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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. nemovitostí povinného a jejich příslušenství 
II. movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedených nemovitostí 
III. práv a závad s nemovitostmi spojených 

 
Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou. 
Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích 
stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v 
obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které 
mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních 
poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 
Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, 
důsledky přírodních či jiných kalamit. 
Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi 
prodávajícím a kupujícím. 
Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního 
vztahu k nim. 
Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 
 
Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které 
mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 
Na této zásadě je vypracováno toto ocenění. 
 
Pro stanovení obvyklé ceny bude použito metody porovnávací (k jejímu zjištění bude použito 
rovněž komparace metody nákladové a srovnávací. Výnosová metoda použita nebude, protože 
oceňovaný majetek je užíván vlastníkem, není tedy generován výnos odpovídající místně 
obvyklému nájemnému). 
 
Tento znalecký posudek vyjadřuje odborný názor na obvyklou cenu výše uvedeného majetku, 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. 
 
Analýza nejvyššího a nejlepšího využití: 
Nejvyšší a nejlepší vyžití je definováno jako racionální a zákonné využití pozemku nebo budovy, 
které je fyzicky možné, finančně proveditelné, zajišťující odpovídající výnos a jehož výsledkem je 
nejvyšší možná tržní hodnota majetku. 
 
Základní kritéria, která musí nejvyšší a nejlepší využití splňovat jsou dodržení právních předpisů, 
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fyzická realizovatelnost, finanční proveditelnost a maximální ziskovost. 
 
Oceňovaný majetek je zanesen v katastru nemovitostí jako stavba pro bydlení a jeho využití 
odpovídá územně plánovací dokumentaci. Na základě těchto skutečností jsem názoru, že současné 
využití nemovitosti je právně přípustné. 
 
Oceňovaný majetek je ve špatném technickém stavu, který neumožňuje jeho využívání z 
technického hlediska.  
 
Ke splnění kriteria maximální ziskovosti je nutný pronájem nemovitosti za tržní nájemné nebo její 
využití vlastníkem pro vlastní potřebu, čímž by došlo k úspoře jeho nákladů za pronájem 
porovnatelného objektu. 
 
Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěl k názoru, že současné využití majetku je v 
souladu s jeho nejlepším a nejvyšším využitím. 
 

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. 
 
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. 756 
2. Kopie  KM a PM pořízená dálkovým přístupem 
3. Zákon č. 151/1997 Sb v platném znění 
4. Skutečnosti zjištěné při místním šetření konaném dne 5.2.2010. Povinná Jitka Vondroušková 
byla řádně obeslána doručeným dopisem s pozvánkou na místní šetření, která byla vhozená do 
schránky dne 4.2.2020. K místnímu šetření byla pozvána i oprávněná z VB, která nereagovala. 
Vlastník byl řádně obeslán, nedostavil se k místnímu šetření. Z dostupných informací, získaných 
zejména zaměřením stavby „z venku”, nahlédnutím do stavby a od informací od p. starosty obce a 
od sousedů, je možné s jistotou a bez obtíží zjistit obvyklou cenu i bez vnitřní prohlídky. 
5. Územně plánovací dokumentace 
6. Smlouva o VB 
7. Fotodokumentace pořízená znalcem 
8. Databáze nemovitostí, realitní inzerce, webové servery, www.risy.cz, wikipedia 
9. Usnesení o ustanovení znalce č.j. 040 EX 1720/18-63 
10. Povodňová zpráva www.cap.cz 
11. Cenové údaje www.cuzk.cz 
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Místopis  
Obec Sudoměřice u Bechyně (německy Sudomierschitz) se nachází v okrese Tábor v Jihočeském 
kraji. Žije v ní 762 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. 
 
Bežerovice je část obce Sudoměřice u Bechyně v okrese Tábor. Nachází se asi 2 km na západ od 
Sudoměřic u Bechyně. Bežerovice je také název katastrálního území o rozloze 9,4 km2. V 
Bežerovicích je evidováno 181 adres. Při severním okraji Bežerovic teče řeka Lužnice, přes 
katastrální území Bežerovic teče několik jejích přítoků (Kamenodvorský potok, Bežerovický potok, 
Sudoměřický potok). Na území Bežerovic se z větší části nachází též bechyňský most Duha a horní 
bechyňský jez na Lužnici. Přes území Bežerovic asi 0,6 km jižně od vesnice a pak po mostě Duha 
prochází elektrická dráha Tábor–Bechyně a na území Bežerovic leží dvě její zastávky, Bežerovice a 
Bechyně zastávka, a staré bechyňské nádraží (dnes vlečka s nákladištěm). Souběžně s železniční 
tratí vede i silnice II/135, od Bechyně na jih vede přes západní okraj Bežerovic silnice II/122 (obě 
tyto silnice vedou přes most Duha) a na západ do Zářečí silnice III/12217. Na území jižně od silnice 
II/135 je vojenský prostor při bechyňském letišti, který zčásti spadá i do Bežerovic. Na území obce 
se nachází několik samot (Kamenný Dvůr, Radostná, Chrobkov, Sádky) a chatových osad (při 
Lužnici je osada jižně od Hutí, mezi zastávkou Bechyně zastákva a Kamenným Dvorem je osada Za 
Mostem) i jednotlivých chat. 
 

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

Využití pozemků:  RD  byty  rekr.objekt  garáže  jiné 
Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna

  ostatní 
Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

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

Přístup přes pozemky:  
955/14 Obec Sudoměřice u Bechyně, č. p. 105, 39172 Sudoměřice u Bechyně  
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Celkový popis  
Nemovitá věc - pozemky se stavbo RD, je situována v okrajové části obce Sudoměřice u Bechyně, 
v části zvané Bežerovice, v okolní zástavbě obdobných staveb pro bydlení či hospodářských 
stavení, v blízkosti autobusové zastávky, jiná občanská vybavenosti v místě není. Nemovitá věc je 
přístupná ze zpevněné veřejné komunikace na pozemku p.č. 955/14 ve vlastnictví obce a je 
vzdálená cca. 900 m od vlakové zastávky a 2 km od občanské vybavenosti obce (úřad, pošta, 
knihovna, MŠ, ZŠ, obchod a restaurační zařízení) a cca. 6,5 km od komplexní občanské 
vybavenosti města Bechyně. Území je z části zainvestované, možnost napojení na el. síť a plyn. 
Kanalizace a vodovod v místě není. 
 
Vzhledem k tomu, že znalci nebyl umožněn přístup do stavby nelze provést podrobnější popis stavu 
a vnitřního vybavení. Nahlédnutím oknem bylo zjištěno, že ve stavbě v minulosti zřejmě byla 
započata modernizace, která nebyla dokončená, stavba je bez vybavení a v současném stavu není 
obyvatelná. Místním šetřením bylo dále zjištěno, že střecha (část krovů, střešní krytina, žlaby) byla 
obnovena. 
 

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 Věcné břemeno doživotního užívání 
ANO Exekuce 
Komentář: Vlastnické právo - Vondroušková Jitka, Vodárenská 26/5, Podolí, 14700 Praha 4  
 
Způsob ochrany nemovitosti - Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 
Omezení vlastnického práva 
Věcné břemeno užívání - zřízené ve prospěch Jitky Vondrouškové, nar. 30.5.1946 -Dle smlouvy o zřízení 
služebnosti domu ze dne 20.5.2015 je zřízena služebnost doživotního a bezplatného užívání domu pro 
vlastní potřebu, oprávněný smí užívat objekt čp. 14 sestávající se z 3 místností, předsíně a dále je 
oprávněn užívat sklep i pozemky. 
 
Jiné zápisy - Exekuce na část majetku, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 
 
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor 
 
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 27.03.2020 08:00:00. 

 

  

Ostatní rizika:   
NE Nemovitá věc není pronajímána 
ANO Stavby s výrazně zhoršeným technickým stavem 
ANO Stavby dlouhou dobu neužívané 
Komentář: Nebyla předložena nájemní smlouva, stavba je ke dni ocenění ve špatném technickém stavu, dle 
sdělení sousedů je cca. 8-10 let neužívaná. 
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OCENĚNÍ  
 

Výpočet hodnoty pozemků  

Pozemek 

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. 
 
Při porovnání pozemků byly dále vzaty v úvahu takové faktory jako jsou datum transakce, lokalita, 
dostupnost, tvar a velikosti pozemků, jejich vybavenost inženýrskými sítěmi, využití dle územně 
plánovací dokumentace, existence územního rozhodnutí, možná zastavitelnost pozemků, apod. 
 
Pozemek st.p.č. 11 je z části zastavěn stavbou čp. 14, zbylá část tvoří nádvoří a pozemek p.č. 56/3 
je zahradou, pozemek p.č. 56/1 je navazující pozemek v zadní části, nad rámec FC. Pozemky nejsou 
oplocené. Území je z části zainvestováno, možnost napojení na (NN a plyn), obec nemá platnou 
cenovou mapu pozemků, užívání je v souladu s právním stavem.  
 
Pozemky se stavbou RD tvoří funkční celek, tzn. že pozemky mají shodného vlastníka, funkčně 
spolu souvisí a jsou určeny ke společnému užívání. Tvoří proto funkční celek ve smyslu §9 zákona 
č. 151/97 Sb. O oceňování majetku. Budou proto oceněny společně jako funkční celek. 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 
Bylo zjištěno, že se tržní hodnota stavebních pozemků a pozemků v FC pohybuje v intervalu od 100 
- 500,- Kč/m2, v tomto případě jednotková cena za m2 plochy pozemku ve FC je odhadována ve 
výši 320,- Kč/m2 a u pozemku v zadní části navazujícího ve výši 1/2 hodnoty. 
 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  
[ m2 ] 

Jednotková 
cena 

[ Kč/m2 ] 

Spoluvlastnický 
podíl 

Celková cena 
pozemku 

[ Kč ] 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 11 1 252 320,00  400 640 

zahrada 56/1 647 320,00  207 040 
zahrada 56/3 109 160,00  17 440 
Celková výměra pozemků 2 008 Hodnota pozemků celkem 625 120 
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Výpočet věcné hodnoty stavby  

Rodinný dům čp. 14 

Věcná hodnota dle THU    
Jedná se o původní drobnou hospodářskou usedlost, přístupná vraty průjezdem při jižní straně na 
dvůr, dále navazuje zadní převážně hospodářská část (chlév), dvůr v minulosti uzavírala stodola, 
která byla odstraněna a jsou po ní patrny zbytky kamenného zdiva. Stavba je samostatně stojící, z 
malé části podsklepená, se stavebně neupraveným podkrovím. Obsahuje dle sdělení a smlouvy o 
VB předsíň, 3 obytné místnosti, zadní hospodářskou část a sklep. 
 
Objekt je vybudován ze smíšeného zdiva, převážně z cihel, v zadní části jde o kamenný objekt, bez 
hydroizolace, střecha je sedlová, krov z dřevěných trámů, krytina tašková, žlaby z pozinkového 
plechu, zadní štít střechy není plně zabezpečen, fasáda původní dožitá. Okna jsou dvojitá rámová, 
okenní rámy jsou dožité, prohnilé, zasklení místy poškozené, vrata a dveře jsou dožité. 
Nahlédnutím do stavby bylo zjištěno, že podlahy jsou prkenné. Vzhledem k tomu, že znalci nebyl 
umožněn přístup do stavby nelze provést podrobnější popis stavu a vnitřního vybavení. Dle sdělení 
se ve stavbě údajně nacházela tzv. černá kuchyně a suchý záchod.  
 
Stavebně technický stav: 
Projektová dokumentace se nedochovala, dle použitého materiálu usuzuji na stáří cca. 100-110 let, 
dle letopisu na fasádě byla stavba vybudována v r. 1912. Do dnešní podoby upravena údajně v 
období před cca. 10-15 lety, kdy bylo započato se stavební úpravou, která nebyla dokončena - bylo 
realizováno nové zastřešení (část krovů, krytina, žlaby), díky kterému byla prodloužena životnost 
stavby, další prvky však obnoveny nebyly a ke dni ocenění jsou již dožité. Dle nahlédnutí do stavby 
není objekt v současném stavu způsobilý k užívání. 
 
Technický stav je velmi špatný, veškeré prvky dlouhodobé i krátkodobé životnosti (mimo střechy) 
jsou dožité, stavba je morálně (technicky i ekonomicky) zastaralá, ve stavu před rekonstrukcí. Jsou 
patrny závady spočívající v prohnilých okenních rámech, vrat a dveří, část zdiva je popraskán, 
fasáda je místy opadaná, zadní štítová zeď je zborcená 
 
Příslušenstvím domu jsou venkovní úpravy spočívající v přípojkách sítí - NN, studna na p.č. 56/1 a 
žumpa, dále ve zpevněných plochách okolo RD, dožité opěrné zdi. 

Užitná plocha 

Název Užitná plocha 
1. NP  

Výčet místností: plocha koef užitná plocha 
obytná část  135,00 m2 1,00  135,00 m2 

    135,00 m2 

1. PP  
Výčet místností: plocha koef užitná plocha 
sklep  20,00 m2 0,50  10,00 m2 

    10,00 m2 

145,00 m2

 

 



- 8 - 

 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 
Název Zastavěná plocha [m2] výška 
1. NP 22*7,4+19*7,8 =  311,00 2,35 m 
1. PP   20,00 1,90 m 

 331,00 m2 

Obestavěný prostor 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 
Typ Název Obestavěný prostor [m3] 
NP v.s.+s.s. (22*7,4+19*7,8)*(3,6) =  1 119,60 
Z zastř. (22*7,4+19*7,8)*(4)/2 =  622,00 

Obestavěný prostor - celkem:  1 741,60 m3 

 
 
   

Jednotková cena  3 350 Kč/m3 

Množství  1 741,60 m3 

Reprodukční cena  5 834 360 Kč 
   
 

Konstrukce Obj. podíl. 
[%] 

Standardní 
cena [Kč] 

Upravená cena 
[Kč] 

Upravený obj. 
podíl [%] 

1. Základy 4,30 250 877 250 877 4,87 
2. Zdivo 24,30 1 417 749 1 417 749 27,52 
3. Stropy 9,30 542 595 542 595 10,53 
4. Střecha 4,20 245 043 245 043 4,76 
5. Krytina 3,00 175 031 175 031 3,40 
6. Klempířské konstrukce 0,70 40 841 40 841 0,79 
7. Vnitřní omítky 6,40 373 399 373 399 7,25 
8. Fasádní omítky 3,30 192 534 192 534 3,74 
9. Vnější obklady 0,40 23 337 23 337 0,45 
10. Vnitřní obklady 2,40 140 025 140 025 2,72 
11. Schody 3,90 227 540 227 540 4,42 
12. Dveře 3,40 198 368 198 368 3,85 
13. Okna 5,30 309 221 309 221 6,00 
14. Podlahy obytných místností 2,30 134 190 134 190 2,60 
15. Podlahy ostatních místností 1,40 81 681 81 681 1,59 
16. Vytápění 4,20 245 043 0 0,00 
17. Elektroinstalace 4,00 233 374 233 374 4,53 
18. Bleskosvod 0,50 29 172 29 172 0,57 
19. Rozvod vody 2,80 163 362 163 362 3,17 
20. Zdroj teplé vody 1,60 93 350 0 0,00 
21. Instalace plynu 0,50 29 172 29 172 0,57 
22. Kanalizace 2,90 169 196 169 196 3,28 
23. Vybavení kuchyně 0,50 29 172 0 0,00 
24. Vnitřní vybavení 5,00 291 718 0 0,00 
25. Záchod 0,40 23 337 0 0,00 
26. Ostatní 3,00 175 031 175 031 3,40 
Upravená reprodukční cena  5 151 740 Kč 
Množství  1 741,60 m3 

Základní upravená jedn. cena (JC) 2 958 Kč/m3 



- 9 - 

 

 

 
Ocenění  

Zastavěná plocha (ZP) [m2] 311 
Užitná plocha (UP) [m2] 145 
Obestavěný prostor (OP) [m3] 1 741,60 
Základní upravená jedn. cena (JC) [Kč/m3] 2 958 
Rozestavěnost % 100,00 
Upravená cena (RC) [Kč/m3] 2 958 
Reprodukční hodnota (RC * OP) [Kč] 5 151 653 
Stáří roků 108 
Další životnost roků 12 
Opotřebení % 85,50 
Věcná hodnota (VH) [Kč] 746 990 
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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 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 s hospodářskou částí, ve špatném technickém stavu, před rekonstrukcí, s 
podstandardním příslušenstvím a bez vybavení, v okrajové části obce, v klidné lokalitě bez 
občanské vybavenosti, s dobrou dopravní dostupností a nevalnou obslužností. 
 

  

Užitná plocha: 145,00 m2 

Obestavěný prostor: 1 741,60 m3 

Zastavěná plocha: 311,00 m2 

Plocha pozemku: 2 008,00 m2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: RD, pozemek 216 m2 
Lokalita: Rataje, okres Tábor 
Popis: RD po započaté modernizaci v obci Rataje. Vnitřek domubez vybavení, v hrubém 

stavu. Do domu je zavedena obecní voda, dále pak elektřina a kanalizace v 
komunikaci. K domu náleží menší dvorek o výměře 216m2. Nemovitost se nachází 
v klidné lokalitě, 9km od Bechyně a 26km od Tábora. 

Pozemek: 216,00 m2 

Užitná plocha: 70,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 0,93 
K3 Poloha 0,98 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,08 

K6 Vliv pozemku 1,10 
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] 

490 000 70,00 7 000 0,97 6 790 
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Název: RD - cuzk.cz 
Lokalita: Sudoměřice u Bechyně, Bechyňská Smoleč 
Popis: Pozemek st.p.č. 16/5 se stavbou čp. 39 a pozemek 97/2 zobchodované usnesením 

soudního exekutora o udělení příklepu Exekutorský úřad Praha 8 - JUDr. Ivan Erben 
021 EX-6901/2014 -205 ze dne 05.09.2018 

Pozemek: 603,00 m2 

Užitná plocha: 95,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 1,00 
K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 0,95 

K5 Celkový stav 1,06 
K6 Vliv pozemku 1,08 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   
Zdroj: cuzk.cz 

Cena 
[Kč] 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

480 000 95,00 5 053 1,09 5 508 
 

Název: RD se stodolou - cuzk.cz 
Lokalita: Sudoměřice u Bechyně, Bechyňská Smoleč 
Popis: Pozemek st.p.č. 16/1 se stavbou čp. 39 a pozemek 97/2 
Pozemek: 4 733,00 m2 

Užitná plocha: 150,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 1,00 

K2 Velikosti objektu 1,05 

K3 Poloha 1,00 
K4 Provedení a vybavení 0,93 

K5 Celkový stav 0,95 

K6 Vliv pozemku 0,92 
K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   
Zdroj: cuzk.cz 

Cena 
[Kč] 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

1 250 000 150,00 8 333 0,85 7 083 
 

Název: RD - cuzk.cz 
Lokalita: Černýšovice 
Popis: Pozemek st.p.č. 46 se stavbou čp. 10 a s pozemky zobchodované smlovou kupní ze 

dne 09.04.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 16.04.2018 

Pozemek: 3 545,00 m2 

Užitná plocha: 155,00 m2 
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Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 1,00 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 1,00 
K4 Provedení a vybavení 0,90 

K5 Celkový stav 0,97 

K6 Vliv pozemku 0,90 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   
Zdroj: cuzk.cz 

Cena 
[Kč] 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

1 750 000 155,00 11 290 0,79 8 919 
 

Název: RD - cuzk.cz 
Lokalita: Černýšovice 
Popis: Pozemek st.p.č. 45 se stavbou čp. 11 a s pozemky zobchodované smlovou kupní ze 

dne 05.06.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 15.06.2018 

Pozemek: 1 595,00 m2 

Užitná plocha: 145,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 1,00 

K2 Velikosti objektu 1,00 
K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,05 

K6 Vliv pozemku 0,98 
K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   
Zdroj: cuzk.cz 

Cena 
[Kč] 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

890 000 145,00 6 138 1,03 6 322 
 

Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty: 
Realizované ceny a nabídkové ceny se pohubují v intervalu od 5 000 - 9 000 ,- Kč/m2 započitatelné 
plochy, v tomto případě indikuji hodnotu ve střední úrovni intervalu. 
 

Minimální jednotková porovnávací cena 5 508 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 6 924 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 8 919 Kč/m2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 
Průměrná jednotková cena 6 924 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 145,00 m2 

Výsledná porovnávací hodnota 1 003 980 Kč 
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Výpočet věcných břemen  

1 Věcné břemeno užívání 

Věcné břemeno užívání - zřízené ve prospěch Jitky Vondrouškové, nar. 30.5.1946 - Dle smlouvy o 
zřízení služebnosti domu ze dne 20.5.2015 je zřízena služebnost doživotního a bezplatného užívání 
domu pro vlastní potřebu, oprávněný smí užívat objekt čp. 14 sestávající se z 3 místností, předsíně a 
dále je oprávněn užívat sklep i pozemky. 
 
Odůvodnění použitého obvyklého nájemného: 
Pro výpočet užitku je použit simulovaný nájem. Obvyklé nájemné je stanoveno na základě 
zjištěnych cen obvyklého nájemného v regionu a nabídkami místních realitních kanceláří.  
 

Nájem srovnatelných obytných prostor se pohybují v intervalu 450 - 1000,-Kč/m2/rok bez služeb, v 
tomto případě vzhledem ke všem negativních skutečnostem indikuji při spodní úrovni, včetně 
přiměřených pozemků. 
 
Dle ČSÚ 2020 je průměrná délka života  žen 82 let. 
Výpočet:  82- (2020-1946) = 8 let 

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům 

Druh věcného břemene: služebnosti - počítané z nájemného 
Ocenění se provede podle § 16b odst 1) zákona č. 151/97 Sb. ve výši obvyklé ceny ročního užitku, 
protože nelze zjistit hodnotu ročního užitku ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví ani z 
rozhodnutí příslušného orgánu. 
Užívání stavby čp. 14 s pozemky dle smlouvy: 

Výměra: 145,00 m2 

Jednotková cena: 450,- Kč/m2/rok 
Obvyklé nájemné: 145,00 m2 * 450,- Kč/m2/rok = 65 250,- Kč/rok 

Stupeň omezení vlastnického práva: 100 % 

65 250,- Kč/rok * 100 % = 65 250,- Kč 

Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 65 250,- Kč 

Doba trvání věcného břemene: 8 let 
65 250,- Kč * 8 let = 522 000,- Kč 

Hodnota věcného břemene činí =  522 000,- Kč 
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REKAPITULACE OCENĚNÍ  
  

Porovnávací hodnota 1 003 980 Kč 
Věcná hodnota 1 372 110 Kč 

z toho hodnota pozemku 625 120 Kč 
Věcné břemeno 522 000 Kč 
  

Komentář ke stanovení výsledné ceny  
Zdůvodnění obvyklé ceny- rekoncializace : 
Za obvyklou cenu pokládám cenu zjištěnou multikriteriálním pohledem, kdy je rozhodujícím 
kritériem u rezidenčního objektu použití porovnávací metody. 
Použití pouze porovnávací metody je možné pouze v případě, kdy existují velmi dobré a bezpečné  
podmínky  srovnatelnosti včetně verifikace bez markantnějších odlišností.  
Za objektivní tržní hodnotu pokládám a důraz kladu na cenu zjištěnou porovnávací metodou, která 
vychází z porovnání s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými rodinnými domy s pozemky, 
na základě inzerovaných, resp.realizovaných cen, upravených s uplatněním korekce jednak realitní 
nabídky, tak technickými a ekonomickými nedostatky, případně existenci garážového stání, či 
předzahrádky. 
 
Po nemovitostech uvedeného typu, obdobné velikosti a zainvestovanosti, resp. zjištěnému 
technickému a právnímu stavu t.j. pozemku se stavbou pro bydlení, ve zhoršeném technickém 
stavu, pouze s obnovenou krytinou nad části stavby (ostatní prvky jsou dožité), s 
předpokládaným 1 bytem zatíženým VB užívání, s podstandardním příslušenstvím a dožitým 
vybavením, situovaném okrajové části obce, v klidné lokalitě bez občanské vybavenosti, s 
dobrou dopravní dostupností a nevalnou obslužností; v dané lokalitě je poptávka nižší než 
nabídka.  
 
Nemovitosti jsou zatíženy VB práva užívání. S přihlédnutím ke všem faktům jsem názoru, že 
nemovitá věc je za navrženou porovnávací cenu obchodovatelná. 
 
Výpočet : 
Navržená předběžná srovnávací hodnota   1 004 000,- Kč 
 
Návrh obvyklé ceny dle výpočtu srovnávací hodnoty - nemovitosti zapsané na LV č. 756   
- nemovitostí povinné a jejich přísl. - venkovní úpravy spočívající v přípojkách sítí - NN, studna 
na p.č. 56/1 a žumpa, dále ve zpevněných plochách okolo RD, dožité opěrné zdi      1 000 000,-Kč 
- movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedených nemovitostí   0,-Kč 
- práv a závad s nemovitostmi spojených -  VB užívání - zřízené ve prospěch Jitky Vondrouškové, 
nar. 30.5.1946 - Dle smlouvy o zřízení služebnosti domu ze dne 20.5.2015 je zřízena služebnost 
doživotního a bezplatného užívání domu pro vlastní potřebu, oprávněný smí užívat objekt čp. 14 
sestávající se z 3 místností, předsíně a dále je oprávněn užívat sklep i pozemky.        520 000,-Kč 
 
 

Obvyklá cena  

1 000 000 Kč   

slovy: Jedenmilion Kč  
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Závěr  
Na základě získaných informací, popsaných parametrů, místního šetření, výsledků získaných 
použitím nákladové a srovnávací metody, se zohledněním rizikových faktorů navrhuji obvyklou 
cenu nemovitostí - pozemku st. p.č. 11 se stavbou čp. 14, pozemky p.č. 56/1 a 56/3, vše v k.ú. 
Bežerovice a obci Sudoměřice u Bechyně, zapsané na LV č. 756, vedené pro Katastrální úřad 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor; bez zohlednění práv a závad: 
 

ve výši: 
1 000 000,-Kč 

 
Věcné břemeno užívání zřízené ve prospěch Jitky Vondrouškové, nar. 30.5.1946 - Dle smlouvy o 
zřízení služebnosti domu ze dne 20.5.2015 je zřízena služebnost doživotního a bezplatného užívání 
domu pro vlastní potřebu, oprávněný smí užívat objekt čp. 14 sestávající se z 3 místností, předsíně a 
dále je oprávněn užívat sklep i pozemky. 
 

ve výši: 
520 000,-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 27.3.2020 

 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. 7354/3/2020 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 3. 
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