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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 14272-1494/2021 

 

Zadavatel znaleckého posudku: Lukáš Žalek 
Sokolská 464/29 
120 00 Praha 2 
 

Číslo jednací: Nebylo sděleno 
 

Účel znaleckého posudku: Výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých 
věcí pro účely vypořádání spoluvlastnictví 

 

Obor, odvětví, specializace: Obor Ekonomika, Odvětví Ceny a odhady, 
Specializace nemovitosti. 

 

Adresa předmětu ocenění: Chraštice čp.35, Chraštice, okres Příbram 

 

Prohlídka předmětu ocenění 
provedena dne: 

30.06.2021 

 

Zpracováno ke dni: 30.06.2021 

 

Zhotovitel: XP invest, s. r. o.-znalecký ústav 
obor Ekonomika, Ceny a odhady – nemovitosti 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: kontakt@xpinvest.cz 

 

Znalecký posudek obsahuje 18 stran textu včetně titulního listu a 13 stran příloh. 
Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 14.07.2021  
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A. Zadání 

1. Znalecký úkol - odborná otázka 

Stanovení obvyklé ceny podílu 1/16 na nemovitostech zapsaných na LV 547 pro 
katastrální území Chraštice, obec Chraštice, okres Příbram 

2. Účel znaleckého posudku 

Výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely majetkového vyrovnání 

3. Skutečnosti sdělené zadavatelem 

Zadavatel nesdělil žádné informace, které by měly vliv na přesnost závěru znaleckého 
posudku. 

 

B. Výčet podkladů 

1. Postup výběru zdrojů 

Zpracovatel určil níže uvedené zdroje dat pro splnění zadaného znaleckého úkolu. 
Všechny uvedené zdroje jsou důležité pro bezchybný výpočet a stanovení obvyklé ceny 
předmětného majetku. Zdroje byly určeny na základě požadavků vyplývajících z 
platných oceňovacích předpisů, odborných publikací a zkušeností zpracovatele se 
zpracováním obdobných ocenění. 

2. Výčet zdrojů 

Pro vypracování posudku byly použity tyto zdroje:  
- informace zjištěné při prohlídce  
- výpis z elektronické verze katastru nemovitostí 
- snímek katastrální mapy 
- informace realitních kanceláří 
- informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích  
- systém INEM - technické řešení a databáze realitních transakcí 

3. Věrohodnost zdrojů 

V rámci zpracování posudku je aplikován předpoklad, že informace poskytnuté 
oslovenými osobami jsou úplné a pravdivé. 
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C. Nález 

1. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Nemovitosti LV 547 – podíl 1/16 

Adresa předmětu ocenění: Chraštice čp. 35 

Kraj: Středočeský kraj 

Okres: Příbram 

Obec: Chraštice 

Katastrální území: Chraštice 

2. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka společně se zaměřením nemovitosti byla provedena dne 30.06.2021 
samostatně pouze zvenčí, nebyl umožněn vstup do nemovitosti, nemovitost je 
neobývaná a zadavatel/spolumajitel nemá od nemovitosti klíče. 

3. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo 
Lukáš Žalek, Sokolská 464/29, podíl 13/16 
Emanuel Klysák, Horova 1206/8, 400 01 Ústí nad Labem, podíl 1/16 
Jan Klysák, Horova 1206/8, 400 01 Ústí nad Labem, podíl 1/16 
Jaroslav Klysák, Horova 1206/8, 400 01 Ústí nad Labem, podíl 1/16 

Nemovitosti: 
- pozemek pč.st18/2 – zast. plocha o výměře 332m2, součástí je stavba bydlení čp. 35 
- pozemek pč.7/2 – zahrada o výměře 117m2 
- pozemek pč.st18/2 – ostatní plocha - manipulační plocha o výměře 28m2 

zapsané na LV 547 pro katastrální území Chraštice, obec Chraštice, okres Příbram 

 

4. Dokumentace a skutečnost 

Na nemovitosti váznou zástavní práva exekutorská, která pro účely ocenění nejsou 
zohledňována.  

Přístup do nemovitosti přes pozemek pč. 1522 ve vlastnictví jiného vlastníka není 
smluvně ošetřen. 

 

5. Celkový popis nemovitosti 

Obec Chraštice se nachází zhruba 10 km jižně od města Příbrami nedaleko silnice I/4. 
Obec má omezenou občanskou vybavenost (pouze školka, škola), obsluhována je 
autobusovou dopravou. V obci jsou dostupné všechny inženýrské sítě kromě plynu. 
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Oceňovaná nemovitost leží v centru obce, sousedí na jedné straně s hřbitovem okolo 
kostela a z druhé s bývalou tvrzí (hostincem). V blízkém okolí je také občanská 
vybavenost obce (škola, pošta, MÚ, obchod) i autobusová zastávka. Přístup do 
nemovitosti z obecního veřejného prostranství (pč.810/1) přes pozemek pč. 1522 ve 
vlastnictví jiného vlastníka není smluvně ošetřen. Pozemek pč. 1522 leží až za 
uzavřenou plechovou vjezdovou bránou a je jedinou přístupovou cestou. 

Zděná přízemní stavba se sedlovou střechou je částečně podsklepená. Předpokládané 
stáří stavby je více než 100 let. Stavba je ze smíšeného zdiva, tloušťka zdiva je 60 cm a 
více, dům je ze severní strany bez omítky. Volné okénko se schozem do sklepa navazuje 
na asfaltovou plochu, což umožňuje neomezené zatékání vody při větších deštích, 
současně ale prostory větrá. Vhledem ke střeše bez vikýřů se dá předpokládat, že 
podkroví není zbudováno, snad jen místnosti u štítových zdí. Zadní štítová zeď je 
posunutá dovnitř a vznikl zastřešený otevřený prostor (lodžie). Dům byl dříve běžně 
obývaný a připojený na elektřinu, v současné době jsou dráty odpojené a zvnějšku i 
vytrhané. Ostatní přípojky se nepodařilo ověřit. Neznámá je dispozice a vybavení. 
Předpokládaná obytná plocha přízemí cca 122m2, s případnou místností v podkroví 
okolo 160m2. Stavba je před kompletní rekonstrukcí, novější je pouze střešní krytina. 
 
Všechny pozemky zapsané na LV 547 tvoří společně ucelenou plochu a jsou užívány 
společně se stavbou čp. 35 v jednom funkčním celku pod společným oplocením. Do 
funkčního celku zapadá i pozemek pč, 1522 jiného majitele, přes který se do dvora a ke 
dveřím do domu od brány vchází. Oplocení nemovitosti tvoří jednak kamenná hřbitovní 
zeď a jednak kamenná zeď do dvora bývalé tvrze v sousedství. Dvorek je zatravněný 
s náletovými keři. V zadní části pozemků stojí 2 zděné kůlny v dezolátním stavu, zdivo 
se drolí, krovy propadají. 
 
Nemovitost je dlouhodobě neužívaná a neudržovaná. 
 
 

6. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění 30.06.2021 jsou použity všeobecně 
uznávané a vyžadované oceňovací postupy.  

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

ZÁKON č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 
oceňování majetku) 

ČÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 2: 

„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 
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prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná 
majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje 
hodnotu majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním.“ 

Pro stanovení obvyklé ceny je použit postup popsaný ve vyhlášce č. 488/2020 Sb. 
kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

Volba metody: 

Za účelem stanovení tržní hodnoty dané nemovitosti je využit postup v podobě ocenění 
majetku dle platného cenového předpisu a dle porovnání sjednaných cen. Základní 
metodika, která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická metoda porovnání 
pomocí indexů uvedená v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, nakladatelství 
CERM.  
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D. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) Ocenění dle platného cenového předpisu 

Oceňovací předpis 
Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění 
zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 
Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 
Sb., č. 225/2017 Sb. a č. 237/2020 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 
Sb., č. 188/2019 Sb. a č. 488/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
151/1997 Sb.  

Základní informace: 

Název předmětu ocenění: Pozemky s RD – podíl 1/16 
Adresa předmětu ocenění: Chraštice čp.35 
 262 72 Chraštice 
LV: 547 
Kraj: Středočeský 
Okres: Příbram 
Obec: Chraštice 
Katastrální území: Chraštice 
Počet obyvatel: 250 
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 215,00 Kč/m2 

Koeficienty obce 
Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: Do 500 obyvatel V  0,50 
O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,60 
O3. Poloha obce: V ostatních případech VI  0,80 
O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod a 

kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn - kromě 
plynu 

II  0,85 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka, nebo 
autobusová zastávka 

III  0,90 

O6. Občanská vybavenost v obci: Omezená vybavenost (obchod a 
zdravotní středisko, nebo škola) - pouze ZŠ 

 

IV  0,90 

 
Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 201,00 
Kč/m2 

 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá 
poptávce 

II  0,00 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 

V  0,00 
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nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 
3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území 
II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Negativní - nemovitost ve 
spoluvlastnictví 

I  -0,04 

5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 
IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,90 
8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 

vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 přílohy č. 2 (kromě 
Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km 
včetně 

V  1,02 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 
ambulantní zařízení a základní škola) 

II  1,00 

 
V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou 
č.1 přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,881 
  i = 1  

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,960 
  i = 1  
 

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

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  1,01 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: 
Rezidenční zástavba 

I  0,03 

3. Poloha pozemku v obci: Střed obce – centrum obce I  0,01 
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 

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

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

I  0,00 

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

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně III  0,00 
8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 

komerčního využití 
II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů   II  0,00 
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Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 1,050 
  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou 
č.1 přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,925 

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

Koeficient pp = IT * IP = 1,008 

 

1. Pozemky s RD - podíl 1/16 

1.1. pozemky 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,960 

Index polohy pozemku IP = 1,050 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 

včetně - ostatní orientace 
IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 
4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 
6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 +Pi = 1,000 
  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,960 * 1,000 * 1,050 = 1,008 

 

Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle § 4 odst. 1 a pozemky od 
této ceny odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 
[Kč/m2]  

Index Koef. 
Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek  
§ 4 odst. 1  201,-  1,008    202,61 
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Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 
nádvoří 

st.18/2 332 202,61  67 266,52 

§ 4 odst. 1 zahrada 7/2 117 202,61  23 705,37 
§ 4 odst. 1 ostatní plocha - 

manipulační plocha 
7/3 28 202,61  5 673,08 

Stavební pozemky - celkem 477   96 644,97 

 

1.2. RD 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Rodinný dům § 35 porovnávací metoda 
Poloha objektu: Středočeský kraj, obec do 2 000 obyvatel 
Stáří stavby: 120 let 
Základní cena ZC (příloha č. 24):  2 004,- Kč/m3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

přízemí: 9,2*16,5 =  151,80 m2 

sklep: 9,2*8 =  73,60 m2 

 
Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 
přízemí: 151,80 m2 2,70 m 
sklep: 73,60 m2 2,50 m 

Obestavěný prostor 

zastřešení: (9,2*16,5)*(4,2/2) =  318,78 m3 

horní stavba: (9,2*16,5)*(3,55) =  538,89 m3 

spodní stavba: (9,2*8)*(2,50) =  184,00 m3 

Obestavěný prostor - celkem: =  1 041,67 m3 

Podlažnost: 

Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 =  151,80 m2 

Zastavěná plocha všech podlaží: ZP =  225,40 m2 

Podlažnost: ZP / ZP1 = 1,48 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

0. Typ stavby - podsklepený - se šikmou nebo strmou střechou III typ C 
1. Druh stavby: samostatný rodinný dům III  0,00 
2. Provedení obvodových stěn: na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo 

zdivo smíšené nebo kamenné 
I  -0,08 

3. Tloušťka obvod. stěn: více jak 45 cm III  0,03 
4. Podlažnost: hodnota více jak 1 do 2 včetně II  0,01 
5. Napojení na sítě (přípojky): přípojka elektro, voda, napoj. na veřej. IV  0,04 
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kanal. nebo domovní čistírna 
6. Způsob vytápění stavby: lokální na tuhá paliva I  -0,08 
7. Zákl. příslušenství v RD: úplné - standardní provedení  III  0,00 
8. Ostatní vybavení v RD: bez dalšího vybavení I  0,00 
9. Venkovní úpravy: minimálního rozsahu  II  -0,03 
10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD: snižující hodnotu RD  - 

vedlejší stavby v dezolátním stavu 
I  -0,01 

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou: od 300 m2 do 800 m2 
celkem 

II  0,00 

12. Kritérium jinde neuvedené: bez vlivu na cenu III  0,00 
13. Stavebně - technický stav: stavba ve špatném stavu – (předpoklad 

provedení rozsáhlejších stavebních úprav) 
IV  0,65 

Koeficient pro stáří 120 let: 
s = 1 - 0,005 * 120 = 0,400 
Koeficient stáří s nemůže být nižší než 0,6. 
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Index vybavení IV = (1 + Vi) * V13 * 0,600 = 0,343 
  i = 1  

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Index trhu s nemovitými věcmi IT = 0,960 

Index polohy pozemku IP = 1,050 

Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 2 004,- Kč/m3 * 0,343 = 687,37 Kč/m3 

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 1 041,67 m3 * 687,37 Kč/m3 * 0,960 * 1,050= 721 740,81 
Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  721 740,81 Kč 

1.3. Kůlna I 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Vedlejší stavba § 16: typ B 
Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm 
Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1.nadz. podlaží 
Podkroví: nemá podkroví 
Krov: neumožňující zřízení podkroví 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] výška 
kůlna 9,6*5,5 =  52,80 4,00 m 

 52,80 m2 

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

Typ Název Obestavěný prostor [m3] 
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NP kůlna (9,6*5,5)*(4,00) =  211,20 
Z zastřešení (9,6*5,5)*(4,00/2) =  105,60 

Obestavěný prostor - celkem:  316,80 m3 

 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 
standardu 

Část 
[%] 

1. Základy základové patky P 100 
2. Obvodové stěny zděné tl. 15 - 30 cm P 100 
3. Stropy chybí C 100 
4. Krov dřevěný neumožňující podkroví S 100 
5. Krytina pálená krytina P 100 
6. Klempířské práce chybí C 100 
7. Úprava povrchů chybí C 100 
8. Schodiště  X 100 
9. Dveře chybí C 100 
10. Okna chybí C 100 
11. Podlahy chybí C 100 
12. Elektroinstalace chybí C 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 
[%] 

Koef. 
Upravený 
obj. podíl 

1. Základy P  7,10 100  0,46  3,27 
2. Obvodové stěny P  31,80 100  0,46  14,63 
3. Stropy C  19,80 100  0,00  0,00 
4. Krov S  7,30 100  1,00  7,30 
5. Krytina P  8,10 100  0,46  3,73 
6. Klempířské práce C  1,70 100  0,00  0,00 
7. Úprava povrchů C  6,10 100  0,00  0,00 
8. Schodiště X  0,00 100  1,00  0,00 
9. Dveře C  3,00 100  0,00  0,00 
10. Okna C  1,10 100  0,00  0,00 
11. Podlahy C  8,20 100  0,00  0,00 
12. Elektroinstalace C  5,80 100  0,00  0,00 
Součet upravených objemových podílů  28,93 
Koeficient vybavení K4:  0,2893 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m3] =  1 250,- 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,2893 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2850 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  661,05 
Plná cena: 316,80 m3 * 661,05 Kč/m3 =  209 420,64 Kč 
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Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 121 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 1 rok 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 122 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 121 / 122 = 99,2 % 
Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 %   
Koeficient opotřebení: (1- 85 %/ 100) *  0,150 
Nákladová cena stavby CSN =  31 413,10 Kč 
Koeficient pp *  1,008 
Cena stavby CS =  31 664,40 Kč 

Kůlna I - zjištěná cena =  31 664,40 Kč 

1.4. Kůlna II 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Vedlejší stavba § 16: typ B 
Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm 
Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1.nadz. podlaží 
Podkroví: nemá podkroví 
Krov: neumožňující zřízení podkroví 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] výška 
kůlna 8,4*4,5 =  37,80 4,00 m 

 37,80 m2 

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

Typ Název Obestavěný prostor [m3] 
NP kůlna (8,4*4,5)*(4,00) =  151,20 
Z zastřešení (8,4*4,5)*(2/1) =  75,60 

Obestavěný prostor - celkem:  226,80 m3 

 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 
standardu 

Část 
[%] 

1. Základy základové patky P 100 
2. Obvodové stěny zděné tl. 15 - 30 cm P 100 
3. Stropy chybí C 100 
4. Krov dřevěný neumožňující podkroví S 100 
5. Krytina pálená krytina P 100 
6. Klempířské práce chybí C 100 
7. Úprava povrchů chybí C 100 
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8. Schodiště  X 100 
9. Dveře chybí C 100 
10. Okna chybí C 100 
11. Podlahy chybí C 100 
12. Elektroinstalace chybí C 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 
[%] 

Koef. 
Upravený 
obj. podíl 

1. Základy P  7,10 100  0,46  3,27 
2. Obvodové stěny P  31,80 100  0,46  14,63 
3. Stropy C  19,80 100  0,00  0,00 
4. Krov S  7,30 100  1,00  7,30 
5. Krytina P  8,10 100  0,46  3,73 
6. Klempířské práce C  1,70 100  0,00  0,00 
7. Úprava povrchů C  6,10 100  0,00  0,00 
8. Schodiště X  0,00 100  1,00  0,00 
9. Dveře C  3,00 100  0,00  0,00 
10. Okna C  1,10 100  0,00  0,00 
11. Podlahy C  8,20 100  0,00  0,00 
12. Elektroinstalace C  5,80 100  0,00  0,00 
Součet upravených objemových podílů  28,93 
Koeficient vybavení K4:  0,2893 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m3] =  1 250,- 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,2893 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2850 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  661,05 
Plná cena: 226,80 m3 * 661,05 Kč/m3 =  149 926,14 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 121 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 1 rok 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 122 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 121 / 122 = 99,2 % 
Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 %   
Koeficient opotřebení: (1- 85 %/ 100) *  0,150 
Nákladová cena stavby CSN =  22 488,92 Kč 
Koeficient pp *  1,008 
Cena stavby CS =  22 668,83 Kč 

Kůlna II - zjištěná cena =  22 668,83 Kč 
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Pozemky s RD - podíl 1/16 - rekapitulace 
1.1. Pozemky:   96 644,97 Kč 
Stavby a porosty na pozemku: 

1.2. RD  721 740,81 Kč 
1.3. Kůlna I  31 664,40 Kč 
1.4. Kůlna II  22 668,83 Kč 

Stavby na pozemku - celkem +  776 074,04 Kč 
Pozemky s RD - podíl 1/16 - výchozí cena pro výpočet 
vlastnického podílu 

=  872 719,01 Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 16 

Pozemky s RD - podíl 1/16 - zjištěná cena celkem =  54 544,94 Kč 
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II) Ocenění porovnáním sjednaných cen 

Ocenění srovnávací metodou 

Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými 
nemovitostmi nabízenými k prodeji nebo prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak 
poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotě, za kterou by nemovitost mohla být 
směněna. Při porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s mnoha faktory 
(např. lokalita, velikost, stav či příslušenství). 

Tyto faktory jsou zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto 
parametrů a vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti. 

Pro získání potřebných vzorků byly prohledávány databáze systému INEM 
(www.inem.cz) a ortomapy, sbírky listin a informace o cenách v Katastru nemovitostí 
(www.cuzk.cz).  

Do porovnání byly vybrány starší venkovské rodinné domy před rekonstrukcí prodané 
letos a v minulém roce. Kromě stavu před rekonstrukcí je nedostatkem oceňované 
nemovitosti, že pozemek ve vstupu k nemovitosti (pč.1522) je ve vlastnictví jiné osoby. 
Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v tabulce níže a v příloze. 

 

Rodinný dům č.p. 35 obec Chraštice 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek K5 - další vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt Chraštice, okres Příbram 160 m
2
  Před 

rekonstrukcí 477 m
2 přístup přes cizí pozemek 

bez VB 
  

1 Horčápsko, okres Příbram 155 m
2
, 

Přízemní 
Před 
rekonstrukcí 808 m

2  

2 Nestrašovice, okres Příbram 224 m
2
, 

Patrový 
Před 
rekonstrukcí 1070 m

2  

3 Chraštičky, Chraštice, okres 
Příbram 

150 m
2
, 

Patrový 
Před 
rekonstrukcí 600 m

2 u frekventované silnice 

4 Mirovice, okres Písek 86 m
2
, 

Přízemní 
Před 
rekonstrukcí 1429 m

2  
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č 
Cena 

požadovaná 
resp. 

zaplacená 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena po 
redukci na 

pramen 
K1 - 

poloha 
K2 - 

velikost 
K3 
- 

stav 
K4 - 

pozemek 
K5 - 
další 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 
1 1.700.000  Nepoužit 1.700.000,00  1.00 1.00 1.10 1.18 1.10 1.00 1.4278 1.190.643 Kč 
2 1.750.000  Nepoužit 1.750.000,00  1.00 1.20 1.00 1.25 1.10 1.00 1.6500 1.060.606 Kč 
3 1.125.000  Nepoužit 1.125.000,00  1.00 1.00 1.00 1.09 1.00 1.00 1.0900 1.032.110 Kč 
4 1.850.000  Nepoužit 1.850.000,00  1.00 0.80 1.00 1.30 1.10 1.00 1.1440 1.617.133 Kč 
Celkem průměr 1.225.123,00  
Minimum 1.032.110,00  
Maximum 1.617.133,00  
Směrodatná odchylka - s 270.296,49  
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 954.826,51  
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 1.495.419,49  
K1 - Koeficient úpravy na polohu objektu 
K2 - Koeficient úpravy na velikost objektu 
K3 - Koeficient úpravy na celkový stav 
K4 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 

 

Komentář k nemovitosti č. 1: V rekonstrukci, nová střecha, část nové podlahy, rozvody 

Komentář: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též 
srovnatelné. 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti jako celku po zaokrouhlení na       

                           1.225.000,- Kč 

Z toho podíl 1/16 (6,25 %) vzhledem ke ztížené obchodovatelnosti stanovujeme na 
5,5% celku, které činí po zaokrouhlení  

                                                                                                               67.000,- Kč 
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E. Rekapitulace, odůvodnění, kontrola: 

Za účelem stanovení obvyklé hodnoty dané nemovitosti byl využit postup v podobě 
ocenění majetku dle platného cenového předpisu a dle tržního porovnání. Pro získání 
potřebných vzorků byly prohledávány databáze systému INEM (www.inem.cz) a 
ortomapy, sbírky listin a informace o cenách v Katastru nemovitostí (www.cuzk.cz).  
Do porovnání byly vybrány starší venkovské rodinné domy před rekonstrukcí prodané 
letos a v minulém roce. Kromě stavu před rekonstrukcí je nedostatkem oceňované 
nemovitosti, že pozemek ve vstupu k nemovitosti (pč.1522) je ve vlastnictví jiné osoby. 
 
 
 

I) Ocenění dle platného cenového předpisu 

1. Pozemky s RD - podíl 1/16  54 545,- Kč 
1.1. Oceňované pozemky  6 040,31 Kč 
1.2. RD  45 108,81 Kč 
1.3. Kúlna I  1 979,- Kč 
1.4. Kúlna II  1 416,81 Kč 
  = 54 545,- Kč  

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  54 550,- Kč 

 

II) Ocenění tržním porovnáním 

Výsledek dle srovnávací metody nemovitosti LV 547 – podíl 1/16             67 000,- Kč 
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F. ZÁVĚR: 

Znalecký úkol:  

Stanovení obvyklé ceny podílu 1/16 na nemovitostech zapsaných na LV 547 pro 
katastrální území Chraštice, obec Chraštice, okres Příbram 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu, k místním 
podmínkám polohy nemovitostí a ztížené obchodovatelnosti podílu je stanovena 
obvyklá hodnota předmětné nemovitosti v daném místě a čase po zaokrouhlení na 

67.000 Kč 

Slovy: Šedesátsedmtisíc korun 

 

Vypracoval: 

XP invest, s. r. o. - znalecký ústav  
obor Ekonomika, Ceny a odhady - nemovitosti  
Ing. Jana Petrželová, Martin Málek, František Kořínek 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: kontakt@xpinvest.cz 

V Praze, dne 14.07.2021 

 

 

…………………………… …………………………….. ……………………………... 

     Ing. Jana Petrželová                   Martin Málek                       František Kořínek 

 

G. Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, 
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve 
znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb. k 
provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, 
Ministerstvem spravedlnosti České republiky, č. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 
2012 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru 
ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 14272-1494/2021 znaleckého 
deníku. 
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H. Seznam příloh 

- výpis z elektronické verze katastru nemovitostí  
- ortofoto mapa 
- fotodokumentace předmětu ocenění 
 - srovnávané nemovitosti 

I. Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 
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Mapy: 
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Pořízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 155 m
2
, 

Horčápsko, okres Příbram 

Celková cena:  1.700.000 Kč  

Adresa: Horčápsko čp. 18, okres Příbram  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

 Adresa   Horčápsko, okres Příbram   Počet nadzemních 
podlaží  

 1  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 1 700 000 Kč   Stav objektu   Před 
rekonstrukcí  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 28.05.2021   Plocha užitná   155  

 Číslo řízení   V-5430/2021-211   Plocha přidruženého 
pozemku  

 808  

 Poznámka k ceně   1 750 000 Kč za nemovitost, včetně provize, 
včetně poplatků, včetně právního servisu  

 Voda   Místní zdroj  

 Konstrukce budovy   Smíšená   Odpad   Jímka  
 Typ domu   Přízemní   Umístění objektu   Klidná část 

obce  
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Slovní popis 

 Nabízím k prodeji starší rodinný dům se zahradou v obci Horčápsko. Jedná se o zděný 
dům, kde na obytnou část navazuje hospodářská část a garáž. Dům je nabízen k prodeji 
ve fázi započaté rekonstrukce. Kompletně je zrekonstruována jedna místnost. Jsou zde 
nové betonové podlahy včetně izolace a zateplení, nové omítky, elektřina a 
sádrokartonové stropy. Další části domu jsou ve fázi, kdy byly vybourány podlahy, 
koupelna, WC, kuchyň a je potřeba tyto části dokončit. V domě jsou také nová plastová 
okna. Původně byly v přízemí dvě obytné místnosti, koupelna a WC, ale obytné 
prostory je možné dále rozšířit do prostor bývalé stodoly, případně garáže. Podkroví 
domu není k bydlení využíváno. Dům je napojen na elektřinu, voda je čerpána ze studny 
a odkanalizování je řešeno do jímky. Celková plocha pozemku je 808 m2 a kromě 
zastavěné plochy domu je na pozemku dřevěný altán a také malý podzemní sklípek. Na 
zahradě je několik ovocných stromů. V roce 2012 byla nad obytnou částí domu 
položena nová střešní krytina. Příbram 15 km, Praha 50 km. Pošta, obchod, škola, 
školka, restaurace jsou k dispozici v sousední obci Tochovice. Upřednostním zájemce s 
hotovostí.  

 4. Fotodokumentace  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 224 m
2
, 

Nestrašovice, okres Příbram 

Celková cena:  1.750.000 Kč  

Adresa: Nestrašovice čp. 34, okres 
Příbram  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

 Adresa   Nestrašovice, okres Příbram   Stav objektu   Před 
rekonstrukcí  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 1 750 000 Kč   Zastavěná plocha 
(m2)  

 112  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 13.05.2021   Plocha užitná   224  

 Číslo řízení   V-5279/2021-211   Podlahová plocha   224  
 Poznámka k ceně   1 950 000 Kč za nemovitost, včetně provize, 

včetně právního servisu  
 Plocha přidruženého 
pozemku  

 1070  

 Konstrukce budovy   Smíšená   Voda   Místní zdroj  
 Typ domu   Patrový   Umístění objektu   Klidná část 

obce  
 Počet nadzemních 
podlaží  

 2    
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Slovní popis 

 Prodej rodinného domu s nutnou rozsáhlou rekonstrukcí. Dům se nachází na pozemku 
o celkové rozloze 1070 m2 v klidné obci Nestrašovice, v okrese Příbram asi 20 km jižně 
od Příbrami a 5 km východně od města Březnice. Obcí prochází cyklotrasa č. 1157 
Březnice – Mirovice – Orlík nad Vltavou a také turistická trasa červená turistická 
značka Březnice – Zalužany – Orlík nad Vltavou. Veškerá občanská vybavenost je v 
nedalekém městě Březnice. S financováním pomůžeme. Více informací u makléře.  

 4. Fotodokumentace  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 150 m
2
, 

Chraštičky, Chraštice, okres Příbram 

Celková cena:  1.125.000 Kč  

Adresa: Chraštičky čp. 58, Chraštice, 
okres Příbram  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

 Adresa   Chraštičky, Chraštice, okres Příbram   Stav objektu   Před 
rekonstrukcí  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 1 125 000 Kč   Zastavěná plocha 
(m2)  

 85  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 21.12.2020   Plocha užitná   150  

 Číslo řízení   V-11018/2020-211   Plocha přidruženého 
pozemku  

 600  

 Poznámka k ceně   1 280 000 Kč za nemovitost, včetně provize   Voda   Vodovod  
 Konstrukce budovy   Cihlová   Odpad   Jímka  
 Typ domu   Patrový    
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Slovní popis 

 Dovolujeme si nabídnout k prodeji patrový rodinný dům s pozemkem o celkové 
výměře cca 600 m2 v obci Chraštičky, okres Příbram. Zděný, částečně podsklepený 
dům se zastavěnou plochou 85 m2 je dispozičně řešen jako 3+1 – přízemí tvoří veranda, 
2 pokoje, místnost pro koupelnu a WC, v patře se nachází 2 obytné místnosti. Pro 
užívání domu je nutné dokončit započatou rekonstrukci, v rámci které již byla 
vyměněna okna za plastová, byly osazeny nové vchodové dveře a jsou hotové nové 
rozvody elektřiny. Střecha RD je původní, ale v dobrém stavu. Objekt je napojen na 
obecní vodovod, kanalizace je svedena do jímky. K domu přináleží zahrada o výměře 
cca 515 m2 se vzrostlými stromy a okrasnými keři. Obec Chraštičky je částí 1 km 
vzdálené obce Chraštice s velmi dobrou občanskou vybaveností (obecní úřad, pošta, MŠ 
a ZŠ, obchod, restaurace). 6 km od obce se rozprostírá vodní nádrž Orlík. Příbram je 
vzdálena cca 15 km, Březnice 9 km, Praha 57 km, Písek 33 km. Financování formou 
hypotéky pomůžeme vyřídit.  

 4. Fotodokumentace  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 86 m
2
, 

Mirovice, okres Písek 

Celková cena:  1.850.000 Kč  

Adresa: Boješice čp.5, Mirovice, okres 
Písek  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

 Adresa   Mirovice, okres Písek   Zastavěná plocha 
(m2)  

 187  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 1 850 000 Kč   Plocha užitná   86  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 31.07.2020   Podlahová plocha   86  

 Číslo řízení   V-3985/2020-305   Plocha přidruženého 
pozemku  

 1429  

 Poznámka k ceně   1 800 000 Kč za nemovitost, včetně provize   Voda   Vodovod  
 Konstrukce budovy   Smíšená   Odpad   Jímka  
 Typ domu   Přízemní   Umístění objektu   Klidná část 

obce  
 Stav objektu   Před rekonstrukcí    
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Slovní popis 

 Pokud sháníte bydlení či chalupu v klidu venkova, nabízíme k prodeji rodinný dům o 
dispozici 2+1 s chlévy, stodolou a sklepem. Dům je určený k celkové rekonstrukci a 
pokud byste v budoucnu potřebovali více místností, je možné vybudovat druhé patro na 
půdě. K nemovitosti patří prostorný zatravněný dvůr a rozlehlá zahrada se vzrostlými 
stromy. Veškerá občanská vybavenost je v Mirovicích, které jsou vzdálené 3 km - 4 
minuty autem. Více informací Vám ráda poskytnu na prohlídce. Možnost financování 
přes MM hypocentrum.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 

    

   

 


