
 
 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 
číslo 7389/38/2020 

 
NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, spoluvl. podíl id. 1/2 - pozemek st.p.č.148 se stavbou RD č.p. 

57 k.ú. Dlouhá Stropnice a obci Horní Stropnice, zapsané na LV č. 673, 
vedené u KP České Budějovice 

Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres České Budějovice, obec Horní Stropnice, k.ú. Dlouhá 
Stropnice 

Adresa: Dlouhá Stropnice 57, 373 35 Horní 
Stropnice 

 

 

OBJEDNATEL: Exekutorský úřad Prachatice, Mgr. Kamil Košina 
Adresa: Zdíkov 79, 384 73 Stachy 

 

ZHOTOVITEL: Jiří Danielis 
Adresa: Pražská 88, 541 01 Trutnov 

  

 

ÚČEL OCENĚNÍ: Exekuční řízení č.j. 040 EX 10807/07-141 (ocenění stávajícího stavu) 
 

 
 

OBVYKLÁ CENA 420 000 Kč 
 
Stav ke dni: 21.10.2020 Datum místního šetření:  21.10.2020 
Počet stran: 22 stran Počet příloh: 11 Počet vyhotovení: 1 

 
V Trutnově, dne 26.10.2020 
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NÁLEZ 
 

Znalecký úkol  
Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v § 2, odst. 1 zákona 
č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): 
 
Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu: 
1. spoluvl. podíl id. 1/2 nemovitostí povinného a jejich příslušenství 
2. movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedených nemovitostí 
3. práv a závad s nemovitostmi spojených 
 
Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou. 
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 vazby mezi 
prodávajícím a kupujícím. 
Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního 
vztahu k nim. 
 Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 
 
Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které 
mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 
Na této zásadě je vypracováno toto ocenění. 
 
Pro stanovení obvyklé ceny bude použito metody porovnávací (k jejímu zjištění bude použito 
rovněž komparace metody nákladové a srovnávací. Výnosová metoda použita nebude, protože 
oceňovaný majetek je užíván vlastníkem, není tedy generován výnos odpovídající místně 
obvyklému nájemnému). 
 
Tento znalecký posudek vyjadřuje odborný názor na obvyklou cenu výše uvedeného majetku ve 
spoluvlastnictví, jako by byl nabídnut k prodeji na volném trhu. Znalecký posudek byl zpracován k 
technickému stavu a právním skutečnostem, platným ke dni místního šetření. Zpracovateli 
znaleckého posudku je známo, že znalecký posudek má sloužit jako podklad pro účely exekučního 
řízení.  
 
Zpracovateli znaleckého posudku naopak není známo nic o tom, že by znalecký posudek měl 
zároveň sloužit i pro jiný účel jako např. ocenění nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti, 
stanovení nominální hodnoty zajišťovacího instrumentu úvěru, stanovení nákladu majetkové daně 
nebo pro jiný, výše nespecifikovaný účel. 
 

Základní pojmy a metody ocenění  
Ocenění nemovitosti je prováděno pro účel exekučního řízení (odhad obvyklé ceny).  
Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi 
základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. 
 



- 3 - 

 

Stručná charakteristika těchto metod: 
- metoda nákladového ohodnocení (věcná) 
  Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení 
přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase 
hodnocení). 
- metoda výnosová (příjmová) 
  Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou 
užitkovosti. 
- metoda srovnávací (tržní, statistická) 
  V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí. 
 
Pro stanovení obvyklé ceny bude použito metody porovnávací. 
 
 

Přehled podkladů  
1. Výpis z KN, LV č. 673 
2. Informace o pozemku p.č. 1149/8 
3. Kopie  KM a PM pořízená dálkovým přístupem 
4. Zákon č. 151/1997 Sb v platném znění 
5. Skutečnosti zjištěné při místním šetření dne 21.10.2020. Povinný Horváth Vladislav byl 
doporučenou zásilkou pozván k místnímu šetření, kterého byl přítomen, ale neumožnil vnitřní 
prohlídku, údajně nemá klíče. K místnímu šetření byla pozvána i spoluvlastnice nemovité věci, 
které se šetření nezúčastnila ani se z něj neomluvila. Vlastník byl řádně obeslán, ale neposkytl 
řádnou součinnost a nezpřístupnil oceňovanou nemovitost, z dostupných informací, získaných 
jednak zaměřením stavby „z venku”, kdy bylo zjištěno, že se jedná o typový objekt, dále z 
informací sdělených povinným, je možné s jistotou a bez obtíží zjistit obvyklou cenu i bez vnitřní 
prohlídky. 
6. Územně plánovací dokumentace 
7. Fotodokumentace pořízená znalcem 
8. Databáze nemovitostí, realitní inzerce, webové servery 
9. Usnesení o ustanovení znalce č.j.  040 EX 10807/07-141 
 

Místopis  
Obec Horní Stropnice (něm. Strobnitz) se nachází asi 12 km jihovýchodně od města Trhové Sviny v 
okrese České Budějovice. V současnosti zde trvale žije přes 1 500 obyvatel. Nedaleko se nachází 
hraniční přechod Šejby-Harbach pro pěší a cyklisty. K obci Horní Stropnice patří ještě osady 
Bedřichov, Dlouhá Stropnice, Dobrá Voda, Hojná Voda, Humenice, Chlupatá Ves, Konratice, 
Meziluží, Olbramov, Paseky, Rychnov u Nových Hradů, Staré Hutě, Svébohy, Světví a Šejby. V 
obci je koupaliště, možnosti rybolovu, ubytování a v zimních měsících lyžování. Další místní části 
jsou Hlinov, Krčín, Střeziměřice, Vesce a Vyhlídky. 
Typ pozemku:  zast. plocha  ostatní plocha  orná půda 

 trvalé travní porosty  zahrada  jiný 
Využití pozemků:  RD  byty  rekr.objekt  garáže  jiné 
Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna

  ostatní 
Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon 
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):   MHD  železnice  autobus 
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):   dálnice/silnice I. tř.   silnice II.,III.tř.  
Poloha v obci: okrajová část - zástavba RD 
Přístup k pozemku:  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 
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Přístup přes pozemky:  
1149/8 ČR 

   

 

Celkový popis  
Pozemek se stavbou RD se nachází v obci Horní Stropnice v části Dlouhá Stropnice, situována je v 
její jihovýchodní okrajové části, při silnici vedoucí na hranice s Rakouskem. Nemovitá věc je přes 
zahradu užívanou dle sdělení na základě nájemní smlouvy, která nebyla předložena - p.č. 1149/8 ve 
vlastnictví České republiky, z veřejné komunikace. Okolní řídkou zástavbu tvoří objekty 
obdobných dvojdomů. Nemovitá věc je vzdálena cca. 200 m od autobusové zastávky, v místě není 
žádná jiná občanská vybavenosti a cca. 2,2 km od občanské vybavenosti obce Horní Stropnice 
(obecní úřad, pošta, knihovna, ZŠ a MŠ, lékař).  Z pohledu oceňované nemovitosti se jedná o 
polohu průměrnou, v klidné oblasti. Území je téměř rovinaté, z části zainvestnované -  el. síť, 
vodovod, kanalizace je svedena do žumpy, plyn není.  
 

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 
Komentář: Přístup z veř.komunikace přes pozemek p.č. 1149/8, tvořící zahradu okolo domu, ve vlastnictví České 
republiky 

 

  

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  
NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území 
NE Povodňová zóna 1 - zanedbatelné nebezpečí výskytu povodně / záplavy 
  

 

Věcná břemena a obdobná zatížení:   
ANO Zástavní právo 
ANO Exekuce 
Komentář: Vlastnické právo     Podíl 
Horváth Vladislav, Dlouhá Stropnice 55, 37401 Horní Stropnice 1/2 
Horváthová Miluše, č. p. 207, 37335 Horní Stropnice   1/2 
 
Způsob ochrany nemovitosti - Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 
Omezení vlastnického práva 
Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu 
Zástavní právo smluvní 
 
Jiné zápisy 
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 
Nařízení exekuce - Horváth Vladislav 
Zahájení exekuce - Horváth Vladislav 
Změna výměr obnovou operátu 
 
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 
 
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.10.2020 12:00:00. 

 

  

Ostatní rizika: nejsou  
NE Nemovitá věc není pronajímána 
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OCENĚNÍ  
 

Výpočet hodnoty pozemků  

Pozemek 

Porovnávací metoda 

Pozemek st. p.č. 148 je zastavěn stavbou RD č.p. 57. Území je pouze částečně zainvestováno - NN 
a VV. Pozemek je přístupný přes oplocenou zahradu ve vlastnictví ČR, z veřejné komunikace. 
Užívání je v souladu s právním stavem, obec nemá platnou cenovou mapu. 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 
Realizované ceny a nabídkové ceny se pohybují v intervalu od 300 - 700,- Kč/m2 započitatelné 
plochy - indikovaná hodnota je stanovena kvalifikovaným odhadem při střední úrovni intervalu. 
 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  
[ m2 ] 

Jednotková 
cena 

[ Kč/m2 ] 

Spoluvlastnický 
podíl 

Celková cena 
pozemku 

[ Kč ] 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

148 69 520,00  35 880 

Celková výměra pozemků 69 Hodnota pozemků celkem 35 880 
 

Výpočet věcné hodnoty stavby  

Stavba RD č.p. 57 

Věcná hodnota dle THU    
Stavba je vybudována formou dvojdomu, předmětem ocenění je jeho východní polovina na st.p.č. 
148 se dřevěnou vstupní verandou. Stavba dle sdělení obsahuje byt o velikosti 2+1 s příslušenstvím 
a s dalším nezatepleným pokojem v podkroví. Vzhledem k tomu, že nebyl umožněn přístup, 
vychází se dle sdělení povinného o zařízení a technickém stavu interiéru. 
 
Objekt je založen na betonových základech, sklep je vyzděný z cihel, základy jsou s hydroizolací, 
strop z betonových desek. Vrchní stavba je montované konstrukce  - dřevostavba, s vloženou 
tepelnou izolací, strop je dřevěný s podhledy, střecha sedlová, krytina z vlnitých desek, klempířské 
konstrukce pozinkové, fasáda převážně zateplená - nedokončené, sokl omítnut, z části poškozen. 
Okna jsou dřevěné zdvojená, v prostoru spodní stavby znehodnocena, vstupní dveře jsou prkenné. 
Dle sdělení - Vnitřní dveře náplňové, schody dřevěné, podlahy z DTD a s keramickou dlažbou. 
Kuchyně vybavena el. sporákem a standardní linkou, sociální zařízení uvažováno standardní. 
Vytápění je lokální litinovými kamny na TP, ohřev TUV je el. boilerem. 
 
Příslušenstvím domu jsou venkovní úpravy spočívající v přípojkách sítí (NN, VV), kanalizační 
vedení do žumpy na pozemku p.č. 1149/8, předložené venkovní schodiště. Příslušenství se nalézá 
na pozemku p.č. 1149/8 
 
Projektová dokumentace se údajně nedochovala, obdobné montované domky se v pohraničí budovy 
okolo r. 1960. Dle sdělení povinného byla před 2 lety obnovena krytina a pořízena nová litinová 
kamna na dřevo. V letošním roce bylo dále započato se zateplením, které je prováděno svépomocí a 
není dokončené. 
 
Technický stav vykazuje závady spočívající v poškozené podezdívce, vzlínající vlhkosti, 
nedokončeného zateplení, dožité vstupní verandě a komínovém tělese bez údržby.  
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Užitná plocha 
Název Užitná plocha 
1PP  

Výčet místností: plocha koef užitná plocha 
sklep  21,00 m2 0,50  10,50 m2 

    10,50 m2 

1. NP  
Výčet místností: plocha koef užitná plocha 
2x pokoj, kuchyně, 
koupelna, WC, chodba 

 48,00 m2 1,00  48,00 m2 

veranda  6,00 m2 0,50  3,00 m2 

    51,00 m2 

Podkroví  
Výčet místností: plocha koef užitná plocha 
pokoj bez zateplení  14,00 m2 0,50  7,00 m2 

    7,00 m2 

68,50 m2

Zastavěné plochy a výšky podlaží 
Název Zastavěná plocha [m2] výška 
1PP   30,00 2,20 m 
1. NP   66,00 2,40 m 
Podkroví   15,00 2,20 m 

 111,00 m2 

Obestavěný prostor 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 
Typ Název Obestavěný prostor [m3] 
NP v.s. + zastř. 354 =  354,00 

Obestavěný prostor - celkem:  354,00 m3 

 
   

Jednotková cena  3 850 Kč/m3 

Množství  354,00 m3 

Reprodukční cena  1 362 900 Kč 
   
 

Konstrukce Obj. podíl. 
[%] 

Standardní 
cena [Kč] 

Upravená cena 
[Kč] 

Upravený obj. 
podíl [%] 

1. Základy 5,40 73 597 73 597 5,43 
2. Zdivo 23,40 318 919 318 919 23,52 
3. Stropy 9,10 124 024 124 024 9,15 
4. Střecha 5,40 73 597 73 597 5,43 
5. Krytina 3,30 44 976 44 976 3,32 
6. Klempířské konstrukce 0,80 10 903 10 903 0,80 
7. Vnitřní omítky 6,10 83 137 83 137 6,13 
8. Fasádní omítky 2,80 38 161 38 161 2,81 
9. Vnější obklady 0,50 6 815 6 815 0,50 
10. Vnitřní obklady 2,20 29 984 29 984 2,21 
11. Schody 2,30 31 347 31 347 2,31 
12. Dveře 3,20 43 613 43 613 3,22 
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13. Okna 5,10 69 508 69 508 5,13 
14. Podlahy obytných místností 2,10 28 621 28 621 2,11 
15. Podlahy ostatních místností 1,30 17 718 17 718 1,31 
16. Vytápění 5,30 72 234 72 234 5,33 
17. Elektroinstalace 4,20 57 242 57 242 4,22 
18. Bleskosvod 0,60 8 177 8 177 0,60 
19. Rozvod vody 2,90 39 524 39 524 2,91 
20. Zdroj teplé vody 1,70 23 169 23 169 1,71 
21. Instalace plynu 0,50 6 815 0 0,00 
22. Kanalizace 2,70 36 798 36 798 2,71 
23. Vybavení kuchyně 0,50 6 815 6 815 0,50 
24. Vnitřní vybavení 4,30 58 605 58 605 4,32 
25. Záchod 0,30 4 089 4 089 0,30 
26. Ostatní 4,00 54 516 54 516 4,02 
Upravená reprodukční cena  1 356 086 Kč 
Množství  354,00 m3 

Základní upravená jedn. cena (JC) 3 831 Kč/m3 

 

Ocenění  
Zastavěná plocha (ZP) [m2] 66 
Užitná plocha (UP) [m2] 69 
Obestavěný prostor (OP) [m3] 354,00 
Základní upravená jedn. cena (JC) [Kč/m3] 3 831 
Rozestavěnost % 100,00 
Upravená cena (RC) [Kč/m3] 3 831 
Reprodukční hodnota (RC * OP) [Kč] 1 356 174 
Stáří roků 60 
Další životnost roků 40 
Opotřebení % 60,00 
Věcná hodnota (VH) [Kč] 542 470 
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Výpočet porovnávací hodnoty  

Porovnávací hodnota 

Oceňovaná nemovitá věc  
Srovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, 
k datu ocenění volně prodávanými nemovitosti. Jelikož specifická kritéria nelze aplikovat na jiné 
subjekty, zjistí se obvyklá cena přiměřeným koeficientem prodejnosti v daném místě a čase 
v závislosti na skutečně dosažené (známé) prodejní ceny či diskontované nabídkové ceně za 
obdobný typ nemovitosti – RD tvořící 1/2 dvojdomu na vlastním pozemku, téměř v původním stavu 
před revitalizací, s předpokládaným standardním příslušenstvím a průměrným vnitřním vybavením, 
bez zahrady, v okrajové části obce bez občanské vybavenosti. 

  

Užitná plocha: 68,50 m2 

Obestavěný prostor: 354,00 m3 

Zastavěná plocha: 66,00 m2 

Plocha pozemku: 69,00 m2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: RD - polovina dvojdomu 
Lokalita: Horní Stropnice 
Popis: Pozemek st.p.č. 280 zobchodovaný Usnesením soudního exekutora o udělení 

příklepu Exekutorský úřad Plzeň-sever č.j.121EX1333/2007 -119 ze dne 
22.05.2018 

Pozemek: 617,00 m2 

Užitná plocha: 60,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 1,00 

K2 Velikosti objektu 1,00 
K3 Poloha 1,02 

K4 Provedení a vybavení 1,06 

K5 Celkový stav 1,05 

K6 Vliv pozemku 0,90 
K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

 

Zdroj: www.cuzk.cz 

Cena 
[Kč] 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

523 334 60,00 8 722 1,02 8 896 
 

Název: RD, pozemek 542 m2 
Lokalita: Olešnice, okres České Budějovice 
Popis: RD se zahradou v Jížních Čechách. Kamenná chalupa se stodolou a zahradou v 

Jížních Čechách, v obci Olešnice vhodný k rekonstrukci. V obci obchod, pošta, 
škola, restaurace, autobusové spojení.  

Pozemek: 542,00 m2 

Užitná plocha: 95,00 m2 
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Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,03 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 0,90 

K5 Celkový stav 1,05 

K6 Vliv pozemku 0,95 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   
Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 
[Kč] 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

1 890 000 95,00 19 895 0,83 16 513 

Název: RD, pozemek 623 m2 
Lokalita: Horní Stropnice - Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice 
Popis: RD v obci Dlouhá Stropnice nedaleko Nových Hradů, okr. České Budějovice. 

Budova se zděnou dvougaráží se nachází na vlastním pozemku v malebné vesnici 
Dlouhá Stropnice, která je místní částí obce Horní Stropnice (1,5 km).  
Jednopodlažní budova s podkrovím prošlačástečnou modernizací, kdy byly 
provedeny hydroizolace domu, nové rozvody elektřiny, vody, topení, vybudována 
koupelna s umyvadlem, sprchovým koutem a WC a v podkroví další samostatné
WC. Podlahové krytiny jsou dlažba a koberec. Okna v přízemí domu jsou dvojitá-
špaletová, v podkroví jednoduchá, dřevěná a plastová. Střecha sedlová s dřevěným 
krovem, střešní krytina betonová taška. Vytápění domu je centrální-kotlem na tuhá 
paliva s automatickým přikládáním a regulací nebo krbovými kamny s výměníkem. 
Zdrojem vody pro celý objekt je vlastní studna, odpadní voda svedena do jímky. 

Pozemek: 623,00 m2 

Užitná plocha: 150,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,06 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 0,90 

K5 Celkový stav 0,95 

K6 Vliv pozemku 0,95 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   
Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 
[Kč] 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

2 250 000 150,00 15 000 0,77 11 550 

Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty: 
Realizované ceny a nabídkové ceny se pohybují v intervalu od 8 000 - 16 000,- Kč/m2 započitatelné 
plochy - indikovaná hodnota je stanovena kvalifikovaným odhadem při střední úrovni intervalu. 

Minimální jednotková porovnávací cena 8 896 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 12 320 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 16 513 Kč/m2 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 
Průměrná jednotková cena 12 320 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 68,50 m2 

Výsledná porovnávací hodnota 843 920 Kč 
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REKAPITULACE OCENĚNÍ  
 

  

Porovnávací hodnota 843 920 Kč 
Věcná hodnota 578 350 Kč 

z toho hodnota pozemku 35 880 Kč 
  

 

Silné stránky  
Blízkost státních hranic s Rakouskem 
Klidná poloha 
Dobrý přístup 
Blízkost obce 
 

Slabé stránky  
Dožívající prvky dřevostavby 
Stavba nebyla zpřístupněna a tudíž nebylo možné posoudit stav interiéru 
Pozemekzahrady p.č. 1149/8 je ve vlastnictví ČR 
 

Komentář ke stanovení výsledné ceny  
Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním, ve smyslu definice uvedené v § 2, odst. 
1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku). 
 
Po nemovitostech uvedeného typu, obdobné velikosti a zainvestovanosti, resp. zjištěnému 
technickému a právnímu stavu t.j. RD tvořící 1/2 dvojdomu na vlastním pozemku, v téměř 
původním stavu před revitalizací, po částečných úpravách - podlahy, zateplení části fasády, s 
předpokládaným standardním příslušenstvím a průměrným vnitřním vybavením, bez 
pozemku zahrady, v dané lokalitě je poptávka výrazně nižší než nabídka.  
 
S přihlédnutím ke všem faktům jsem názoru, že podíl na nemovité věci je za  navrženou 
porovnávací cenu obchodovatelný. 
 
Výpočet : 
Navržená předběžná srovnávací hodnota     843 920,-Kč 
Spoluvl. podíl id. 1/2       421 960,- Kč 
 
Návrh obvyklé ceny dle výpočtu srovnávací hodnoty - na nemovitostech zapsaných na LV č. 
673  zaokrouhleno       
1. obvyklá cena nemovitostí a jejich příslušenství - venkovní úpravy spočívající v přípojkách sítí (NN, VV), 

kanalizační vedení do žumpy na pozemku p.č. 1149/8, předložené venkovní schodiště.  420 000,-Kč 
2. movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedených nemovitostí -   0,-Kč 
3. práv a závad s nemovitostmi spojených - nezjištěna    0,-Kč 
 
 

Obvyklá cena  

420 000 Kč   

slovy: Čtyřistadvacettisíc Kč  
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Závěr  
Na základě získaných informací, popsaných parametrů, místního šetření, výsledků získaných 
použitím porovnávací metody, se zohledněním rizikových faktorů navrhuji obvyklou cenu 
nemovitostí - spoluvl. podíl id. 1/2 - pozemek st.p.č. 148 se stavbou RD č.p. 57 k.ú. Dlouhá 
Stropnice a obci Horní Stropnice, zapsané na LV č. 673, vedené u KP České Budějovice ; se 
zohledněním práv a závad  
 

ve výši  
420 000,-Kč 

 
Takto určená výsledná cena je podkladem pro stanovení nejnižšího podání v dražbě podle § 336e 
o.s.ř.  

 
Je zpracováno v souladu s definicí "obvyklé ceny" uvedené v § 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), která je citována v 
Úvodu. 
 
Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku (§ 127a zákona č. 
218/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 549/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 
 

V Trutnově 26.10.2020 

 Jiří Danielis 
 Pražská 88 
 541 01 Trutnov 
 

Znalecká doložka:  
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu Hradec Králové 
dne 23.1.1976, č.j. 248/76 pr základní obor ekonomika, odvětví ceny odhady nemovitostí, 
s rozšířením pro obor ekonomika – odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků a 
nepeněžních vkladů ze dne 3.3.1997, č.j. Spr. 1004/97. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 7389/38/2020 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 38. 
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