovaným zázemím, terasou, 
podkrovím, s napojením na veřejný vodovod a elektrickou energii. Kolem chaty je rovinatá zahrada s 
výhledem do okolní přírody.
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5. ZÁVĚR

5.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď

OBVYKLÁ CENA 1 500 000 Kč

slovy: Jedenmilionpětsettisíc K č

Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu nemovitých věcí ve výši 1/2 spoluvlastnického podílu,  a to 
pozemku st. p.č. 485/2 o výměře 56 m2 v druhu zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba pro 
rodinnou rekreaci, Dětřichov č. ev. 27, pozemků p.č. 1621/3 o výměře 370 m2, p.č. 1621/6 o výměře 65 m2 
a p.č.1638/14 o výměře 30 m2, všechny v druhu ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda, vše 
uvedeno na listu vlastnictví č. 69 pro obec Dětřichov, katastrální území Dětřichov u Svitav, okres Svitavy, 
kraj Pardubický.

Obvyklá cena oceňovaných nemovitých věcí (rekreační chaty včetně pozemků) je stanovena na částku 
1.500.000,- Kč, cena spoluvlastnického podílu je stanovena ve výši 750.000,- Kč.

SEZNAM PŘÍLOH
počet stran A4 v příloze:

Výpis z katastru nemovitostí 2

Kopie katastrální mapy 2

Mapa oblasti 1

Fotodokumentace 2
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ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Hradci 
Králové ze dne 8. 12. 2009 č.j. 2299/2009 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací 
nemovitosti, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.

Jsem si vědoma následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.

Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 19-754-2022 evidence posudků.

Ve Svitavách 11.5.2022

OTISK ZNALECKÉ PEČETI

Ing. Marcela Ducháčková
Gorkého 2232/35F

568 02 Svitavy

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.12.0.
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PŘÍLOHY ZNALECKÉHO POSUDKU

č: 19-754-2022

počet stran A4 v příloze:

Výpis z katastru nemovitostí 2

Kopie katastrální mapy 2

Mapa oblasti 1

Fotodokumentace 2
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Výpis z katastru nemovitostí
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Kopie katastrální mapy

Pozemek p.č. 485/2 v k.ú. č. 626031
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Kopie katastrální mapy

Pozemek p.č. 485/2 v k.ú. č. 626031
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Mapa oblasti

Pozemek p.č. 485/2 v k.ú. č. 626031

Pozemek p.č. 485/2 v k.ú. č. 626031
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Fotodokumentace

chata výstup ze zadní části chaty

sklad dřeva pozemek  p.č. 1621/3

obytný prostor obytný prostor
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obytný prostor obytný prostor

WC sprcha

podkrovní ložnice podkrovní ložnice
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