
 
 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 
číslo 7400/49/2020 

 
NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, spoluvl. podíl id. 1/18 - pozemku st.p.č. 68/2 se stavbou RD 

čp. 37 a pozemku p.č. 260/33 a 260/55, v k.ú. Horní Bučice a obci Vrdy, 
zapsané na LV č. 6 a 10064 a podíl id. 1/18 na pozemku p.č. 244/23 v k.ú. a 
obci Vlačice, zapsané na LV č. 30, vedené u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora 

Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Vrdy, k.ú. Horní Bučice 
Adresa: Horní Bučice 37, 285 71 Vrdy  

 

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

 

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

  

 

ÚČEL OCENĚNÍ: Odhad obvyklé ceny k exekučními řízení č.j. 040 EX 17158/07-129 (ocenění 
stávajícího stavu) 

 

 
 

OBVYKLÁ CENA 
spoluvl. podíl id. 1/18 55 000 Kč 

 
Stav ke dni: 16.12.2020 Datum místního šetření:  16.12.2020 
Za přítomnosti: znalce a povinného 
Počet stran: 31 stran Počet příloh: 19 Počet vyhotovení: 1 

 
V Trutnově, dne 28.12.2020 
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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 je stanovit obvyklou cenu  

I. spoluvl. podíl id. 1/18 nemovité věci povinného a jejich příslušenství 
II. movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedené nemovité věci  
III. práv a závad s nemovitou věcí 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. 6 a 10064 pro k.ú. Horní Bučice 
2. Výpis z KN, LV č. 30 pro k.ú. Vlačice 
3. Kopie  KM a PM pořízená dálkovým přístupem 
4. Zákon č. 151/1997 Sb v platném znění 
5. Skutečnosti zjištěné při místním šetření konaném dne 16.12.2020. Povinný Kováč Miroslav byl 

řádně obeslán doručeným dopisem s pozvánkou na místní šetření, která se vrátila s poznámkou, 
že se odstěhoval. K místnímu šetření byli pozváni ostatní spoluvlastníci, kteří se nedostavili. 
Nemovitá věc byla otevřená a prohlédnutá. 

6. Územně plánovací dokumentace 
7. Fotodokumentace pořízená znalcem 
8. Databáze nemovitostí, realitní inzerce, webové servery, www.risy.cz, wikipedia 
9. Usnesení o ustanovení znalce č.j. 040 EX 17158/07-129 
10. Povodňová zpráva www.cap.cz 
11. Cenové údaje www.cuzk.cz 
 
Odborná literatura: 
Bradáč, A. a kol.  Věcná břemena od A o Z, Linde, Praha, 2009 
Chapness, P.  Schválené Evropské standardy pro oceňování majetku, s.l. 
Ort, P.   Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, Leges, Praha 2013 
Ort, P.   Oceňování nemovitostí na tržních principech, BIVŠ, Praha 2007 
Ort, P.   Cvičení z oceňování nemovitostí - díl I, BIVŠ, Praha, 2007 
Ort, P.   Analýza realitního trhu, BIVŠ, Praha 2008 
Ort, P.   Oceňování nemovitostí a cenové mapy, Dashofer, Praha 2008 
Ort, P.   Cenové mapy České republiky 2/2015, Dashofer, Praha 2015 
Ort, P.   Nemovitý majetek obcí, jeho evidence a oceňování, Veřejná správa 2/2010 
 

Místopis  
Obec Vrdy se nachází v okrese Kutná Hora, kraj Středočeský, necelých 6 km vsv. od Čáslavi. Žije v 
ní přibližně 2 900 obyvatel. Součástí obce jsou i vesnice Dolní Bučice, Horní Bučice a Zbyslav. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307. Obcí prochází silnice I/17 Čáslav - Chrudim - 
Zámrsk. Obcí vede železniční trať 236 Čáslav - Třemošnice. Je to jednokolejná regionální trať, 
zahájení dopravy bylo roku 1881. Na území obce leží železniční zastávka Vrdy-Koudelov a 
dopravna Skovice. Do roku 1955 byla provozována doprava na krátké železniční trati Skovice - 
Vrdy. Byla to jednokolejná regionální trať, doprava byla zahájena roku 1881. V roce 1975 byla trať 
změněna na vlečku. 
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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 - smíšená zástavba 
Přístup k pozemku:  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 
 

Přístup přes pozemky:  
763/1 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

   

 

Celkový popis  
Pozemek st.p.č. 68/2 se stavbou RD čp. 37 se nachází v západní okrajové části obce Vrdy, v její 
části Horní Bučice, která je s obcí nesrostlá, v okolní zástavbě RD, v lokalitě bez občanské 
vybavenosti obce, v místě je pouze autobusová zastávka, která je vzdálena cca. 200 m. Nemovitá 
věc je přístupná z Čáslavské ulice, ze zpevněné komunikace p.č. 763/1 ve vlastnictví kraje. Z 
pohledu oceňované nemovité věci se jedná o polohu průměrnou, situovanou v lokalitě bez občanské 
vybaveností a s průměrnou dopravní obslužností a průměrnou dostupností, vzdálené cca. 2 km od 
centra obce a jeho občanské vybavenosti obecní úřad, pošta, ZŠ, MŠ, hasiči, kino, zdravotní 
středisko, sportoviště, obchody). Území je částečně zainvestováno sítěmi, pozemek však napojen 
pouze na NN. 
 
Pozemky p.č. 260/33 a 260/55 jsou situované v severozápadní okrajové části obce Horní Bučice, 
mimo zastavěné území, pozemek p.č. 260/33 na něj navazuje. Pozemky jsou dle ÚPD vedené jako 
plochy zemědělské, pozemek p.č. 260/33 z části tvoří ochranné pásmo komunikace na pozemku p.č. 
799, ze které je přímo přístupný, pozemek p.č. 260/55 z části tvoří ochranné pásmo komunikace na 
pozemku p.č. 755/1, ze které je přímo přístupný. 
 
Pozemek p.č. 244/23 je situovaný v k.ú. a obci Vlačice, mimo zastavěné území. Pozemek je 
součástí bloku orné půdy, bez geodetického zaměření není identifikovatelný - pouze z části hranice 
k.ú. Na pozemku nejsou trvalé porosty dřevin. 
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RIZIKA  
 

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

 

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

 

Věcná břemena a obdobná zatížení:   
ANO Předkupní právo 
ANO Zástavní právo 
ANO Exekuce 
Komentář: LV č. 6  
Vlastnické právo                       Podíl 
Facuna Petr, Čáslavská 37, Horní Bučice, 28571 Vrdy   13/108 
Kováč Dezider, Čáslavská 37, Horní Bučice, 28571 Vrdy   1/18 
Kováč Július, Čáslavská 37, Horní Bučice, 28571 Vrdy   10/108 
Kováč Miroslav, Teplická 206, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín  1/18 
Kováč Stanislav, nám. Komenského 12, 74245 Fulnek   4/27 
Kováčová Ivana, V Sídlišti 388, 40711 Děčín    1/36 
Kováčová Růžena, Čáslavská 44, Horní Bučice, 28571 Vrdy  4/27 
Kováčová Zdenka, Červený Hrádek 45, 28504 Bečváry   4/27 
MI Estate s.r.o., Roháčova 188/37, Žižkov, 13000 Praha 3   4/27 
Yanka studio s.r.o., Bartoškova 1411/20, Nusle, 14000 Praha 4  1/18 
 
Způsob ochrany nemovitosti - Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 
Omezení vlastnického práva 
Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu 
Zástavní právo soudcovské 
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu 
Zástavní právo zákonné 
 
Jiné zápisy 
Dražební vyhláška 
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 
Nařízení exekuce - Facuna Petr 
Nařízení exekuce - Kováč Július 
Nařízení exekuce - Kováč Miroslav 
Nařízení exekuce - Kováč Stanislav 
Nařízení exekuce - Kováčová Růžena 
Zahájení exekuce - Facuna Petr 
Zahájení exekuce - Kováč Dezider 
Zahájení exekuce - Kováč Július 
Zahájení exekuce - Kováč Miroslav 
Zahájení exekuce - Kováč Stanislav 
Zahájení exekuce - Kováčová Ivana 
Zahájení exekuce - Kováčová Růžena 
 
LV č. 30 
Vlastnické právo                        Podíl 
Facuna Petr, Čáslavská 37, Horní Bučice, 28571 Vrdy   13/108 
Kováč Dezider, Čáslavská 37, Horní Bučice, 28571 Vrdy   1/18 
Kováč Július, Čáslavská 37, Horní Bučice, 28571 Vrdy   4/27 
Kováč Miroslav, Teplická 206, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín  1/18 
Kováč Stanislav, nám. Komenského 12, 74245  Fulnek   4/27 
Kováčová Ivana, V Sídlišti 388, 40711 Děčín                                                 1/36 
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Kováčová Růžena, Čáslavská 44, Horní Bučice, 28571 Vrdy  4/27 
Kováčová Zdenka, Červený Hrádek 45, 28504 Bečváry   4/27 
OJGAR, s.r.o., Křížová 1018/6, Smíchov, 15000 Praha 5   4/27 
 
Omezení vlastnického práva 
Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu 
Zástavní právo soudcovské 
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu 
Zástavní právo zákonné 
 
Jiné zápisy 
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 
Nařízení exekuce - Facuna Petr 
Nařízení exekuce - Kováč Július 
Nařízení exekuce - Kováč Miroslav 
Nařízení exekuce - Kováč Stanislav 
Nařízení exekuce - Kováčová Růžena 
Zahájení exekuce - Facuna Petr 
Zahájení exekuce - Kováč Dezider 
Zahájení exekuce - Kováč Július 
Zahájení exekuce - Kováč Miroslav 
Zahájení exekuce - Kováč Stanislav 
Zahájení exekuce - Kováčová Ivana 
Zahájení exekuce - Kováčová Růžena 
Změna číslování parcel 
 
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Kutná Hora 
 
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 28.12.2020 10:00. 
  

 

Ostatní rizika:   
NE Nemovitá věc není pronajímána 
ANO Stavby s výrazně zhoršeným technickým stavem 
Komentář: Nebyla předložena nájemní smlouva, stavba není ve stavu vhodném k užívání.  
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OCENĚNÍ  
 

Výpočet hodnoty pozemků  

Pozemky 

Porovnávací metoda 

Při stanovení obvyklé ceny bylo předpokládáno, že pozemky jsou užívané v souladu s jejich 
nejvyšším a nejlepším využitím. V případě stanovení obvyklé ceny pozemků souvisejících s 
oceněním RD byly porovnány stavební pozemky nabízené k prodeji nebo prodané v posledním 
období v porovnatelných lokalitách. Jako srovnávací jednotku byla použita cena za jeden m2 
pozemku. V případě, že se jednalo o nabídky, byla tato skutečnost zohledněna koeficientem 
odrážejícím obvyklý rozdíl mezi nabídkovými a skutečně dosaženými prodejními cenami. 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 
Bylo zjištěno, že se tržní hodnota stavebních pozemků a pozemků v FC pohybuje v intervalu od 
400-800,- Kč/m2, v tomto případě jednotková cena za m2 plochy pozemku je odhadována ve výši 
650,- Kč/m2 a u pozemků zemědělských, mimo zastavěné území je zjištěno, že se hodnota pohybuje 
v intervalu ve výši 20-50,- Kč/m2, hodnota je stanovena ve výši 35,- Kč/m2. 
 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  
[ m2 ] 

Jednotková 
cena 

[ Kč/m2 ] 

Spoluvlastnický 
podíl 

Celková cena 
pozemku 

[ Kč ] 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 68/2 318 650,00  206 700 

orná půda 260/33 2 115 35,00  74 025 
orná půda 260/55 4 449 35,00  155 715 
orná půda 244/23 2 815 30,00  84 450 
Celková výměra pozemků 9 697 Hodnota pozemků celkem 520 890 
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Výpočet věcné hodnoty stavby  

Stavba RD čp. 37 

Věcná hodnota dle THU    
Stavba RD je samostatně stojící, přízemní, se stavebně neupravenou půdou, nepodsklepená. Stavba 
obsahuje byt o velikosti 3+kk bez sociálního zařízení a bez vybavení. Půdorys stavby vytváří písm. 
„L”, při jižním štítu je pokoj s původním kuchyňským koutem, ze kterého je zachován pouze 
sporák. 
 
Objekt je vyzděn z cihelného zdiva, na kamenných základech bez provedené hydroizolace, střecha 
je sedlová, krov dřevěný vázaný, s krytinou z pálených tašek, klempířské konstrukce jednoduché, 
omítky jsou vápenné, sokl s kabřincem, okna dřevěná rámová dvojitá. Podlahy jsou betonové a s 
keramickou dlažbou, dveře náplňové poškozené. Částečné rozvody elektra, rozvody ZT byly 
zničeny. 
 
Příslušenstvím jsou dožité venkovní úpravy spočívající v přípojce NN, částečné oplocení s 
plechovými vraty, dále kolna na dvorku, který nebyla zpřístupněna, údajně dle sousedů je 
příležitostně užívána jedním ze spoluvlastníků, je do ní přivedena elektřina. 
 
Stavebně technický stav: 
Projektová dokumentace nebyla dohledána, zřejmě se nedochovala, dle způsobu výstavby a 
použitého materiálu usuzuji na stáří cca. 100-120 let, V průběhu let byly realizovány postupně 
částečné úpravy, v minulosti byl objekt zřejmě nešetrně užíván, vnitřní zařízení bylo devastováno, v 
poslední letech není stavba užívána vůbec, ve stavu ke dni šetření není způsobilá k užívání. Prvky 
dlouhodobé i krátkodobé životnosti jsou dožité, stavba je morálně (technicky a ekonomicky) 
zastaralá, ve stavu před rekonstrukcí. Stavba je poškozena vlive vzlínající vlhkosti a poškozené 
krytiny. 

Užitná plocha 

Název Užitná plocha 
1. NP  

Výčet místností: plocha koef užitná plocha 
chodba  12,10 m2 1,00  12,10 m2 

pokoj s kk  18,80 m2 1,00  18,80 m2 

pokoj  16,90 m2 1,00  16,90 m2 

pokoj  9,60 m2 1,00  9,60 m2 

bývalá koupelna  8,70 m2 1,00  8,70 m2 

komora  5,00 m2 1,00  5,00 m2 

    71,10 m2 

71,10 m2

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] výška 
1. NP   115,00 2,60 m 

 115,00 m2 

Obestavěný prostor 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 
Typ Název Obestavěný prostor [m3] 
NP v.s.+zastř. 416 =  416,00 
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Obestavěný prostor - celkem:  416,00 m3 

 

Konstrukce Popis 
1. Základy kamenné 
2. Zdivo zděné z cihel 
3. Stropy dřevěné trámové, v části s viditelnými trápy 
4. Střecha krov dřevěný, vázaný 
5. Krytina pálené tašky + vlnitý plech 
6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 
7. Vnitřní omítky vápenné 
8. Fasádní omítky původní vápenná 
9. Vnější obklady sokl 
10. Vnitřní obklady keramické obklady 
11. Schody  
12. Dveře dřevěné do zárubní 
13. Okna dvojitá rámová 
14. Podlahy obytných místností betonové 
15. Podlahy ostatních místností keramická dlažba 
16. Vytápění chybí 
17. Elektroinstalace částečné 
18. Bleskosvod chybí 
19. Rozvod vody znehodnoceny 
20. Zdroj teplé vody chybí 
21. Instalace plynu chybí 
22. Kanalizace znehodnoceny 
23. Vybavení kuchyně chybí 
24. Vnitřní vybavení chybí 
25. Záchod chybí 
26. Ostatní příslušenství 
  

   

Jednotková cena  3 300 Kč/m3 

Množství  416,00 m3 

Reprodukční cena  1 372 800 Kč 
   

Konstrukce Obj. podíl. 
[%] 

Standardní 
cena [Kč] 

Upravená cena 
[Kč] 

Upravený obj. 
podíl [%] 

1. Základy 8,20 112 570 112 570 10,17 
2. Zdivo 21,20 291 034 291 034 26,30 
3. Stropy 7,90 108 451 108 451 9,80 
4. Střecha 7,30 100 214 100 214 9,06 
5. Krytina 3,40 46 675 46 675 4,22 
6. Klempířské konstrukce 0,90 12 355 12 355 1,12 
7. Vnitřní omítky 5,80 79 622 79 622 7,20 
8. Fasádní omítky 2,80 38 438 38 438 3,47 
9. Vnější obklady 0,50 6 864 6 864 0,62 
10. Vnitřní obklady 2,30 31 574 31 574 2,85 
11. Schody 1,00 13 728 13 728 1,24 
12. Dveře 3,20 43 930 43 930 3,97 
13. Okna 5,20 71 386 71 386 6,45 
14. Podlahy obytných místností 2,20 30 202 30 202 2,73 
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15. Podlahy ostatních místností 1,00 13 728 13 728 1,24 
16. Vytápění 5,20 71 386 0 0,00 
17. Elektroinstalace 4,30 59 030 59 030 5,33 
18. Bleskosvod 0,60 8 237 0 0,00 
19. Rozvod vody 3,20 43 930 0 0,00 
20. Zdroj teplé vody 1,90 26 083 0 0,00 
21. Instalace plynu 0,50 6 864 0 0,00 
22. Kanalizace 3,10 42 557 0 0,00 
23. Vybavení kuchyně 0,50 6 864 0 0,00 
24. Vnitřní vybavení 4,10 56 285 0 0,00 
25. Záchod 0,30 4 118 0 0,00 
26. Ostatní 3,40 46 675 46 675 4,22 
Upravená reprodukční cena  1 106 477 Kč 
Množství  416,00 m3 

Základní upravená jedn. cena (JC) 2 660 Kč/m3 

Ocenění  
Zastavěná plocha (ZP) [m2] 115 
Užitná plocha (UP) [m2] 71 
Obestavěný prostor (OP) [m3] 416,00 
Základní upravená jedn. cena (JC) [Kč/m3] 2 660 
Rozestavěnost % 100,00 
Upravená cena (RC) [Kč/m3] 2 660 
Reprodukční hodnota (RC * OP) [Kč] 1 106 560 
Stáří roků 100 
Další životnost roků 30 
Opotřebení % 76,90 
Věcná hodnota (VH) [Kč] 255 615 
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Výpočet porovnávací hodnoty  

Komparativní metoda 

Oceňovaná nemovitá věc  
Za objektivní tržní hodnotu pokládám a důraz kladu na cenu zjištěnou porovnávací metodou, která 
vychází z porovnání s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými pozemky s RD s 
příslušenstvím, na základě inzerovaných, resp.realizovaných cen, upravených s uplatněním korekce 
jednak realitní nabídky, tak technickými a ekonomickými nedostatky, případně existenci 
příslušenství.  
 
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 prodejní ceně, či diskontované nabídkové ceně za obdobný typ nemovitosti  
 
– Stavba RD přízemní, nepodsklepená, ve stavu před rekonstrukcí, s jedním bytem s 
podstandardním příslušenstvím a bez vybavení, s menšími pozemky ve FC, situovaná v okrajové 
části obce, v lokalitě bez občanské vybavenosti. 
 

  

Užitná plocha: 71,10 m2 

Obestavěný prostor: 416,00 m3 

Zastavěná plocha: 115,00 m2 

Plocha pozemku: 9 697,00 m2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: RD, pozemek 942 m2 
Lokalita: Vinaře - Vinice, okres Kutná Hora 
Popis: RD 1+1, s koupelnou se sprchovým koutem, umyvadlem a toaletou na částečně 

svažitém pozemku o výměře 942m2. Dům je ze smíšeného zdiva. V domě je 
zavedený obecní vodovod + vlastní studna, odpady jsou svedeny do kanalizace, 
elektřina, plynová přípojka na domě. V ceně nemovitosti je zahrnuta i nová střešní
krytina na celý dům, která je složená na pozemku. Vytápění je v současné době 
kamny na tuhá paliva, možnost připojení a vytápění plynem.  

Pozemek: 942,00 m2 

Užitná plocha: 84,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,00 
K3 Poloha 0,98 

K4 Provedení a vybavení 0,95 

K5 Celkový stav 0,93 

K6 Vliv pozemku 0,99 
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] 

1 180 000 84,00 14 048 0,77 10 817 
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Název: RD, pozemek 643 m2 
Lokalita: Kněžice, okres Chrudim 
Popis: RD v obci Kněžice čp. 48, okres Chrudim, zapsáno na LV 363, k.ú. Kněžice u 

Ronova, parcely st.55 a 1/3. Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost na 
severozápadním okraji obce, v zástavbě rodinných domů venkovského charakteru. 
Na obytnou část navazuje (do písmene L) část hospodářská. Dům je zděný a má 
dispozice 3+1. Obytná část je nepodsklepená, s jedním nadzemním podlažím, 
podkroví není využito. Dům je napojen na veřejný rozvod el. energie, vody a plynu. 
Odpadní vody jsou svedeny do vlastní jímky. V místě není veřejný rozvod 
kanalizace. Zastavěná plocha je 127 m2, obytná plocha 99,38 m2. Celková výměra 
činí 770 m2. Okna jsou dřevěná, krytinu tvoří pálené tašky, vytápění je ústřední, 
kotlem na TP a lokální na TP, el. instalace 230/400 V, rozvod studené a teplé vody, 
ohřev TUV v el. bojleru. V kuchyni je el. sporák a kuchyňská linka, vnitřní 
hygienické vybavení tvoří vana, umývadlo a samostatné WC. Dům pochází z 
počátku minulého století. V roce 2002 byla provedena rekonstrukce sociálního 
zázemí a pořízeno nové ústřední topení. Stavebně-technický stav objektu je 
zhoršený, údržba je zanedbaná. 

Pozemek: 643,00 m2 

Užitná plocha: 99,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,00 
K3 Poloha 0,98 

K4 Provedení a vybavení 1,03 

K5 Celkový stav 0,95 

K6 Vliv pozemku 0,99 
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] 

1 080 000 99,00 10 909 0,85 9 273 
 

Název: RD, pozemek 192 m2 
Lokalita: Vinaře, okres Kutná Hora 
Popis: RD v obci Vinaře. Nemovitost je zachována v původním stavu. Jedna hlavní -

kuchyňský kout s obývacím pokojem a ložnice. K domu patří vedlejší stavba. Voda 
je řešena obecním vodovodem a vlastní studnou. Kanalizace je přivedena na 
pozemek, ale není napojena. Nové rozvody elektřiny v mědi. Suché WC a dům je 
podsklepen.  

Pozemek: 192,00 m2 

Užitná plocha: 90,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 0,99 
K4 Provedení a vybavení 0,98 

K5 Celkový stav 0,96 

K6 Vliv pozemku 1,03 

   
Zdroj: www.sreality.cz 
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K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 
Cena 
[Kč] 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

1 200 000 90,00 13 333 0,86 11 466 
 

Název: RD 
Lokalita: Dolní Bučice, Vrdy 
Popis: Pozemek st.p.č. 152 se stavbou RD č. 107 zobchodovaný smlouvou kupní ze dne 

11.06.2018 

Pozemek: 701,00 m2 

Užitná plocha: 109,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 1,00 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 0,98 

K4 Provedení a vybavení 1,00 
K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 0,99 

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] 

700 000 109,00 6 422 0,97 6 229 
 

Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty: 
Realizované ceny a nabídkové ceny se pohybují v intervalu od 6 000 - 12 000,- Kč/m2 započitatelné 
plochy - indikovaná hodnota je stanovena kvalifikovaným odhadem při střední úrovni intervalu. 
 

Minimální jednotková porovnávací cena 6 229 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 9 446 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 11 466 Kč/m2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 
Průměrná jednotková cena 9 446 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 71,10 m2 

Výsledná porovnávací hodnota 671 611 Kč 
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REKAPITULACE OCENĚNÍ  
 

  

Porovnávací hodnota 671 611 Kč 
Věcná hodnota 776 505 Kč 

z toho hodnota pozemku 520 890 Kč 
  

 

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 nemovitých věcech uvedeného typu, obdobné velikosti a zainvestovanosti, resp. zjištěnému 
technickému a právnímu stavu t.j. spoluvl. podíl id. 1/18 - Stavba RD přízemní, nepodsklepená, 
ve špatném technickém stavu před rekonstrukcí, s podstandardním příslušenstvím s dožitým 
vybavením, s malými pozemky ve FC, situovaná v okrajové části obce Vrdy, v lokalitě bez 
občanské vybavenosti, přístupné z veřejné komunikace a podíl id. 1/18 na zemědělských 
pozemcích, mimo zastavěné území obce, v dané lokalitě je poptávka vyrovnaná s nabídkou. 
 
S přihlédnutím ke všem faktům jsem názoru, že na podíl na nemovité věci je za navrženou 
porovnávací cenu obchodovatelný. 
 
Výpočet : 
Navržená předběžná srovnávací hodnota LV č. 6    671 611,-Kč 
spoluvl. podíl id. 1/18       37 312,- Kč 
 
Navržená předběžná srovnávací hodnota LV č. 10064   229 741,-Kč 
spoluvl. podíl id. 1/18       12 763,- Kč 
 
Navržená předběžná srovnávací hodnota LV č. 30    84 450,-Kč 
spoluvl. podíl id. 1/18       4 692,- Kč 
 
Celkem        54 767,- Kč 
 
Návrh obvyklé ceny dle výpočtu porovnávací  hodnoty - na nemovitostech zapsaných na části 
LV č.  6, 30 a 10064; zaokrouhleno          
- spoluvl. podíl id. 1/18 nemovité věci povinného a jejich přísl.    55 000,-Kč 
- příslušenství uvedené nemovité věci - kolny a dále venkovní úpravy spočívající v přípojce NN, 
oplocení s bránou - zahrnuto v ceně       0,- 
- věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva s nemovitou věcí spojená 
- nezjištěna          0,- 
- výhody a nájemné právo – nezjištěno      0,- 
 

Obvyklá cena  

55 000 Kč   

slovy: Padesátpěttisíc 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. 1/18 - pozemku st.p.č. 68/2 se stavbou RD čp. 37 a pozemku p.č. 
260/33 a 260/55, v k.ú. Horní Bučice a obci Vrdy, zapsané na LV č. 6 a 10064 a podíl id. 1/18 
na pozemku p.č. 244/23 v k.ú. a obci Vlačice, zapsané na LV č. 30, vedené u Katastrálního 
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora ; se zohledněním práv a závad  
 

ve výši  
55 000,-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 28.12.2020 

 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. 7400/49/2020 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 49. 
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