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Zadání 

(§ 28, odst. (2), písm. b) zák. č. 254/2019 Sb.) 

 

Znalecký posudek o aktuální ceně obvyklé pozemku parcely č. St. 659, jehož součástí je stavba - 
rodinný dům č.p. 520, pozemku parcely č. St. 2130, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e. a 
pozemku parcely č. 1906/6, vše v katastrálním území Tišnov, obec Tišnov, zapsáno v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1363 si vyžádal Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský 
úřad Prachatice, se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy přípisem č.j. 040EX 2455/18-97 ze 
dne 8.10.2020.  

1 Odborná otázka 
Úkolem uloženým mně výše uvedeným přípisem je provést:  

„…aktualizaci, resp. o vyhotovení aktuálního znaleckého posudku, který bude odpovídat současnému stavu. 
Provedení nové prohlídky nemovitých věcí je nezbytné. Seznam oceňovaných nemovitých věcí zůstává nezměněn.“. 

2      Účel znaleckého posudku 
Znalecký posudek je podkladem pro vymožení pohledávky pro oprávněného: Mgr. Malá Eva, bytem 
Družstevní 520, 666 01 Tišnov, zastoupeného: JUDr. Bedřichem Tichým, advokátem se sídlem 
Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, proti povinným: Vítková Květoslava. Rezkova 2962/10, 700 03 
Ostrava-Zábřeh a Sýkorová Marie, Dr. Martínka 1509/5, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. 

3      Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěrů 
znaleckého posudku 

Na základě požadavku na provedení prohlídky nemovitostí jsem se ve dnech 1.12.2020, 30.12.2020 
a 15.2.2021 pokusil kontaktovat vlastníka (uživatele) nemovitostí na adrese Tišnov, Družstevní 520 
a ve schránce jsem zanechal kontakt na mně. Současně jsem provedl obhlídku nemovitostí z ulice a 
se souhlasem vlastnice sousední nemovitosti i z pravé strany domu při pohledu z ulice. Při 
obhlídkách provedených ve dnech 30.12.2020 a 15.2.2021 jsem také dotazem u sousedů zjistil, že 
nemovitosti údajně nejsou užívány (a to údajně dlohodobě). Naposledy jsem prohlídku provedl dne 
2.1.2019 v souvislosti se zpracováním znaleckého posudku č. 2797.  

Na základě telefonátu ze dne 10.2.2021, kdy jsem sdělil zástupci zadavatele znaleckého posudku, že 
se mi nedaří kontaktovat vlastníka, resp. uživatele nemovitostí (naposledy byl rodinný dům užíván 
dcerou oprávněné), bylo dohodnuto, že znalecký posudek bude zpracován na základě poslední 
prohlídky nemovitostí a na základě následných obhlídek.  

 

 

Výčet podkladů  

(§ 28, odst. (2), písm. c) zák. č. 254/2019 Sb.) 
 

4 Podklady pro zpracování posudku 

4.1      Podklady postoupené zadavatelem znaleckého posudku 

 Žádost Mgr. Kamila Košiny, soudního exekutora Exekutorský úřad Prachatice č.j. 040EX 
2455/18-97 ze dne 8.10.2020. 

4.2     Podklady opatřené znalcem 

 obhlídka provedená ve dnech 1.12.2020, 30.12.2020 a 15.2.2021; 

 pořízení fotografií (příl. č. 1); 

 údaje databáze Asociace znalců a odhadců z.o.; 

 údaje vlastní databáze; 
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 územní plán města Tišnov; 

 aktuální kopie katastrální mapy ze serveru ČÚZK (příl. č. 2); 

 cenové indexy vývoje cen nemovitých věcí – HB index; 

 vlastní znalecké posudky č. 2797-01/2018 a č. 2707-27/2017. 

4.3     Oceňovací předpisy, literatura 

 zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku) v úplném znění, dále jen „zák.“; 

 „Komentář k určování obvyklé ceny“ MF ČR1 

 skripta „Teorie oceňování nemovitostí“, Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. a kol., CERM, s.r.o. 
Brno, 2001; 

 publikace „Rádce majitele nemovitostí“ druhé aktualizované vydání, Prof. ing. Albert Bradáč, 
DrSc., Doc. JUDr. Josef Fiala, CSc. a kolektiv LINDE Praha, a.s., 2006; 

 Medzinárodné ohodnocovacie štandardy, International Valuation Standards Committee, překlad 
Slovenská Asociácia Ekonomických Znalcov, Palisády 22, Bratislava, Slovenská republika, 2005. 

4.4     Aplikace podkladů, postupů a zdrojů dat 

 určena je cena obvyklá na základě komparace; 

 jako zdroj je použita databáze Asociace znalců a odhadců z.o., případně cenové údaje evidované 
v katastru nemovitostí; 

4.5     Věrohodnost podkladů, zdrojů 

 databáze Asociace znalců a odhadců eviduje realizované prodej sjednané prodej nemovitostí, vč. 
jejich základních technických parametrů a uvedení lokalizace. 

 
 
 

Nález  

(§ 28, odst. (2), písm. d) zák. č. 254/2019 Sb.) 
 

5 Popis 

5.1 Lokalizace 

5.1.1 Umístění 
Oceňovaný majetek se nachází v Tišnově. Tišnov, který je městem a má cca 9 260 obyvatel.  
Rodinný dům s pozemky se nachází na ulici Družstevní, severně od centra města, v lokalitě 
zastavěné rodinnými domy a vilami převážně z prvé poloviny minulého století.. 

5.1.2 Dopravní dostupnost 
Tišnov je obsluhován jak autobusovou dopravou, tak železniční – ve městě je vlaková stanice. 
Dopravní dostupnost Brna je dobrá až velmi dobrá, město je od Brna vzdáleno cca 20 km.  
Ulice Družstevní je jednosměrná s minimálním provozem. Příjezd k nemovitostem je z veřejné 
komunikace. 

5.1.3 Infrastruktura 
Vybavení Tišnova je dobré - ve městě jsou mateřské a základní školy, gymnasium, střední a odborné 
školy, nemocnice, odborná pracoviště lékařů, městský úřad, sportovní zařízení a hřiště, koupaliště, 
kino, muzeum, řada restaurací, obchody a služby, úřadovna policie ČR, pošta, sakrální stavby apod. 
Město je elektrifikováno, je zde provedena veřejná kanalizace, vodovod a rozvody plynu. 

5.1.4 Životní prostředí 
Životní prostředí v místě je průměrně dobré. 

                                                 
1 https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-k-urcovani-obvykle-ceny-
oceneni-19349 
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5.2 Popis předmětu ocenění 
5.2.1 Popis areálu 
Předmětem ocenění je areál tvořící jednotný funkční celek sestávající z parcel č. St. 659, č. St. 2130 
a č. 1906/6.  
Součástí pozemku parcely č. St. 659 je samostatně stojící rodinný dům č.p. 520. Jedná se o 
nepodsklepený dvoupodlažní zděný rodinný dům se sklonitou střechou s účelově využívaným 
půdním prostorem – s podkrovím.  Na pozemku se také nachází nepodsklepená přízemní zděná 
vedlejší stavba - stáj. Stáj je součástí pozemku. Dále se na pozemku p. č. St. 659 nacházejí na dvoře 
venkovní úpravy – zpevněné plochy z monolitického betonu a z dlažby z betonových dlaždic, ze 
strany ulice oplocení zasahující i na pozemek parcelu č. 1906/6, sestávající z podezdívky a plotových 
rámů s pletivem na ocelových sloupcích (plot je v dezolátním stavu), dvoukřídlá kovová brána a 
branka zajišťující příjezd a přístup na pozemek p.č. St. 659 a dále oplocení z drátěného pletiva a 
kovová brána na úrovni vedlejší stavby, oddělující pozemek p.č. St. 659 od zahrady p.č. 1906/6. 
Rodinný dům je údajně připojen na veřejný vodovod, plynovod, kanalizaci a elektrorozvody. Zda 
jsou přípojky funkční a využívané, se nepodařilo ověřit.  
Na pozemek p.č. St. 2130 se nachází přízemní nepodsklepená zděná garáž, která je součástí 
pozemku. 
Pozemek p.č. 1906/6 je zahradou navazující na pozemek p.č. St. 659 severovýchodním směrem a 
pokračující jihovýchodním směrem podél pravého štítu domu při pohledu z ulice. Zahrada je 
oplocena, ale vlastnictví oplocení zahrady nebylo možné určit, resp. není doloženo. Na zahradě se 
ze severní strany u garáže nachází přístřešek (vedlejší stavba) a neudržované porosty.  

5.2.2 Popis rodinného domu 
Popis je, mimo zvně obhlédnutelných částí domu, proveden na základě prohlídky provedené dne 
30.12.2018 (k tomuto datu je také proveden popis interiérů – viz dále).  
Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený dvoupodlažní zděný rodinný dům se sklonitou střechou 
s částečně účelově využívaným půdním prostorem - podkrovím.  
Vstup do 1.NP je, vzhledem k mírné svažitosti terénu, ze strany ulice z úrovně přilehlého terénu, 
zatím co ze strany zahrady se nachází podlaha tohoto podlaží pod úrovní terénu; toto podlaží však 
není podzemním podlažím, byť je využíváno jako sklep. Vstup je možný i ze strany zahrady - je po 
schodišti z prostoru zádveří. Ze zádveří je přístup i na schodiště do 2.NP. 
Dům, který má v půdorysu obdélníkový tvar s podélnou osou orientovanou téměř severozápadním 
směrem, je uliční fasádou orientován na jihozápad. Ze zadní strany je k rodinnému domu přistavěno 
zádveří.  
Šikmá střecha s polovalbami je tvořená dřevěným krovem a je kryta pálenými střešními taškami. 
Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Parapety jsou i plastové, a to u vyměněných 
plastových oken (část oken je původních dřevěných, část oken je dřevěných zdvojených a část oken, 
především ze strany ulice, je s plastovými rámy).  
Základy jsou pravděpodobně betonové. Zda byla provedena izolace proti zemní vlhkosti nelze 
jednoznačně určit, byla-li provedena, potom je již nefunkční, o čemž svědčí stopy po masivním 
zavlhání zdiva.  
Zdivo 1.NP je masivní o tl. okolo 60 cm, ve 2.NP je skladebné (pravděpodobně cihelné) o tl. 45 cm. 
V podkroví je tl. zdiva původní části 30 – 45 cm. V nově zřízené podkrovní místnosti je část příček 
sádrokartonových.  
Stropy jsou s rovným podhledem, podlahy jsou kryty v obytných místnostech prkny a v části 
podkroví dřevotřískovými deskami, v ostatních místnostech dlažbou a v 1.NP betonovou 
mazaninou a prkny (v části 1.NP - v zadní pravé místnosti - podlaha chybí). Schody jsou betonové 
a kryté terasem. 
Vytápění rodinného domu je, resp. bylo ústřední s plynovým kotlem nacházejícím se v 1.NP, a to 
prostřednictvím deskových radiátorů, teplá voda je připravována v el. boileru umístěného ve 2.NP 
v koupelně. 
Vybavení rodinného domu bylo v době prohlídky standardní, ale značně opotřebované a morálně 
zastaralé. V koupelně je instalována vana, záchodová mísa a umývadlo, v kuchyni plynový sporák a 



Znalecký posudek č. ............................................................................................................................................................................ 2873 

5 
 

v bývalé kuchyni sporák na tuhá paliva. V podkrovní místnosti z roku 2004 je, resp. byla zabudovaná 
klimatizační jednotka. 
Dispozičně je rodinný dům řešen následovně: 
vstup do 1.NP je ze strany ulice do místnosti, kde je umístěn kotel ÚT a ve vestavěné nice plynoměr. 
Z této místnosti se vchází do podélné chodby, do které je možný vstup také po schodech ze zádveří. 
Z této chodby se směrem k levému štítu vchází do místnosti užívané jako sklad a směrem k pravému 
štítu do místnosti bez podlahy, sloužící také jako sklad. Směrem do ulice, vedle místnosti přístupné 
ze strany ulice z předzahrádky, se nachází místnost údajně využívaná jako dílna. 
Ze zádveří se vchází na schodiště do 2.NP. Schodiště ústí opět do podélné chodby, ze které se 
směrem do zahrady vchází do koupelny se záchodem, směrem k pravému štítu do kuchyně, přes 
kterou je přístup do pokoje s oknem do ulice. Z chodby je dále směrem do ulice vstup do dalšího 
pokoje a směrem k levému štítu do údajně bývalé kuchyně (čemuž by přisvědčoval i zde umístěný 
sporák na TP).  
Z chodby také vedou schody do podkroví. V podkroví se z chodby vchází směrem k pravému štítu 
do půdního prostoru, směrem do ulice do původní obytné místnosti a směrem vlevo při pohledu 
z ulice do nově zbudované podkrovní místnosti se šikmými stropy.  
Rodinný dům z roku 1927 (nebo 1930) byl zvně nově omítnut (1982), v roce 1987 bylo zřízeno ÚT 
a v roce 2004 byla provedena výměna části oken za plastová a byla provedena vestavba levé 
podkrovní místnosti. V posledním období však byla průběžná údržba zanedbána a dle zjištění cca 
1 rok nebyl rodinný dům užíván. Současný stav vnitřních prostor není znám, předpokládá se ovšem 
minimálně stejný jako v roce 2018, spíše však horší (jak je patrné např. i ze stavu ostatních staveb 
na pozemku, zejména garáže). 

5.2.3 Popis garáže 
V době poslední obhlídky se jednalo o objekt v dezolátním stavu s propadlou střechou, ovšem již 
v roce 2018 byla garáž ve špatném stavu.  
Garáž se nachází při levé hranici pozemku při pohledu ze strany ulice. Garáž je nepodsklepená 
přízemní zděná garáž s pultovou střechou. Vjezd do garáže je ze strany ulice přes dvoukřídlá dřevěná 
vrata podél levého štítu rodinného domu při pohledu z ulice.  
Podlaha garáže je betonová, krov je dřevěný, krytina střechy je z osinkocementových vlnitých desek. 
Garáž z roku 1981 byla dodatečně zvýšena nadezděním. V garáži byla v roce 2018 zavedena 
elektřina, která však již v této době byla v provizorním stavu.  

5.2.4 Popis vedlejší stavby a přístřešku 
Na garáž navazuje zděná vedlejší stavba (tzv. stáj), která byla v rámci stavebních úprav garáže také 
nadezděna a zastřešena pultovou střechou s dřevěným krovem krytým osinkocementovými deskami 
tak, že zastřešení garáže navazuje na střechu vedlejší stavby.  
Stavba byla a je neudržovaná, dveře chybí, okna jsou v kovovém rámu jednoduchá, strop není 
proveden, parozábrany z vnitřní strany stavby jsou poškozené, rozvody elektřiny jsou provizorní a 
v době prohlídky v roce 2018 byly nefunkční. Stáří je stejné jako v případě garáže. Údržba stavby je 
silně zanedbaná. 
Na zahradě se nachází dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou asfaltovou krytinou. Přístřešek 
je tvořen dřevěnými sloupky a ze zadní strany je obit deskami. Stáří přístřešku je cca 9 let, přístřešek 
je pravděpodobně v relativně dobrém stavebně technickém stavu. 

5.3 Údaje o pozemcích dle KN 

Pozemek p.č. výměra (m2) druh pozemku 

St. 659 287 zastavěná plocha a nádvoří 

St. 2130 22 zastavěná plocha a nádvoří 

1906/6 795 zahrada 

Celkem: 1 104  

Pozemek sestávající z parcel č. St. 659, č. St. 2130 a č. 1906/6 má obdélníkový tvar s podélnou osou 
orientovanou severovýchodním směrem. Na pozemku se v jeho západním rohu (u ulice Družstevní) 
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nachází na parcele č. St. 659 rodinný dům č.p. 520 (rodinný dům je součástí pozemku) a vedlejší 
stavba – stáj - přistavěná ke garáži. Při levé hranici pozemku při pohledu ze strany ulice se nachází 
za rodinným domem na parcele č. St. 2130 stavba bez č.p./č.e. – garáž. Garáž je součástí pozemku 
parcely č. St. 2130. Na šíři garáže a stáje je ze severovýchodní strany postaven dřevěný přístřešek. 
Přístřešek se nachází na pozemku parcele č. 1906/6, na zahradě. Z jihovýchodní strany a ze severní 
strany je rodinný dům obklopen neudržovanou zahradou (p.č. 1906/6). 
Podél levého štítu domu je přístup do domu a příjezd do garáže, za domem se nachází dvorek 
oddělený od zahrady oplocením. Ze strany ulice je pozemek oddělen plotem z drátěného pletiva 
na kamenné podezdívce. V tomto oplocení je provedena dvoukřídlá brána umožňující příjezd ke 
garáži ze strany ulice Družstevní a kovová branka.  
Z pravé strany rodinného domu při pohledu z ulice je pozemek volný na šíři cca 9,5 m. Vzhledem 
k tomu, že v pravém štítu domu jsou okna, však není tato část pozemku, při dodržení normových 
odstupových vzdáleností, racionálně zastavitelná (za pozemek je z veřejného prostranství přístup a 
příjezd pouze ze strany ulice Družstevní). Pozemek sestávající z parcel č. St. 659, č. St. 2130 a 
č. 1906/6 je mírně svažitý jižním až jihovýchodním směrem. 
 
 

Posudek 

(§ 28, odst. (2), písm. e) zák. č. 254/2019 Sb.) 
 

 

6 Určení ceny obvyklé 

6.1 Metodika 

6.1.1 Výklad pojmů 

Úvodem jsou nejprve definovány základní pojmy v oblasti oceňování (vycházející z „Komentáře 
k určování obvyklé ceny“ vydané MF ČR a zákona č. 151/1997 Sb.): 

Cena zjištěná:  někdy nesprávně označována jako cena administrativní či úřední, je cena 
určená podle oceňovacích předpisů (zákon č. 151/1997 Sb., a jeho 
prováděcí vyhláška). Cena určená podle tohoto zákona jinak, než obvyklá 
cena nebo mimořádná cena, je cena zjištěná. Zjištěná cena je cena, kterou 
určíme podle ustanovení § 2 zákona o oceňování majetku v souladu s jeho 
ustanovením § 1 a podle jeho prováděcí vyhlášky jiným způsobem, než 
obvyklou cenu. 

Cena mimořádná: mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné 
okolnosti trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv 
zvláštní obliby. 

Cena sjednaná: peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle zákona o cenách. 
Sjednává se pro zboží vymezené názvem, jednotkou množství a 
kvalitativními a dodacími nebo jinými podmínkami sjednanými dohodou 
stran, popřípadě číselným kódem příslušné jednotné klasifikace, pokud tak 
stanoví zvláštní předpis (dále jen „určené podmínky“). Podle určených 
podmínek mohou být součástí ceny zcela nebo zčásti náklady pořízení, 
zpracování a oběhu zboží, zisk, příslušná daň a clo. 

Cena průměrná: cena stanovená průměrem buď aritmetickým, nebo váženým, apod., není 
však totožná s obvyklou cenou. 

Cena regulovaná: a)  stanovená cena (dále jen „úředně stanovená cena“), 
b) usměrňovaný vývoj cen v návaznosti na věcné podmínky (dále jen 

„věcné usměrňování cen“), 
c) cenové moratorium. 
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Cena pořízení: cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením 
souvisejících. 

Cena pořizovací (též 
cena historická): 

cena, za kterou by bylo možno věc pořídit v době jejího pořízení (u 
nemovitostí, zejména staveb je to cena v době jejich postavení) bez 
odpočtu opotřebení. Cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho 
pořízením související. 

Cena reprodukční: cena, za kterou by bylo možno stejnou novou nebo porovnatelnou věc 
pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení (též reprodukční 
pořizovací hodnota). Cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy 
se o něm účtuje. 

Věcná hodnota (také 
časová cena, 
substanční hodnota): 

reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení, odpovídající 
průměrně opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, 
ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které 
znemožňují okamžité používání věci. U staveb se zjišťuje pomocí 
stavebních rozpočtů, agregovaných položek, ukazatelů průměrných 
orientačních cen vydávaných URS Praha, apod. Ke zjištění věcné hodnoty 
staveb je možno využít výpočtu ceny nákladovým způsobem podle 
cenového předpisu. 

Tržní hodnota: 
(dle § 2, odst. (3) a (4)  
zákona č.151/1997 
Sb., o oceňování 
majetku a o změně 
některých zákonů 
(zákon o oceňování 
majetku) v úplném 
znění) 
 

„(3) V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje 
se majetek a služba tržní hodnotou, pokud zvláštní právní předpis 
nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na tržní 
hodnotu vliv. Důvody pro neurčení obvyklé ceny musejí být v ocenění 
uvedeny. 
(4) Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí odhadovaná částka, 
za kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi 
ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku 
uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém 
marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v 
tísni. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že 
účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní 
vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.“ 

Tržní cena: skutečně realizovaná částka při prodeji, většinou je to cena sjednaná mezi 
dvěma nezávislými subjekty na volném trhu uvedená v kupní smlouvě, 
případně na prodejním dokladu o zaplacení. Na rozdíl od obvyklé ceny se 
do ní mohou promítnout zvláštní vlivy. 

Výnosová hodnota: zjednodušeně řečeno jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě 
uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z podniku 
(pronájmu nemovitosti), též „kapitalizovaná míra zisku“. 

Obvyklá cena (dle § 
2, odst. 2 zákona 
č.151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a 
o změně některých 
zákonů (zákon o 
oceňování majetku) 
v úplném znění a 
ustanovení § 2 odst. 6 
zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, pro 
účely hospodářské 
soutěže): 

„Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla 
dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 
poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v 
tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají 
na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností 
trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní 
obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně 
prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. 
Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo 
jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se 
rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z 
osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo 
služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním.“. Jedná se o statistické 
vyhodnocení již realizovaných prodejů (historických cen). 
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6.1.2 Zvolená metodika 
Pro odhad ceny obvyklé je použita porovnávací (komparativní) metoda. Porovnávány jsou 
realizované a sjednané ceny prodejů podobných nemovitostí evidované v databázi Asociace znalců 
a odhadců a.s..  
Na základě těchto údajů je proveden odhad ceny nemovitostí se zohledněním všech známých a 
relevantních skutečností. V rámci komparace jsou porovnávány relevantní charakteristiky 
porovnávaných entit. Odlišnosti jsou vyjádřeny koeficienty porovnání. Porovnávací hodnota je 
určena jako součin realizované jednotkové ceny vynásobené dílčími koeficienty, přičemž platí, že je-
li oceňovaný pozemek v daném kritériu porovnání lepší, je koeficient porovnání větší než 1,00 a 
naopak. Není-li možno dané kritérium objektivně porovnat, není tento koeficient použit nebo je 
roven 1,00. Na základě analýzy porovnávacích hodnot je určena tržní hodnota. 

6.2 Určení porovnávací hodnoty komparací 
Pro porovnání jsou určeny základní technické parametry budovy: 

obestavěný prostor:  963 m3 

zastavěná plocha:  117 m2 

užitná (podlahová) plocha2: 211 m2 

výměra pozemku: 1 104 m2 

vedlejší stavby, garáže, venkovní úpravy:  
- venkovní úpravy a vedlejší stavby vč. garáže jsou ve špatném stavu, stav vedlejších staveb a garáže 
má negativní vliv na cenu. 

Pro porovnání je rodinný dům, s ohledem na dlouhodobější neužívání, posuzovaný jako vhodný 
spíše k rekonstrukci (není znám způsob připojení na sítě – předpokládá se jejich odpojení; v případě 
vnitřních rozvodů elektřiny, vody, ústředního vytápění apod. se předpokládají minimálně revize a 
tlakové zkoušky, v případě vestavby podkroví již při předchozích prohlídkách byly zjištěny 
nekvalitně provedené konstrukce).  

1) 

Lokalita Okr. Brno-venkov, Dolní Kounice, k.ú. Dolní Kounice, ul. Skalní 

Podlaží 1.NP Typ 2+1 

Tech. stav rodinný dům z 1945. V roce 2000 provedeny rekonstrukce: podlahy, zřízení WC v koupelně, vnější 
povrchová úprava do ulice, kuchyňská linka. V roce 2015 provedeny rekonstrukce: vstupní dveře, přístřešek 
nad vstupem do rodinného domu. V roce 2018 provedeny rekonstrukce: kombinovaný kotel ÚT. Nejsou 
patrny známky nadměrného opotřebení či poškození prvků dlouhodobé životnosti. Stavebně technický stav 
je průměrný.  

Vybavení Standard, okna dřevěná zdvojená, plynový kotel + radiátory 

Zastav. pl. RD 
(m2) 

84,00 Podl. pl. celková (m2) 65,69 Obest.prost. (m3) 291 Cena za m3 o.p. 
(Kč) 

7 216 

Z  celkové p.p. 
pl.sklepa (m2)  

0,00 
z celkové p.p. 
pl. garáže (m2) 

0,00 z celkové p.p. plocha 
průjezdu (m2) 

0 Navíc podl.pl. B/L/T 
(m2) 

0,00 

Započitatelná pl. 
dle ČBA (m2) 

65,69 
Navíc podl. pl. galerie, 
ze které není vstup do 
dalších místností, min. 
sv.výška 1,7 m, (m2) 

0,00 Z celkové p.p. 
plocha místnosti 
se zkoseným 
stropem (m2) 

Celková podl. pl. 
těchto místností (m2) 

0,00 

Cena za m2 započ. 
pl. dle ČBA (Kč) 

31 968 
Podl.pl. v části nad 
1,3 m, (m2) 

0,00 

Pozemek (m2) 127 Napojení na sítě  Voda, plyn, el., kanalizace do jímky 

Příslušenství Vedlejší stavba - zděná vedlejší stavby sklepa s plochou střechou, která je využívaná jako terasa, dále dřevěná 
terasa tvořící zastřešení dvora, zpevněné plochy, oplocení, předložené schodiště a schodiště na terénu, jímka 
a přípojky 

Kupní cena (Kč) 2 100 000 cena za m2 celk. podl. plochy (Kč) 31 968 Datum prodeje 10/2020 

Poznámka  Zdroj KC KS 

číslo řízení V-15472/2020 

                                                 
2  1.NP: 1,67*1,08+3,75*2,80+1,15*3,94+3,87*4,92+4,90*3,82-0,52*1,03+3,77*2,59 = 63,82 m2 

   2.NP:  1,81*4,07+1,06*2,48+1,70*1,08+4,00*1,36+2,60*1,35+3,00*3,82+4,99*4,00+4,99*3,98+3,99*3,01+ 

               +2,79*1,08+2,78*1,02 = 89,92 m2 

   3.NP:  1,33*3,87+5,04*4,04+4,29*2,27+0,66*3,70+4,92*3,90 = 56,88 m2;   Celkem: 210,62 m2.  
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 obestavěný prostor OP 291 m3 

 podlahová plocha PP 66 m2 

 výměra pozemku  127 m2 

 typ nemovitosti nepodsklepený řadový menší RD3 K1 0,80 

 
lokalita město s 2 468 obyvateli, jižně od Brna, s podobnou 

dostupností, ale s horší infrastrukturou K2 1,03 
 stáří mladší RD K3 0,95 
 údržba lepší až výrazně lepší K4 0,80 
 vybavení podobné, s lepší údržbou K5 0,90 

 

příslušenství kvalitnější vedlejší stavba (0,98), není garáž a přístřešek, 
které jsou však v případě oceňované nemovitosti ve 
špatném stavu (0,98) K6 0,95 

 pozemek malý a svažitý K7 1,10 
 zdroj nabídky realizovaný prodej  Kz 1,00 
 koef. cen. porovnání Kc

  = K1* K2* K3* K4* K5* K6* K7 Kc 0,59 
 datum prodeje4 10/2020  
 cena  C                                                               2100000,00 Kč 
 cena upravená na zdroj CÚ = C*Kz                                                2100000,00 Kč  
 Odhadovaná tržní hodnota oceňovaných nemovitostí na základě porovnání:   
  TH = (CÚ/OP*963*Kc+CÚ/PP*211*Kc)/2 4030620,67 Kč 

2) 

Lokalita Kraj Jihomoravský, okres Blansko, obec Ludíkov, k.ú. Ludíkov 

Podlaží  1.NP/podkroví Typ 4+1 

Tech. stav Řadový koncový, přízemní RD - nepodsklepený, s využitím obytného podkroví. RD je s jednou bytovou 
jednotkou. Stáří cca 80 roků, s běžnou údržbou. 

Vybavení Zdivo rodinného domu je smíšené, dřevěný strop je s rovným podhledem. Schodiště je celodřevěné. Krov 
je polovalbový, krytina je z pálených tašek, vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Vnější omítka je 
vápenocementová. V koupelně s WC a u kuch. linky jsou obklady keramické. Okna plastová s izol. 
dvojsklem. Dveře hladké dřevěné plné i prosklené. Podlahy laminátové, PVC, dlažba. Vytápění je přímotopy 
na zemní plyn. Vnitřní vybavení v kuchyni kuchyňskou linkou s elektrickým sporákem. V 1.NP v koupelně 
je plastová vana, umyvadlo, WC. 

Zastav. pl. RD 
(m2) 

83.97 Podl. pl. celková (m2) 95,40 Obest. prost. (m3) 365 Cena za m3 
o.p. (Kč) 

3973 

Z  celkové p.p. 
pl. sklepa (m2)  

0 
z celkové p.p. 
pl. garáže (m2) 

0,00 z celkové p.p. plocha 
průjezdu (m2) 

0,00 Navíc podl.pl. B/L/T 
(m2) 

0,00 

Započitatelná pl. 
dle ČBA (m2) 

95,40 
Navíc podl. pl. galerie, 
ze které není vstup do 
dalších místností, min. 
sv.výška 1,7 m, (m2) 

0,00 Z celkové p.p. 
plocha místnosti 
se zkoseným 
stropem (m2) 

Celková podl. pl. 
těchto místností (m2) 

0 

Cena za m2 započ. 
pl. dle ČBA (Kč) 

15 199 
Podl.pl. v části nad 1,3 
m, (m2) 

34,50 

Pozemek (m2) 560 Napojení na sítě  Voda z řádu, kanalizace do kanalizizačního řádu, el. je 230 V, zemní 
plyn je zaveden do domu 

Příslušenství 
 

Kupní cena (Kč) 1 450 000 cena za m2 celk. podl. plochy (Kč) 15 199 Datum prodeje 08/2020 

Poznámka 
 

Zdroj KC BKS 

                                                 
3 obecně platí nepřímá úměra mezi velikostí nemovitostí a cenou 
4 resp. datum prodeje, inzerce, sjednání prodeje 



Znalecký posudek č. ............................................................................................................................................................................ 2873 

10 
 

   

 

 obestavěný prostor  365 m3 

 podlahová plocha  95 m2 

 výměra pozemku  560 m2 

 typ nemovitosti nepodsklepený řadový krajní menší RD K1 0,85 

 

lokalita severně od Brna, jihovýchodně od Boskovic, malá 
obec jen se základním vybavením, mírně horší 
dopravní dostupnost Brna K2 1,15 

 stáří mírně mladší RD K3 0,97 
 údržba lepší K4 0,95 
 vybavení podobné K5 1,00 
 příslušenství bez garáže a vedl. staveb K6 0,98 
 pozemek  menší K7 1,05 
 zdroj nabídky sjednaný prodej Kz 1,00 
 koef. cen. porovnání  Kc 0,93 
 datum prodeje 08/2020  
 cena                                                                   1450000,00 Kč 
 cena upravená na zdroj                                                                  1450000,00 Kč  
 Odhadovaná tržní hodnota oceňovaných nemovitostí na základě porovnání:   
   3276456,38 Kč 

3) 

Lokalita Brno-venkov, Střelice, ul. Ant. Smutného  

Podlaží  1PP/1NP/2NP Typ 3+1 

Tech. stav Dům byl postaven v roce 1924, v roce 1975 byl dům výraznějším způsobem rekonstruován, v dalších 
letech bez rekonstrukce. Údržba je nyní na nižší úrovni. 

Vybavení Dům má ústřední vytápění - kotel na zemní plyn + kotel na tuhé palivo, radiátory jsou ocelové nebo 
litinové. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, vnější břizolitové, sokl je obložen. Stěny koupelny, WC a 
části kuchyně jsou opatřeny keramickými obklady. Podlahy obytných místností jsou vlysové nebo prkenné, 
případně jen z betonové mazaniny. V ostatních místnostech je keramická dlažba nebo lino, příp. betonová 
mazanina. Dveře jsou dřevěné hladké, dýhované, plné nebo částečně prosklené, dřevěné zárubně. Okna 
jsou dřevěná kastlová, ve sklepě jednoduše zasklená.  

Zastav. pl. RD 
(m2) 

114,07 Podl. pl. celková (m2) 145,31 Obest.prost. (m3) 827,77 Cena za m3 
o.p. (Kč) 

8 456 

Z  celkové p.p. 
pl.sklepa (m2)  

31,10 
z celkové p.p. 
pl. garáže (m2) 

0,00 z celkové p.p. plocha 
průjezdu (m2) 

0,00 Navíc podl.pl. B/L/T 
(m2) 

0,00 

Započitatelná pl. 
dle ČBA (m2) 

129,76 
Navíc podl. pl. galerie, 
ze které není vstup do 
dalších místností, min. 
sv.výška 1,7 m, (m2) 

0,00 Z celkové p.p. 
plocha místnosti 
se zkoseným 
stropem (m2) 

Celková podl. pl. těchto 
místností (m2) 

0,00 

Cena za m2 započ. 
pl. dle ČBA (Kč) 

53 946 
Podl.pl. v části nad 1,3 
m, (m2) 

0,00 

Pozemek (m2) 1 774 Napojení na sítě  Voda - studna, kanalizace, plyn, elektřina  

Příslušenství Venkovní úpravy min. rozsahu – oplocení pozemku 

Kupní cena (Kč) 7 000 000 cena za m2 celk. podl. plochy (Kč) 48 173 Datum prodeje 12/2020 

Poznámka Konec pozemku je přístupný ze zpevněné komunikace, na 
pozemek jsou veškeré IS a je zde možnost další výstavby RD 

Zdroj KC Návrh KS  

číslo řízení - 
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 obestavěný prostor  828 m3 

 podlahová plocha  130 m2 

 výměra pozemku  1774 m2 

 
typ nemovitosti částečně podsklepený menší řadový krajní rodinný 

dům K1 0,85 
 lokalita obec s 3 036 obyvateli na hranicích Brna K2 0,75 
 stáří podobně starý RD K3 1,02 
 údržba lepší K4 0,90 
 vybavení podobné K5 1,00 
 příslušenství bez garáže a vedl. staveb K6 0,98 
 pozemek  větší, částečně zastavitelný K7 0,80 
 zdroj nabídky sjednaný prodej Kz 1,00 
 koef. cen. porovnání  Kc 0,46 
 datum prodeje 12/2020  
 cena                                                                   7000000,00 Kč 
 cena upravená na zdroj                                                                  7000000,00 Kč  
 Odhadovaná tržní hodnota oceňovaných nemovitostí na základě porovnání:   
   4485653,85 Kč 

4) 

Lokalita Brno-venkov, Dolní Loučky 

Podlaží 1PP/1NP/podkroví Typ 5+1 

Tech. stav Jedná se o zděný, samostatně stojící, částečně podsklepený RD s jedním nadzemním podlažím a obytným 
podkrovím. Stavba je dispozičně řešena jako jednobytová - jednogenerační 5+1 s příslušenstvím a 
samostatnou garáží na vlastním pozemku. Stavba byla v letošním roce obchodována - dle sdělení se 
nacházela v původním stavu a od koupě do současné doby prošla kompletní rekonstrukcí interiéru a 
vybavení - vše provedeno kvalitně, interiér ve stavu novostavby. 

Vybavení Okna plastová, vytápěno – plynový kotel, ohřev TUV – kombi. 

Zastav. pl. RD 
(m2) 

    134  Podl. pl. celková (m2) 139,0    Obest.prost. (m3) 940   Cena za m3 o.p. 
(Kč) 

6 400 

Z celkové p.p. pl. 
sklepa (m2)  

22,0 
z celkové p.p. 
pl. garáže (m2) 

0,0 z celkové p.p. plocha 
průjezdu (m2) 

0,0 Navíc podl.pl. B/L/T 
(m2) 

B 0,0 
L 0,0 

Započitatelná pl. 
dle ČBA (m2) 

128,00 
Navíc podl. pl. galerie, 
ze které není vstup do 
dalších místností, min. 
sv.výška 1,7 m, (m2) 

0,0 Z celkové p.p. 
plocha místnosti 
se zkoseným 
stropem (m2) 

Celková podl. pl. 
těchto místností (m2) 

0,0 

Cena za m2 započ. 
pl. dle ČBA (Kč) 

42 969 
Podl.pl. v části nad 
1,3 m, (m2) 

0,0 

Pozemek (m2) 584 Napojení na sítě  Voda, kanalizace, plyn, el. 

Příslušenství  

Kupní cena (Kč) 5 500 000 cena za m2 celk. podl. plochy (Kč) 39 568 Datum prodeje 10/2020 

Poznámka  Zdroj KC sdělená cena klientem 

číslo řízení  

   
 

 obestavěný prostor  940 m3 

 podlahová plocha  128 m2 

 výměra pozemku  584 m2 

 typ nemovitosti částečně podsklepený samostatně stojící menší RD K1 0,87 

 lokalita obec severozápadně od Tišnova, horší vybavení obce K2 1,05 

 stáří podobné K3 1,00 

 

údržba údržba rodinného domu podobná, interiérů výrazně 

lepší K4 0,75 

 vybavení moderní soudobé K5 0,90 
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 příslušenství bez garáže a vedl. staveb K6 0,98 

 pozemek  menší K7 1,05 

 zdroj nabídky sjednaný prodej Kz 1,00 

 koef. cen. porovnání  Kc 0,63 

 datum prodeje 10/2020  

 cena                                                                   5500000,00 Kč 

 cena upravená na zdroj                                                                  5500000,00 Kč  

 Odhadovaná tržní hodnota oceňovaných nemovitostí na základě porovnání:   

   4630808,93 Kč 

5) 

Lokalita Kraj Jihomoravský, okres Blansko, obec Horní Poříčí, k.ú. Horní Poříčí 99 

Podlaží  1NP Typ 2+KK 

Tech. stav Začátek užívání od r. 1950. Rekonstrukce rodinného domu byla provedena v letech 2019. 
Jednalo se o modernizaci RD, vč. instalací ZTI, elektro, ÚT, vnějších úprav fasády, výplní otvorů, 
klempířských prvků, vybavení - koupelny, WC, kuchyně, povrchových úprav podlah stěn a stropů.  

Vybavení Vápenocementová omítka hladká - fasáda, okna dřevěná kastlová po repasi, vytápění el. přímotopy, ohřev 
vody el. boilerem, podlahy keramická dlažba, rohová plastová vana, hydromasáž. sprch. kout, závěsné WC.  

Zastav. pl. RD 
(m2) 

131.98 Podl. pl. celková (m2) 117,02 Obest.prost. 
(m3) 

625   Cena za m3 o.p. 
(Kč) 

4798 

Z  celkové p.p. 
pl.sklepa (m2)  

7,60 
z celkové p.p. pl. 
garáže (m2) 

0 z celkové p.p. plocha 
průjezdu (m2) 

0,0
0 

Navíc podl.pl. B/L/T 
(m2) 

L 0 
L 0 

Započitatelná 
pl. dle ČBA 
(m2) 

113,22 
Navíc podl. pl. galerie, ze 
které není vstup do 
dalších místností, min. 
sv.výška 1,7 m, (m2) 

0,00 Z celkové p.p. 
plocha místnosti se 
zkoseným stropem 
(m2) 

Celková podl. pl. 
těchto místností (m2) 0,00 

Cena za m2 započ. 
pl. dle ČBA 
(Kč) 

26 488 
Podl.pl. v části nad 
1,3 m, (m2) 0,00 

Pozemek (m2) 338  Napojení na sítě  Voda, kanalizace do žumpy, plyn není zaveden do RD, el. je. 

Příslušenství 
 

Kupní cena 
(Kč) 

2 999 000 cena za m2 celk. podl. plochy (Kč) 25 628 Datum prodeje 12/2020 

Poznámka Rodinný dům je umístěn v blízkosti vodního toku - kód záplavy 
4/objekt (klasifikace rizika "4" Nepojistitelné), severovýchodní 
orientace RD. 

Zdroj KC KS-PU 

číslo řízení V-4174/2020-731 

   

 

 obestavěný prostor  625 m3 

 podlahová plocha  113 m2 

 výměra pozemku  338 m2 

 typ nemovitosti částečně podsklepený řadový krajní menší RD K1 0,85 

 

lokalita severně od Brna, severozápadně od Letovic, malá 

obec jen se základním vybavením, horší dopravní 

dostupnost, vliv záplavové oblasti K2 1,10 

 stáří mírně mladší RD K3 0,95 

 údržba lepší až výrazně lepší K4 0,85 

 vybavení novodobé, udržované K5 0,90 

 příslušenství bez garáže a vedl. staveb K6 0,98 

 pozemek  menší K7 1,06 

 zdroj nabídky realizovaný prodej Kz 1,00 

 koef. cen. porovnání  Kc 0,71 

 datum prodeje 12/2020  
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 cena                                                                   2999000,00 Kč 

 cena upravená na zdroj                                                                  2999000,00 Kč  

 Odhadovaná tržní hodnota oceňovaných nemovitostí na základě porovnání:   

   3628370,46 Kč 

6) 
Lokalita Okres Brno-venkov, město Šlapanice, ulice Sušilova, číslo popisné 1613 

Podlaží  1.PP / 2 NP Typ 2+1, 3+1 a garáž v domě 

Tech. stav RD byl postavený přibližně v roce 1971 (předložená původní výkresová dokumentace z roku 1969). V roce 
1983 částečné rozšíření půdorysu RD směrem do ulice, v dalším průběhu užívání byla prováděna pouze 
běžná údržba. Stav rodinného domu byl průměrný. 

Vybavení Standardní: ústřední vytápění s plynovým kotlem, ohřev TUV: v 1.NP elektrický zásobníkový ohřívač, ve 
2.NP plynový průtokový ohřívač (karma), okna převážně dřevěná zdvojená, v malé míře  sklobetonové 
tvárnice a v 1.PP okna kovová s jednoduchým zasklením; dveře dřevěné hladké lakované do kovových 
zárubní, ve 2.NP dřevěné dýhované do kovových zárubní; u garáže  2* kovová vrata; povrchy podlah 
obytných místností: v 1.NP dřevotříska a položený koberec, parkety, ve 2.NP marmoleum a v jednom 
pokoji laminátová plovoucí podlaha; v ostatních místnostech keramická dlažba a v části 1.PP betonová 
mazanina; vnitřní hygienické vybavení: umyvadlo, sprchový kout, WC s nádržkou dole (koupena s WC 
v 1.NP), umyvadlo, smaltovaná vana, WC s nádržkou nahoře (koupelna s WC ve 2.NP), smaltovaná vana 
(prádelna v 1.PP); vybavení kuchyní: kombinovaný sporák, kuchyňská linka, digestoř (1.NP), plynový 
sporák, kuchyňská linka (2.NP); další vybavení: WiFi. 

Zastav. pl. RD 
(m2) 

   105,20  Podl. pl. celková (m2) 244,45   Obest.prost. (m3) 1090,20   Cena za m3 
o.p. (Kč) 

6 008 

Z  celkové p.p. 
pl.sklepa (m2)  

73,14 
z celkové p.p. 
pl. garáže (m2) 

14,63 z celkové p.p. plocha 
průjezdu (m2) 

0,00 Navíc podl.pl. B/L/T 
(m2) 

0,00 

Započitatelná pl. 
dle ČBA (m2) 

193,25 
Navíc podl. pl. galerie, 
ze které není vstup do 
dalších místností, min. 
sv.výška 1,7 m, (m2) 

0,00 Z celkové p.p. 
plocha místnosti 
se zkoseným 
stropem (m2) 

Celková podl. pl. těchto 
místností (m2) 

0,00 

Cena za m2 započ. 
pl. dle ČBA (Kč) 

33 894 
Podl.pl. v části nad 
1,3 m, (m2) 

0,00 

Pozemek (m2) 407  Napojení na sítě Elektro, zemní plyn, voda z řadu, kanalizace do řadu. 

Příslušenství Studna, přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, venkovní schodiště, oplocení. 

Kupní cena (Kč) 6 550 000 cena za m2 celk. podl. plochy (Kč) 26 795 Datum prodeje 10/2020 

Poznámka Kupní smlouva ze dne 19.10.2020, právní účinky zápisu ke dni 
5.11.2020, zápis proveden dne 26.11.2020. Podle mého názoru byla 
kupní cena mírně vyšší. 

Zdroj KC 
KS včetně PÚ 

 

číslo řízení V-17990/2020-703 

   

 

 obestavěný prostor  1090 m3 

 podlahová plocha  193 m2 

 výměra pozemku  407 m2 

 typ nemovitosti podsklepený řadový vnitřní podobně velký RD K1 1,00 

 lokalita město jihovýchodně od Brna, na jeho hranicích K2 0,80 

 stáří mladší RD K3 0,90 

 údržba lepší K4 0,90 

 vybavení podobné K5 1,00 

 příslušenství vestavěná garáž, vl. studna K6 0,95 

 pozemek  menší K7 1,07 

 zdroj nabídky realizovaný prodej Kz 1,00 

 koef. cen. porovnání  Kc 0,66 

 datum prodeje 10/2020  

 cena                                                                   6550000,00 Kč 

 cena upravená na zdroj                                                                  6550000,00 Kč  

 Odhadovaná tržní hodnota oceňovaných nemovitostí na základě porovnání:   

   4272746,18 Kč 
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7) 

Lokalita Okres Brno - venkov, obec Zakřany, číslo popisné 227  

Podlaží  1PP/1NP Typ 3 + 1  

Tech. stav Původní RD je užíván přibližně od roku 1935. V roce 2010 nový plynový kotel ústředního vytápění, v roce 
2011 nová 2 plastová okna směrem do ulice, v roce 2014 kompletně nově provedeno vybavení koupelny. 
Stav rodinného domu byl průměrný. 

Vybavení Standardní vybavení: zdivo v tloušťce do 60 cm, ústřední vytápění s plynovým kotlem, ohřev TUV - 
elektrický zásobníkový ohřívač, okna plastová s dvojskly, dřevěná zdvojená a dřevěná dvojitá špaletová; 
vnitřní dveře dřevěné hladké lakované do kovových zárubní a 2* shrnovací; povrchy podlah: prkna (1 
pokoj), dřevotříska a koberec (2 pokoje), PVC a koberec, keramická dlažba (koupelna, WC), prkna a 
koberec (kuchyně), v 1.PP betonová mazanina a hlína; vnitřní hygienické vybavení: umyvadlo se skříňkou, 
sprchový kout, kombi WC; vybavení kuchyně: elektrický sporák se sklokeramickou varnou desku, 
kuchyňská linka. 

Zastav. pl. RD 
(m2) 

145,50 Podl. pl. celková (m2) 129,14  Obest.prost. (m3) 871   Cena za m3 o.p. 
(Kč) 

4 018 

Z  celkové p.p. 
pl.sklepa (m2)  

26,06 
z celkové p.p. 
pl. garáže (m2) 

0,00 z celkové p.p. plocha 
průjezdu (m2) 

0,00 Navíc podl.pl. B/L/T 
(m2) 

0,00 

Započitatelná pl. 
dle ČBA (m2) 

116,11 
Navíc podl. pl. galerie, 
ze které není vstup do 
dalších místností, min. 
sv.výška 1,7 m, (m2) 

0,00 Z celkové p.p. 
plocha místnosti 
se zkoseným 
stropem (m2) 

Celková podl. pl. těchto 
místností (m2) 

0,00 

Cena za m2 započ. 
pl. dle ČBA (Kč) 

30 144 
Podl.pl. v části nad 
1,3 m, (m2) 

0,00 

Pozemek (m2) 499 Napojení na sítě Elektro, zemní plyn, voda z řadu, kanalizace do řadu. 

Příslušenství Vstupní přístřešek (není spojen se zemí pevným základem, zastavěná plocha 1.NP cca 28,50 m2, 
obestavěný prostor cca 64 m3, průměrný stav), zděná vedlejší stavba navazující ve dvorní části na RD 
(zastavěná plocha 1.NP cca 58 m2, obestavěný prostor cca 290 m3, průměrný stav), dřevěný zahradní 
domek (stavba na konci dvora, není spojená se zemí pevným základem, zastavěná plocha 1.NP cca 15 m2, 
obestavěný prostor cca 46 m3, průměrný stav), 3* malé přístřešky, přípojky inženýrských sítí, zpevněné 
plochy, venkovní schodiště, oplocení. 

Kupní cena (Kč) 3 500 000 cena za m2 celk. podl. plochy (Kč) 27 102 Datum prodeje 01/2020 

Poznámka Kupní smlouva ze dne 16.12.2019, právní účinky zápisu ke dni 
6.1.2020, zápis proveden dne 28.1.2020. 

Zdroj KC KS včetně PÚ 

číslo řízení V-153/2020-703 

   

 

 obestavěný prostor  871 m3 

 podlahová plocha  116 m2 

 výměra pozemku  499 m2 

 typ nemovitosti částečně podsklepený řadový krajní menší RD K1 0,85 

 

lokalita obec u Rosic, dobrá dopravní dostupnost Brna, obec 

využívá zázemí Rosic K2 1,05 

 stáří podobná K3 1,00 

 údržba lepší K4 0,85 

 vybavení podobné K5 1,00 

 příslušenství kvalitnější vedlejší stavby K6 0,95 

 pozemek  menší K7 1,06 

 

zdroj nabídky realizovaný prodej, zohledněn je nárůst cen v 

mezidobí  Kz 1,05 

 koef. cen. porovnání  Kc 0,76 

 datum prodeje 01/2020  

 cena                                                                   3500000,00 Kč 

 cena upravená na zdroj                                                                  3675000,00 Kč  

 Odhadovaná tržní hodnota oceňovaných nemovitostí na základě porovnání:   

   4084191,66 Kč 
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8) 

Lokalita Brno-venkov, Syrovice 

Podlaží 1PP/1NP/podkroví Typ 4+1 

Tech. stav Jedná se o zděný, řadový (vnitřní), částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. 
Dispozičně je stavba řešena jako jednogenerační - jednobytová o velikosti 4+1 s příslušenstvím. Za domem 
se nachází menší dvorek s posezením. Objekt je kromě plynu napojen na veškeré IS. V současném stavu 
se nemovitost nachází po kompletní rekonstrukci interiéru - velmi dobrý stav. 

Vybavení Okna plastová, vytápěno – krbová kamna, ohřev TUV – bojler. 

Zastav. pl. RD 
(m2) 

    90  Podl. pl. celková (m2) 124,8    Obest.prost. 
(m3) 

550   Cena za m3 
o.p. (Kč) 

6 500 

Z  celkové p.p. 
pl.sklepa (m2)  

8,0 
z celkové p.p. 
pl. garáže (m2) 

0,0 z celkové p.p. plocha 
průjezdu (m2) 

0,0 Navíc podl.pl. B/L/T 
(m2) 

B 0,0 
L 0,0 

Započitatelná pl. 
dle ČBA (m2) 

120,80 
Navíc podl. pl. galerie, 
ze které není vstup do 
dalších místností, min. 
sv.výška 1,7 m, (m2) 

0,0 Z celkové p.p. plocha 
místnosti se 
zkoseným stropem 
(m2) 

Celková podl. pl. 
těchto místností (m2) 

0,0 

Cena za m2 započ. 
pl. dle ČBA (Kč) 

  32 
699 

Podl.pl. v části nad 
1,3 m, (m2) 

0,0 

Pozemek (m2) 158 Napojení na sítě  Voda, kanalizace, el. 

Příslušenství  

Kupní cena (Kč) 3 950 000 cena za m2 celk. podl. plochy 
(Kč) 

31 651 Datum prodeje 10/2020 

Poznámka  Zdroj KC sdělená 

číslo řízení  

   

 

 obestavěný prostor  550 m3 

 podlahová plocha  121 m2 

 výměra pozemku  158 m2 

 typ nemovitosti částečně podsklepený řadový vnitřní menší RD K1 0,85 

 

lokalita jižně od Brna, u Rajhradu, 1 874 obyvatel, horší 

vybavení, lepší dostupnost Brna K2 1,00 

 stáří pravděpodobně srovnatelné K3 1,00 

 údržba domu podobná, interiéru výrazně lepší K4 0,85 

 vybavení soudobé K5 0,90 

 příslušenství není K6 0,98 

 pozemek  malý K7 1,08 

 zdroj nabídky sjednaný prodej Kz 1,00 

 koef. cen. porovnání  Kc 0,69 

 datum prodeje 10/2020  

 cena                                                                   3950000,00 Kč 

 cena upravená na zdroj                                                                  3950000,00 Kč  

 Odhadovaná tržní hodnota oceňovaných nemovitostí na základě porovnání:   

   4762417,07 Kč 

Výše uvedené porovnávací hodnoty jsou podrobeny analýze na základě statistického vyhodnocení:  

- statistický soubor: 
{4030620.67, 3276456.38, 4485653.85, 4630808.93, 3628370.46, 4272746.18, 4084191.66, 
4762417.07} 
- setříděný statistický soubor:  
{3276456.38, 3628370.46, 4030620.67, 4084191.66, 4272746.18, 4485653.85, 4630808.93, 
4762417.07} 
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- aritmetický průměr: 4 146 408.15 

- maximum 4 762 417.07 
- minimum 3 276 456.38 
- průměrná odchylka: 391 498.36 
- směrodatná odchylka: σ =                                                                                                 472 707.20 
- medián: 4 178 468.92 

a je určena cena obvyklá pozemku parcely č. St. 659, jehož součástí je stavba - rodinný dům č.p. 520, 
pozemku parcely č. St. 2130, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e. a pozemku parcely č. 
1906/6, vše v katastrálním území Tišnov, obec Tišnov, zapsáno v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 1363, a to, s ohledem na korelaci aritmetického průměru a mediánu, ve výši: 

4 160 000,00 Kč 

 
 

Odůvodnění  
(§ 28, odst. (2), písm. f) zák. č. 254/2019 Sb.) 

 
Pro odhad ceny obvyklé pozemku parcely č. St. 659, jehož součástí je stavba - rodinný dům č.p. 520, 
pozemku parcely č. St. 2130, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e. a pozemku parcely č. 
1906/6, vše v katastrálním území Tišnov, obec Tišnov, zapsáno v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 1363 je použita porovnávací (komparativní) metoda. Porovnávány jsou realizované 
ceny prodejů podobných nemovitostí evidované v databázi Asociace znalců a odhadců, z.o.  
Na základě těchto údajů je proveden odhad ceny nemovitostí se zohledněním všech známých a 
relevantních skutečností. V rámci komparace jsou porovnávány relevantní charakteristiky 
porovnávaných entit. Odlišnosti jsou vyjádřeny koeficienty porovnání. Porovnávací hodnota je 
určena jako součin realizované jednotkové ceny vynásobené dílčími koeficienty, přičemž platí, že je-
li oceňovaný pozemek v daném kritériu porovnání lepší, je koeficient porovnání větší než 1,00 a 
naopak. Není-li možno dané kritérium objektivně porovnat, není tento koeficient použit nebo je 
roven 1,00. Na základě analýzy porovnávacích hodnot je určena cena obvyklá. 

Znaleckým posudkem č. 2797 z 2.1.2019 (místní šetření provedeno ve dnech 5.6.2017 a 30.12.2018) 
byla určena cena obvyklá ve výši 3 630 000,00 Kč. V mezidobí od zpracování uvedeného znaleckého 
posudku došlo k nárůstu cen rodinných domů, což je možno doložit i tzv. HB indexem5: 

 

                                                 
5 https://www.hypotecnibanka.cz/o-bance/pro-media/hb-index/hb-index-4q2020/ 



Znalecký posudek č. ............................................................................................................................................................................ 2873 

17 
 

Při zohlednění nárůstu cen by se cena určená na počátku roku 2019 zvýšila o cca 19 %, resp. na: 
3 630 000,00 Kč * 1,19 = 4 319 700,00 Kč. 

Současně je při určení aktuální ceny vzata v potaz skutečnost, že rodinný dům nebyl delší dobu 
užíván a řádně udržován. 

 

 

Závěr  

(§ 28, odst. (2), písm. g) zák. č. 254/2019 Sb.) 
 

Znalecký posudek o aktuální ceně obvyklé pozemku parcely č. St. 659, jehož součástí je stavba - 
rodinný dům č.p. 520, pozemku parcely č. St. 2130, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e. a 
pozemku parcely č. 1906/6, vše v katastrálním území Tišnov, obec Tišnov, zapsáno v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1363 si vyžádal Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský 
úřad Prachatice, se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy přípisem č.j. 040EX 2455/18-97 ze 
dne 8.10.2020.  

Znalecký posudek je podkladem pro vymožení pohledávky pro oprávněného: Mgr. Malá Eva, bytem 
Družstevní 520, 666 01 Tišnov, zastoupeného: JUDr. Bedřichem Tichým, advokátem se sídlem 
Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, proti povinným: Vítková Květoslava. Rezkova. 

Úkolem uloženým výše uvedeným přípisem je provést:  

„…aktualizaci, resp. o vyhotovení aktuálního znaleckého posudku, který bude odpovídat současnému stavu. 
Provedení nové prohlídky nemovitých věcí je nezbytné. Seznam oceňovaných nemovitých věcí zůstává nezměněn.“. 

Na základě požadavku na provedení prohlídky nemovitostí jsem se ve dnech 1.12.2020, 30.12.2020 
a 15.2.2021 pokusil kontaktovat vlastníka (uživatele) nemovitostí a ve schránce jsem zanechal 
kontakt. Současně jsem provedl obhlídku nemovitostí z ulice a se souhlasem vlastnice sousední 
nemovitosti i z pravé strany domu při pohledu z ulice. Při obhlídkách provedených ve dnech 
30.12.2020 a 15.2.2021 jsem také dotazem u sousedů zjistil, že nemovitosti údajně nejsou delší dobu 
užívány. Naposledy jsem prohlídku provedl dne 2.1.2019 v souvislosti se zpracováním znaleckého 
posudku č. 2797, kdy byl rodinný dům částečně užíván, avšak již neudržován.  

Na základě telefonátu ze dne 10.2.2021, kdy jsem sdělil zástupci zadavatele znaleckého posudku, že 
se mi nedaří kontaktovat vlastníka, resp. uživatele nemovitostí, bylo dohodnuto, že znalecký 
posudek bude zpracován na základě poslední prohlídky nemovitostí a na základě současných 
obhlídek. 

Na základě dostupných údajů a zjištění určuji aktuální cenu obvyklou pozemku parcely č. St. 659, 
jehož součástí je stavba - rodinný dům č.p. 520, pozemku parcely č. St. 2130, jehož součástí je stavba 
garáže bez č.p./č.e. a pozemku parcely č. 1906/6, vše v katastrálním území Tišnov, obec Tišnov, 
zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1363 na: 

4 160 000,00 Kč 

Slovy: Čtyřimilionyjednostošedesáttisíc korun českých 
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Znalecká doložka  

(§ 28, odst. (2), písm. i) zák. č. 254/2019 Sb.) 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu 
v Brně ze dne 22.4.1991, č.j. Spr. 1325/91 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady 
nemovitostí a v oboru ekonomika, odvětví ekonomická různá, specializace výpočet nájmů z bytů, 
nebytových prostor a pozemků, jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 
15.4.2015, č.j. Spr. 603/2015-16. 

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 2876. 

Sjednání smluvní odměny (§ 31, odst. (3) zák. č. č. 254/2019 Sb.) – ne (viz zadání a zadavatele 
znaleckého posudku). 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace na základě dokladu číslo 0421. 
 

 
 
 
 

Ing. Jaroslav Bejšovec 
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Příloha č. 1 
 

Fotografie z obhlídek ve dnech 30.12.2020 a 15.2.2021: 
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Příloha č. 2 

 
 

 


