
 

 

  

 

 

 

ZNALECKÝ POSUDEK 
číslo položky: 9161-91-04/22 

Znalecký posudek je podán v oboru ekonomika, odvětví stavby a odhady nemovitostí. 

 

 

o ceně pozemku p.č.st. 56, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 214 a 

pozemků p.č. 212/2, p.č. 213, p.č. 214 a p.č. 215, vše umístěné v katastrálním 

území Horní Brusnice, obec Horní Brusnice, okres Trutnov, kraj 

Královéhradecký   

 
Objednatel znaleckého posudku:                   MI Estate s.r.o., IČO: 08294208 

 Roháčova 188/37 

 130 00 Praha 3 

 

 

 

Účel znaleckého posudku: Stanovení ceny za účelem vypořádání podílového spoluvlastnictví  

 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF 

ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 424/2021 Sb., podle stavu ke dni 12.4.2022 znalecký 

posudek vypracoval: 

 Ing. Rudolf Junger 

 Benátky 138 

 570 01 Litomyšl 

 telefon: 602 434 033 

 e-mail: Junger@lit.cz 

 IČ: 11106727 DIČ: CZ6110241984 

Počet stran: 38 včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

Vyhotovení číslo: 3 

V Litomyšli 19.4.2022 
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1. ZADÁNÍ 

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele 
Úkolem znalce je stanovit cenu pozemku p.č.st. 56, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 

214 a pozemků p.č. 212/2, p.č. 213, p.č. 214 a p.č. 215, vše umístěné v katastrálním území Horní 

Brusnice, obec Horní Brusnice, okres Trutnov, kraj Královéhradecký.   

 

1.2. Účel znaleckého posudku 
Stanovení ceny za účelem vypořádání podílového spoluvlastnictví. 

 

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru 

posudku 
Nebyly žádné sdělené. 

 

 

 

 

2. VÝČET PODKLADŮ 

2.1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat 
1. Ve znaleckém posudku je stanovena cena dle platného oceňovacího předpisu. 

2. Ve znaleckém posudku je stanovena cena obvyklá. 

 

2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 
1. Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 456. 

 

2. Katastrální mapa. 

 

3. Letecký snímek. 

 

4. Mapy oblasti. 

 

5. Fotografie. 

 

2.3. Věrohodnost zdroje dat 
Data byla čerpána z katastru nemovitostí.  
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2.4. Základní pojmy a metody ocenění 
1. Ve znaleckém posudku je stanovena cena dle platného oceňovacího předpisu. 

 

2. Ve znaleckém posudku je stanovena obvyklá cena porovnávacím způsobem. 

 

3. Nákladová metoda - je založena na principu pojetí náhrady, jejím výsledkem je věcná hodnota, 

která vychází z nutných pořizovacích nákladů, které bylo třeba vynaložit na pořízení stavby a 

pozemků, snížená o přiměřené opotřebení. 

 

4. Ocenění dle platného oceňovacího předpisu - dle 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., č. 488/2020 

Sb. a č. 424/2021 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 

 

5. Porovnávací metoda - se určuje porovnáním statické vyhodnocení nejčastěji se vyskytujícího 

prvku v dané množině realizovaných cen stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 

poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění s 

vyloučením mimořádných okolností trhu. Množina prvků je stanovena z historických cen za 

přiměřený časový úsek. 

 

6. Výpočet porovnávací hodnoty - pro stanovení obvyklé cena porovnávací metodou jsou použité 

srovnatelné nemovité věci, u nichž je realizovaná cena. Při výběru srovnatelných, prodaných 

nemovitých věcí, je respektovaná homogenita pro srovnání, srovnatelné věci odpovídají shodnému 

segmentu trhu daným typem, polohou, velikostí, kvalitou, technickými parametry, využitelností. 

Případné rozdíly jsou zohledněny pomocí korekčních koeficientů. Při analýze transakcí se 

srovnatelným majetkem je pro stanovení indikace porovnávací hodnoty oceňovaných nemovitých 

věcí stanovena srovnávací jednotka (podlahová plocha započitatelná, obestavěný prostor) za celek. 

Tato jednotka je u rezidenčních nemovitých věcí podobného typu považována a používána za 

standardní.    
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3. NÁLEZ 

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat 
1. Ve znaleckém posudku je stanovena cena dle platného oceňovacího předpisu. 

2. Ve znaleckém posudku je stanovena cena obvyklá. 

 

3.2. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 
Název předmětu ocenění: Rodinný dům 

Adresa předmětu ocenění: Horní Brusnice 214 

 544 74 Horní Brusnice 

LV: 456 

Kraj: Královéhradecký 

Okres: Trutnov 

Obec: Horní Brusnice 

Katastrální území: Horní Brusnice 

Počet obyvatel: 436 

 

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 628,00 Kč/m2 

Koeficienty obce 

Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: Do 500 obyvatel - 436 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, 

kanalizace a plyn - elektřina, vodovod, kanalizace, plyn 

I  1,00 

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

autobusová zastávka - autobusové zastávky, železniční zastávka je 

v sousední obci Mostek 

III  0,90 

O6. Občanská vybavenost v obci: Rozšířená vybavenost (obchod, 

služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) 

služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) - obecní úřad, 

mateřská škola, pošta, knihovna, kostel, obchod a restaurace 

II  0,98 

 

 

Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 133,00 Kč/m2 

 

Vlastnické a evidenční údaje 

SJM Kánský Jan a Kánská Monika, podíl: 1 / 4  

Kánský Jan, Horní Brusnice 214, 544 74 Horní Brusnice  

Kánská Monika, Horní Brusnice 214, 544 74 Horní Brusnice  

MI Estate s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, podíl: 1 / 2  

Roman Šubr, Horní Brusnice 214, 544 74 Horní Brusnice, podíl: 1 / 4  
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Dokumentace a skutečnost 

Projektová dokumentace nebyla znalci předložena. 

Celkový popis nemovité věci 

Úkolem znalce je stanovit cenu pozemku p.č.st. 56, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 

214 a pozemků p.č. 212/2, p.č. 213, p.č. 214 a p.č. 215, vše umístěné v katastrálním území Horní 

Brusnice, obec Horní Brusnice, okres Trutnov, kraj Královéhradecký.   

Oceňované pozemky jsou umístěné v centru zastavěné části obce Horní Brusnice. Přístup k 

pozemkům je po zpevněné, veřejné komunikaci. V místě je možnost napojení na všechny 

inženýrské sítě. Pozemky jsou osazené ve svažitém terénu. Obec Horní Brusnice nemá zpracovaný 

územní plán.  

Dle vodohospodářských map Královéhradeckého kraje se oceňované pozemky nachází mimo 

záplavová pásma. Rodinný dům je zděná, samostatně stojící stavba, postavená v roce 1900. 

Obec Horní Brusnice leží na nejjižnějším výběžku trutnovského okresu, severozápadně od Dvora 

Králové nad Labem. Obcí protéká Brusnický potok. Obec je dostupná autobusovou dopravou. 

Železniční stanice je vzdálená cca 2 km severně v obci Mostek. Nejvýznamnějšími památkami obce 

jsou kostel sv. Mikuláše a socha sv. Josefa. V kostele se kromě bohoslužeb konají i hudební 

koncerty. V obci byly zachovány též roubené chalupy s vyřezávanými lomenicemi krkonošského 

typu. V obci se nachází obecní úřad, mateřská škola, pošta, knihovna, kostel, obchod a restaurace. V 

obci je zřízený veřejný rozvod elektřiny, vody, kanalizace a zemního plynu. 

V ocenění se vycházelo z vnějšího zaměření stavby. Interiér domu mi nebyl zpřístupněn. Výměry 

byly převzaté z katastru nemovitostí a ze znaleckého posudku č. 1586/136/2018 ze dne 7.8.2018, 

který vyhotovil Ing. Michal Danielis.    

 

3.3. Obsah 
1. Rodinný dům č.p. 214 na p.č.st. 56  

2. Přípojka elektřiny  

3. Přípojka vody  

4. Přípojka kanalizace  

5. Venkovní schody  

6. Zpevněná plocha  

7. Plot zděný  

8. Plot drátěný  

9. Pozemky  

10. Porosty na pozemcích p.č. 212/2, p.č. 213, p.č. 214 a p.č. 215  
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4. ZNALECKÝ POSUDEK 

4.1. Popis postupu při analýze dat 
1. Ve znaleckém posudku je stanovena cena dle platného oceňovacího předpisu. 

2. Ve znaleckém posudku je stanovena cena obvyklá. 

 

 

4.2. Ocenění cenou zjištěnou 

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., č. 488/2020 Sb. a č. 424/2021 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 

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, 

nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 

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: V ostatních případech VII  0,80 

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 + S Pi) = 0,720 

  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 + S Pi) = 1,000 

  i = 1  
 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 obyvatel 

včetně 
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Název znaku č. Pi 

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

celku - rodinný dům 

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, 

s možností parkování na pozemku 

VII  0,01 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – 

dobrá dostupnost centra obce 

III  0,00 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Výhodná – 

možnost komerčního využití 

III  0,01 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost: Nižší než je průměr v kraji - Královéhradecký 

kraj: 4,0 %. Horní Brusnice: 3,6 %. 

III  0,02 

11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - bez vlivů II  0,00 

 

 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + S Pi) = 1,091 

  i = 2 

 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy 

č. 3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,786 

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

Koeficient pp = IT * IP = 1,091 

 

1. Rodinný dům č.p. 214 na p.č.st. 56 
Samostatně stojící, zděný rodinný dům č.p. 214 je částečně podsklepený, má jedno nadzemní 

podlaží a sedlovou střechu, v níž je zřízeno podkroví. V rodinném době jsou umístěné celkem 4 

byty 3 + 1. V přízemí jsou dva byty a v podkroví jsou také dva byty. Rodinný dům je napojený na 

veřejnou elektroinstalaci, vodovod a kanalizaci. Rodinný dům byl postavený v roce 1900. V 

průběhu let byl využívaný k trvalému bydlení a byl průběžně opravovaný. Rodinný dům je v době 

ocenění ve zhoršeném technickém stavu. Vyžaduje celkovou rekonstrukci a modernizaci. Parkování 

je možné na zpevněné ploše u rodinného domu na vlastním pozemku. 

Příslušenství k rodinnému domu tvoří přípojka elektřiny, přípojka vody, přípojka kanalizace, 

zpevněné plochy, venkovní schody a oplocení.  
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Zatřídění pro potřeby ocenění 

Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: § 13, typ A 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1.nadz. podlaží 

Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. 

podlaží 

Střecha: se šikmou nebo strmou střechou 

Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1122 

 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] výška 

1.PP 11,00 * 7,00 =  77,00 2,40 m 

1.NP 28,00 * 11,00 + 28,00 * 3,20 =  397,60 2,70 m 

Podkroví 28,00 * 11,00 =  308,00 2,60 m 

  782,60 m2 

Obestavěný prostor 

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

Typ Název Obestavěný prostor [m3] 

PP 1.PP (11,00 * 7,00) * 2,40 =  184,80 

NP 1.NP (28,00 * 11,00) * (0,10 + 2,70) + ((28,00 * 3,20) 

*3,20) =  1 149,12 

Z Podkroví (28,00 * 11,00) * 3,90/2 =  600,60 

Obestavěný prostor - celkem:  1 934,52 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 původní, masivní kamenné základy S 100 

2. Zdivo zděné S 100 

3. Stropy s rovným podhledem nad přízemím, 

zateplené rovné i zkosené podhledy v 

podkroví 

S 100 

4. Střecha dřevěný sedlový krov, na přístavbě 

plochá střecha 

S 100 

5. Krytina eternitové šablony S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S 100 

7. Vnitřní omítky vápenné štukové S 100 

8. Fasádní omítky vápenocementové omítky S 100 

9. Vnější obklady kamenná podezdívka S 100 

10. Vnitřní obklady koupelna, WC S 100 

11. Schody betonové S 100 

12. Dveře dřevěné náplňové a hladké plné i S 100 
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prosklené 

13. Okna dřevěná, dvojitá a plastová zdvojená S 100 

14. Podlahy obytných místností PVC, koberce S 100 

15. Podlahy ostatních místností PVC, keramická dlažba S 100 

16. Vytápění na tuhá paliva S 100 

17. Elektroinstalace světelná, třífázová S 100 

18. Bleskosvod ano S 100 

19. Rozvod vody studená a teplá S 100 

20. Zdroj teplé vody bojlery S 100 

21. Instalace plynu chybí C 100 

22. Kanalizace odkanalizování z kuchyní, koupelen a 

WC 

S 100 

23. Vybavení kuchyně kuchyňské linky a sporáky S 100 

24. Vnitřní vybavení umyvadla, vany S 100 

25. Záchod splachovací S 100 

26. Ostatní digestoř, internet, televizní anténa S 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy S  8,20 100  1,00  8,20 

2. Zdivo S  21,20 100  1,00  21,20 

3. Stropy S  7,90 100  1,00  7,90 

4. Střecha S  7,30 100  1,00  7,30 

5. Krytina S  3,40 100  1,00  3,40 

6. Klempířské konstrukce S  0,90 100  1,00  0,90 

7. Vnitřní omítky S  5,80 100  1,00  5,80 

8. Fasádní omítky S  2,80 100  1,00  2,80 

9. Vnější obklady S  0,50 100  1,00  0,50 

10. Vnitřní obklady S  2,30 100  1,00  2,30 

11. Schody S  1,00 100  1,00  1,00 

12. Dveře S  3,20 100  1,00  3,20 

13. Okna S  5,20 100  1,00  5,20 

14. Podlahy obytných místností S  2,20 100  1,00  2,20 

15. Podlahy ostatních místností S  1,00 100  1,00  1,00 

16. Vytápění S  5,20 100  1,00  5,20 

17. Elektroinstalace S  4,30 100  1,00  4,30 

18. Bleskosvod S  0,60 100  1,00  0,60 

19. Rozvod vody S  3,20 100  1,00  3,20 

20. Zdroj teplé vody S  1,90 100  1,00  1,90 

21. Instalace plynu C  0,50 100  0,00  0,00 

22. Kanalizace S  3,10 100  1,00  3,10 

23. Vybavení kuchyně S  0,50 100  1,00  0,50 

24. Vnitřní vybavení S  4,10 100  1,00  4,10 

25. Záchod S  0,30 100  1,00  0,30 

26. Ostatní S  3,40 100  1,00  3,40 

Součet upravených objemových podílů  99,50 

Koeficient vybavení K4:  0,9950 
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Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m3]: =  2 290,- 

Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 11): *  1,1200 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9950 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,4930 

Základní cena upravená  [Kč/m3] =  5 089,66 

Plná cena: 1 934,52 m3 * 5 089,66 Kč/m3 =  9 846 049,06 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 122 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 33 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 155 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 122 / 155 = 78,7 %   

Koeficient opotřebení: (1- 78,7 % / 100) *  0,213 

Nákladová cena stavby CSN =  2 097 208,45 Kč 

Koeficient pp *  1,091 

Cena stavby CS =  2 288 054,42 Kč 

Rodinný dům č.p. 214 na p.č.st. 56 - zjištěná cena =  2 288 054,42 Kč 

 

2. Přípojka elektřiny 
Jedná se o přípojku elektřiny k domu č.p. 214. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 3.1.6. Přípojky elektro kabel Al 25 mm2 zemní 

kabel 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2224 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Délka: 7,00 m 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  195,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5960 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  404,98 

Plná cena: 7,00 m * 404,98 Kč/m =  2 834,86 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 52 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 8 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 52 / 60 = 86,7 % 

Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 %   

Koeficient opotřebení: (1- 85 %/ 100) *  0,150 

Nákladová cena stavby CSN =  425,23 Kč 
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Koeficient pp *  1,091 

Cena stavby CS =  463,93 Kč 

Přípojka elektřiny - zjištěná cena =  463,93 Kč 

 

3. Přípojka vody 
Jedná se o přípojku vody k domu č.p. 214. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 1.1.2. Přípojka vody DN 40 mm 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Délka: 6,50 m 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  360,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7650 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  796,32 

Plná cena: 6,50 m * 796,32 Kč/m =  5 176,08 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 52 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 8 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 52 / 60 = 86,7 % 

Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 %   

Koeficient opotřebení: (1- 85 %/ 100) *  0,150 

Nákladová cena stavby CSN =  776,41 Kč 

Koeficient pp *  1,091 

Cena stavby CS =  847,06 Kč 

Přípojka vody - zjištěná cena =  847,06 Kč 

 

4. Přípojka kanalizace 
Jedná se o přípojku kanalizace k domu č.p. 214. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 2.1.4.2 Přípojka kanalizace DN 200 mm 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Délka: 8,00 m 
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Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  1 555,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7260 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  3 391,14 

Plná cena: 8,00 m * 3 391,14 Kč/m =  27 129,12 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 42 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 38 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 42 / 80 = 52,5 %   

Koeficient opotřebení: (1- 52,5 % / 100) *  0,475 

Nákladová cena stavby CSN =  12 886,33 Kč 

Koeficient pp *  1,091 

Cena stavby CS =  14 058,99 Kč 

Přípojka kanalizace - zjištěná cena =  14 058,99 Kč 

 

5. Venkovní schody 
Jedná se o venkovní, betonové schody, po kterých se vchází do domu. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 12.4. Schodiště betonové 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 242 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Délka: 

11 * 1,50 = 16,50 m 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  225,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,8210 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  507,78 

Plná cena: 16,50 m * 507,78 Kč/m =  8 378,37 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 32 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 28 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 32 / 60 = 53,3 %   

Koeficient opotřebení: (1- 53,3 % / 100) *  0,467 

Nákladová cena stavby CSN =  3 912,70 Kč 

Koeficient pp *  1,091 

Cena stavby CS =  4 268,76 Kč 

Venkovní schody - zjištěná cena =  4 268,76 Kč 
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6. Zpevněná plocha 
Jedná se o venkovní, betonové schody, po kterých se vchází do domu. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 8.3.27. Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 80 

mm 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 

10,50 * 1,50 = 15,75 m2 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2] =  515,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,6530 

Základní cena upravená cena [Kč/m2] =  1 093,04 

Plná cena: 15,75 m2 * 1 093,04 Kč/m2 =  17 215,38 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 32 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 28 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 32 / 60 = 53,3 %   

Koeficient opotřebení: (1- 53,3 % / 100) *  0,467 

Nákladová cena stavby CSN =  8 039,58 Kč 

Koeficient pp *  1,091 

Cena stavby CS =  8 771,18 Kč 

Zpevněná plocha - zjištěná cena =  8 771,18 Kč 

 

7. Plot zděný 
Podél vstupu do domu je postavený zděný plot. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 13.5. Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky zděné 

do betonových patek 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 

22,50 * 1,20 = 27,00 m2 pohledové plochy 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2] =  780,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7650 

Základní cena upravená cena [Kč/m2] =  1 725,36 
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Plná cena: 27,00 m2 * 1 725,36 Kč/m2 =  46 584,72 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 32 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 18 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 32 / 50 = 64,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 64,0 % / 100) *  0,360 

Nákladová cena stavby CSN =  16 770,50 Kč 

Koeficient pp *  1,091 

Cena stavby CS =  18 296,62 Kč 

Plot zděný - zjištěná cena =  18 296,62 Kč 

 

8. Plot drátěný 
Zahrada okolo domu č.p. 214 je oplocena drátěným pletivem na betonových sloupcích.  

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 13.1. Plot ze str. pl. na ocelové sloupky do bet. 

patek, nátěr 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 

82,00 * 1,20 = 98,40 m2 pohledové plochy 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2] =  240,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7650 

Základní cena upravená cena [Kč/m2] =  530,88 

Plná cena: 98,40 m2 * 530,88 Kč/m2 =  52 238,59 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 32 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 3 roky 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 32 / 35 = 91,4 % 

Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 %   

Koeficient opotřebení: (1- 85 %/ 100) *  0,150 

Nákladová cena stavby CSN =  7 835,79 Kč 

Koeficient pp *  1,091 

Cena stavby CS =  8 548,85 Kč 

Plot drátěný - zjištěná cena =  8 548,85 Kč 
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9. Pozemky 
Úkolem znalce je stanovit cenu pozemku p.č.st. 56, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 

214 a pozemků p.č. 212/2, p.č. 213, p.č. 214 a p.č. 215, vše umístěné v katastrálním území Horní 

Brusnice, obec Horní Brusnice, okres Trutnov, kraj Královéhradecký.   

Oceňované pozemky jsou umístěné v centru zastavěné části obce Horní Brusnice. Přístup k 

pozemkům je po zpevněné, veřejné komunikaci. V místě je možnost napojení na všechny 

inženýrské sítě. Pozemky jsou osazené ve svažitém terénu. Obec Horní Brusnice nemá zpracovaný 

územní plán.  

Dle vodohospodářských map Královéhradeckého kraje se oceňované pozemky nachází mimo 

záplavová pásma. Pozemky jsou osazené v mírně svažitém terénu. Jsou umístěné v souvisle 

zastavěné části obce. Obec Nemá cenovou mapu stavebních pozemků. 

 

Ocenění 

Koeficient redukce R: 

Výměra všech pozemků ve funkčním celku vp = 2 121,00 m2 

R = (200 + 0,8 * Svp) / Svp 

R = (200 + 0,8 * 2 121,00) / 2 121,00 = 0,894 

 

Index trhu s nemovitostmi IT = 1,000 

Index polohy pozemku IP = 1,091 

 

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 - bez vlivů II  0,00 

 
  6  

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

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 1,000 * 1,091 = 1,091 

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  133,-  1,091    145,10 
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Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

st. 56 553 145,10  

Redukční koeficient R = 0,894 129,72  71 735,16 

§ 4 odst. 1 zahrada 212/2 984 145,10  

Redukční koeficient R = 0,894 129,72  127 644,48 

§ 4 odst. 1 trvalý travní porost 213 119 145,10  

Redukční koeficient R = 0,894 129,72  15 436,68 

§ 4 odst. 1 zahrada 214 206 145,10  

Redukční koeficient R = 0,894 129,72  26 722,32 

§ 4 odst. 1 zahrada 215 259 145,10  

Redukční koeficient R = 0,894 129,72  33 597,48 

Stavební pozemky - celkem 2 121   275 136,12 

Pozemky - zjištěná cena celkem =  275 136,12 Kč 

 

 

10. Porosty na pozemcích p.č. 212/2, p.č. 213, p.č. 214 a p.č. 215 
Na zahradě okolo domu č.p. 214 se nachází ovocné stromy, smrky a okrasné dřeviny. 

Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin oceněné 

zjednodušeným způsobem: § 47 

   

Celková cena pozemku: Kč  203 401,00 

Celková výměra pozemku m2  1 568,00 

Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m2  364,00 

Cena pokryvné plochy porostů Kč  47 218,09 

Cena porostu je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: *  0,065 

Cena smíšeného porostu: =  3 069,18 

Porosty na pozemcích p.č. 212/2, p.č. 213, p.č. 214 a p.č. 215 - 

zjištěná cena celkem 

=  3 069,18 Kč 
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4.3. Výsledky analýzy dat 
1. Rodinný dům č.p. 214 na p.č.st. 56  2 288 054,40 Kč 

2. Přípojka elektřiny  463,90 Kč 

3. Přípojka vody  847,10 Kč 

4. Přípojka kanalizace  14 059,- Kč 

5. Venkovní schody  4 268,80 Kč 

6. Zpevněná plocha  8 771,20 Kč 

7. Plot zděný  18 296,60 Kč 

8. Plot drátěný  8 548,90 Kč 

9. Pozemky  275 136,10 Kč 

10. Porosty na pozemcích p.č. 212/2, p.č. 213, p.č. 214 a p.č. 215  3 069,20 Kč 

Výsledná cena - celkem:  2 621 515,20 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  2 621 520,- Kč 

slovy: Dvamilionyšestsetdvacetjednatisícpětsetdvacet Kč 



- 18 - 

 

5. STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY 
Obvyklou cenou se 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 nebo 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. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.  

V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitých věcí na trhu, nebo nedávno 

uskutečněných prodejů nemovitých věcí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. 

Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitých věcí, vyhodnocením 

údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, 

konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitých věcí. 

Tato cena je tudíž hodnotovým ekvivalentem vyjádřeným v penězích, umožňujícím podle místních 

podmínek obstarání obdobné věci, tedy v praxi zpravidla průměrem realizovaných prodejů, které 

jsou stejné nebo srovnatelné v daném místě a čase. Protože úroveň obecné ceny je v podstatě 

odrazem zprůměrovaných dohodnutých cen za věci srovnatelného druhu, jak se utvářejí v určité 

lokalitě a za určitých časově proměnlivých podmínek, nemůžeme ji chápat ani jako fixní údaj, ani 

jako jednoznačné hledisko vyjádřené naprosto přesným číslem, peněžní částkou. Způsob, jakým se 

dojde k úsudku o hladině obvyklé ceny, sám o sobě ukazuje na přibližnou povahu této cenové 

kategorie. 

Tržní cena čili kupní cena je pevná částka neboli cena, která byla v daném místě a čase za určitou 

nemovitou věc skutečně zaplacena. Tuto cenu nelze v žádném případě předem vypočítat, lze ji 

pouze dodatečně zjistit z kupní smlouvy. 

Z výše uvedeného výkladu vyplývá tedy závěr, že znalec může pouze odhadnout obvyklou cenu 

nemovité věci, nelze ji tedy přesně stanovit. Problematiku odhadu obvyklé hodnoty nemovité věci 

je možné provést pomocí ekonomických metod. Je však nutné zdůraznit, že každou nemovitou věc 

lze prodat jen za tolik, za kolik ji je někdo ochoten koupit, a to bez ohledu na to, jaká hodnota byla 

sebedokonalejší vědeckou metodou stanovena. Cena zaplacená za nemovitou věc vyjadřuje její 

hodnotu z hlediska kupujícího a může být značně odlišná od objektivně stanovené ceny (např. dle 

platného cenového předpisu), odhadnuté obvyklé ceny, která je předpokládaná prodávajícím.  

Na odhad obvyklé ceny má vliv řada faktorů, např. očekávaný budoucí zisk z nemovité věci, 

poloha, prostředí, dopravní relace, vzdálenost nákupních center, krajinný reliéf apod. Jde o názor 

vykonstruovaný na základě dostupných informací a následné zpracování odhadnutých údajů k datu 

zpracování posudku. 

Dle § 505 nového občanského zákoníku je součástí věci vše, co k ní podle její povahy náleží a 

nemůže být odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. Dle § 507 nového občanského zákoníku součásti 

pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé. 

Dle § 510 nového občanského zákoníku příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní,  

je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich 

hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává být 

příslušenstvím.  

Má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i jejího 

příslušenství. Dle § 511 nového občanského zákoníku jsou-li pochybnosti, zda je něco 

příslušenstvím věci, posoudí se případ podle zvyklostí. 
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Úkolem znalce je stanovit cenu pozemku p.č.st. 56, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 

214 a pozemků p.č. 212/2, p.č. 213, p.č. 214 a p.č. 215, vše umístěné v katastrálním území Horní 

Brusnice, obec Horní Brusnice, okres Trutnov, kraj Královéhradecký.   

Oceňované pozemky jsou umístěné v centru zastavěné části obce Horní Brusnice. Přístup k 

pozemkům je po zpevněné, veřejné komunikaci. V místě je možnost napojení na všechny 

inženýrské sítě. Pozemky jsou osazené ve svažitém terénu. Obec Horní Brusnice nemá zpracovaný 

územní plán.  

Dle vodohospodářských map Královéhradeckého kraje se oceňované pozemky nachází mimo 

záplavová pásma. Rodinný dům je zděná, samostatně stojící stavba, postavená v roce 1900. 

Obec Horní Brusnice leží na nejjižnějším výběžku trutnovského okresu, severozápadně od Dvora 

Králové nad Labem. Obcí protéká Brusnický potok. Obec je dostupná autobusovou dopravou. 

Železniční stanice je vzdálená cca 2 km severně v obci Mostek. Nejvýznamnějšími památkami obce 

jsou kostel sv. Mikuláše a socha sv. Josefa. V kostele se kromě bohoslužeb konají i hudební 

koncerty. V obci byly zachovány též roubené chalupy s vyřezávanými lomenicemi krkonošského 

typu. V obci se nachází obecní úřad, mateřská škola, pošta, knihovna, kostel, obchod a restaurace. V 

obci je zřízený veřejný rozvod elektřiny, vody, kanalizace a zemního plynu. 

V ocenění se vycházelo z vnějšího zaměření stavby. Interiér domu mi nebyl zpřístupněn. Výměry 

byly převzaté z katastru nemovitostí a ze znaleckého posudku č. 1586/136/2018 ze dne 7.8.2018, 

který vyhotovil Ing. Michal Danielis.    

 

 

Klady nemovité věci: 

- v obci je možnost napojení na veřejný rozvod elektřiny, vody, plynu i kanalizace   

- přístup k domu a pozemkům je po zpevněné veřejné komunikaci  

- rodinný dům umístěný v zastavěné části obce 

- rodinný dům obsahuje 4 bytové jednotky 

- k domu náleží velká zahrada 

 

Zápory nemovité věci: 

- do domu není zavedený zemní plyn 

- umístění v malé obci s 436 obyvateli 

- rodinný dům je z roku 1900 

- rodinný dům č.p. 214 je ve zhoršeném technickém stavu 

- oceňované nemovité věci jsou v podílovém spoluvlastnictví 

 

 

Ve znaleckém posudku je provedeno ocenění dle platného oceňovacího předpisu a dále je stanovena 

cena obvyklá, kde je pro stanovení obvyklé ceny je použitá porovnávací metoda. Porovnání je 

provedeno podle známých realizovaných prodejů srovnatelných rodinných domů v dané lokalitě. 
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5.1. Obvyklá cena ve stavu ke dni 12.4.2022 
 

 

Výměry:  

Obestavěný prostor: 1935 m3. 

Zastavěná plocha: 39,60 m2. 

Započitatelná podlahová plocha: 380 m2. 

Pozemky celkem: 2121 m2. 

Výpočet porovnávací hodnoty – stanovení obvyklé ceny 

 

Lokalita Započitatel
ná plocha 

Pozemek Dispozice Požadovaná 
cena 

Jednotková 
cena 

 Koeficient 
celkový  

Upravená cena 

 

Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc  Foto 
  m2 m2  Kč Kč/m2  Kc  Kč/m2 

Mostek, okres 
Trutnov 

192,00 1 684 3 + 1 a 2 + 1 2 380 000 12 396 0,52 6 446 

Rodinný dům, se dvěma byty se nachází v oci Mostek. Společnost RE/MAX Future si Vám 

dovoluje nabídnout prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1 na stavbě rodinného domu a 
přilehlé zahradě v obci Mostek, okr. Trutnov. Jedná se o samostatný, částečně 
podsklepený rodinný dům o dvou bytových jednotkách, který prošel v cca 1995 částečnou 
rekonstrukcí – v části domu jsou nové rozvody elektřiny, částečně proběhla výměna 
podlahy, kuchyně vč. vestavěných spotřebičů, rekonstrukce koupelen, proběhla výměna 
plastových oken. Dispozičně: v 1 NP je bytová jednotka 3 + 1, po dřevěných schodech je 
vstup do plně využitého podkroví, kde je bytová jednotka 2 + 1 a k užívání snížené 
podkrovní prostory šatny, dětské herny a komory. Topení je ústřední a ohřev TUV 
zajišťuje plynový kotel. Dům je napojen na všechny IS, které obec má - plyn, kanalizace, 
obecní vodovod, elektřina. Dům se nachází na rovinatém oploceném pozemku o celkové 
výměře 1684 m2, nyní nevyužíván. Na pozemku je vrtaná studna s užitkovou vodou, 
rozvody jsou zavedeny i do domu. Zadní branou je druhý vjezd na pozemek a stavba 
garáže. Obec má veškerou občanskou vybavenost - základní škola, mateřská školka, 
zdravotní středisko, kadeřnictví, 2 x obchod s potravinami, elektro, 3 x restaurace, 
sjezdovka s lanovkou, skate park, dětská hřiště, workout hřiště, kemp a letní koupaliště 
přímo přes komunikaci. Dopravní dostupnost velice dobrá, vlaková zastávka je 2 minuty 
pěší chůze, spojení do Liberce, Jablonce, Pardubic. Dojezdová vzdálenost autem Dvůr 
Králové 9 km, Trutnov 23 km. 

Obec Mostek se nachází v okrese Trutnov, kraj Královéhradecký. Žije zde 1175 obyvatel. 
Mostkem protéká Borecký potok. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1545. 
Roku 1858 byla do Mostku zavedena železnice na trati Pardubice – Liberec. 

Pro více informací volejte makléře nabídky. Energetický štítek je v současnosti zadán ke 
zpracování, do jeho předložení je nemovitost, dle platného zákona, zařazena do třídy G. 

 

 
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - nabízený dům na prodej - SREALITY.CZ - koeficient 0,90; 
Lokalita - srovnatelná obec Mostek - koeficient 1,00; Velikost objektu - rozměrově menší dům se 
dvěma byty - koeficient 0,90; Provedení a vybavení - provedení srovnatelné, vybavení lepší a 
novější - koeficient 0,80; Celkový stav - lepší stav - koeficient 0,80; Vliv pozemku - menší pozemky 
- koeficient 1,04; Úvaha zpracovatele ocenění - srovnatelný rodinný dům, navíc s garáží - 
koeficient 0,97;  
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Horní Brusnice, 
okres Trutnov 

231,00 1 000 4 + 1 2 890 000 12 511 0,52 6 506 

Rodinný dům, se nabízí k prodeji v obci Horní Brusnice. Zděný rodinný dům - polovina 

dvojdomku o velikosti 4+1, se nachází na začátku obce Horní Brusnice, v okrese Trutnov. 
K nemovitosti přísluší garáž, terasa s pozemkem o celkové výměře cca 1000 m2 včetně 
zastavěné plochy. V domě proběhly částečně rekonstrukce, a to: v roce 2010 nové 
rozvody topení vč. radiátorů a kotle na TP, v roce 2017 nová koupelna, nové vstupní 
dveře z terasy, v roce 2019 nově vložkovaný komín. Ostatní je v udržovaném stavu. 
Disp.: kuchyň, 2 větší a 2 menší pokoje, koupelna s WC a sprchovým koutem, terasa a 
společná půda. V suterénu se nachází přístavba garáže pod terasou, dále kotelna, 
uhelna, sklad dřeva a dílna. Celý suterén je z pískovce, jde o velmi zajímavé prostory. 
Vytápění je ústřední na TP, voda veřejná, ohřev vody je zajištěn bojlerem, el. 230/400 V, 
odpady jsou svedeny do společného septiku s nutností vyvážet. Na zahradě se nachází 
okrasné dřeviny, stání pro auto, betonový bazén, zastřešené posezení, kurník, dřevěná 
kolna a plechový domek na nářadí. Do Dvora Králové n.L. je to pouhých 8 km, nedaleko 
se nachází známý, turistický cíl Zvičina. Vhodné k trvalému bydlení, lze využívat i jako 
chalupu.  

 
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - nabízený dům na prodej - SREALITY.CZ - koeficient 0,90; 
Lokalita - stejná obec Horní Brusnice - koeficient 1,00; Velikost objektu - menší rodinný dům s 
bytem 4 + 1 - koeficient 0,85; Provedení a vybavení - provedení srovnatelné, vybavení novější a  
lepší - koeficient 0,80; Celkový stav - lepší stav - koeficient 0,80; Vliv pozemku - menší pozemky - 
koeficient 1,10; Úvaha zpracovatele ocenění - srovnatelný rodinný dům, navíc s garáží - koeficient 
0,97;  

 

 
 

 

 

      

Vilantice, okres 
Trutnov 

335,00 1 364 4 + 1 a 2 + 1 2 420 000 7 224 0,95 6 863 

Rodinný dům, se nabízí k prodeji v obci Vilantice. Rodinný dům o celkové ploše 335 m2 

dispozice: vstupní chodba, kuchyň, obývák, pokoj, koupelna, dva sklepy které jsou 
vydlážděné z pískovcových kvádrů v obytné části se nachází ještě další 3 místnosti. Dům 
je ve stavu započaté rekonstrukce, pokud tedy chcete realizovat rekonstrukci dle svých 
představ, je tato nabídka určena právě pro Vás. K domu přiléhá ještě stodola s využitím 
jako garáž, nad celým objektem je prostorná půda. Nad obytnou částí je položena nová 
krytina. Na dům navazuje rozlehlá zahrada s ovocnými stromy o rozloze 1364 m2, na 
které se nachází vejminek postaven z pískovcových kvádrů, dále je zde roubená stavba, 
která má číslo popisné tudíž součástí prodeje jsou dvě čísla popisná. Obec Vilantice je 
malebná vesnička a žije zde 212 obyvatel leží mezi Jaroměří Dvorem Králové nad 
Labem, Hořicemi a Hradcem Králové. 

 
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - nabízený rodinný dům na prodej - SREALITY.CZ - koeficient 
0,90; Lokalita - srovnatelná obec Vilantice, umístěná také v okrese  Trutnov - koeficient 1,00; 
Velikost objektu - srovnatelný rodinný dům - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - provedení i 
vybavení srovnatelné - koeficient 1,00; Celkový stav - srovnatelný stav - koeficient 1,00; Vliv 
pozemku - o něco menší pozemky - koeficient 1,06; Úvaha zpracovatele ocenění - srovnatelný 
rodinný dům - koeficient 1,00;  

 
 

 

      

Variační koeficient před úpravami: 23,02 % Variační koeficient po úpravách: 2,79 % 

Započitatelná plocha 380,00 m2  

Minimální jednotková cena: 6 446 Kč/m2 Minimální cena: 2 449 480 Kč 

Průměrná jednotková cena: 6 605 Kč/m2 Průměrná cena: 2 509 900 Kč 

Maximální jednotková cena: 6 863 Kč/m2 Maximální cena: 2 607 940 Kč 

Stanovená jednotková cena: 6 600 Kč/m2 Porovnávací hodnota:       2 508 000 Kč 

Obvyklá cena zaokrouhleně   2 500 000 Kč 
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6. ZÁVĚR 

6.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď 
1. Ve znaleckém posudku je stanovena cena dle platného oceňovacího předpisu. 

2. Ve znaleckém posudku je stanovena cena obvyklá. 

 

Výsledná cena - celkem:  2 621 515,20 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  2 621 520,- Kč 

slovy: Dvamilionyšestsetdvacetjednatisícpětsetdvacet Kč 

 

 

Výsledná obvyklá cena ke dni 12.4.2022:  2 500 000,- Kč 

slovy: Dvamilionypětsettisíc Kč 

 

 

Dle stanoviska Ministerstva financí ČR č.j.: MF-1643/2017/2602-2 ve věci uplatnění DPH u 

nemovitých věcí se jedná o cenu bez DPH. 

 

 

Posudek je vyhotovený dle nejlepšího vědomí a svědomí soudního znalce, jelikož si je vědom 

následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku podle § 127 a) Zákona č. 99/1963 Sb., 

občanského soudního řádu, v platném znění.  

 

 

Dle znalce bude vypracovaný odhad obvyklé ceny platný do 31.12.2022, za předpokladu, že se 

podmínky na trhu nezmění. Znalec vycházel z poskytnutých podkladů objednavatelem a z vlastní 

databáze prodaných srovnatelných pozemků. 

 

SEZNAM PŘÍLOH 
 počet stran A4 v příloze: 

Přílohy. 14 

 



- 23 - 

 

Odměna nebo náhrada nákladů 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 9161-91-04/22. 

ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci 

Králové ze dne 18.12.1991 č.j. Spr. 1975/91 pro základní obor Ekonomika odvětví stavby a odhady 

nemovitostí, Stavebnictví odvětví stavby obytné, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků Krajským 

soudem v Hradci Králové. 
 

Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 9161-91-04/22 evidence posudků. 

V Litomyšli 19.4.2022 

 

 

OTISK ZNALECKÉ PEČETI 

Ing. Rudolf Junger 

Benátky 138 

570 01 Litomyšl 

 

 

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

č: 9161-91-04/22 

 počet stran A4 v příloze: 

Přílohy. 14 
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