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1. ZADÁNÍ

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele
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 
- spoluvl. podílu id. 1/8 nemovité věci povinného a jejich příslušenství
- movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedené nemovité věci
- práv a závad s nemovitou věcí spojených

1.2. Účel znaleckého posudku
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.

1.3. Prohlídka a zaměření
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 22.6.2021 za přítomnosti znalce a spoluvlastníka.
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2. VÝČET PODKLADŮ

2.1. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis
1. Výpis z KN, LV č. 502
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 22.6.2021. Povinný Jiří Punčochář byl
řádně obeslán doručeným dopisem s pozvánkou na místní šetření, zásilka  se vrátila s poznámkou,
že je povinný v místě neznámý. K místnímu šetření byli pozváni i spoluvlastníci nemovité věci.
Místního šetření se zúčastnila spoluvlastnice pí. Marie Punčochářová, která poskytla součinnost s
ocenění, zpřístupnila oceňovanou stavbu a odpověděla na otázky.
5. Územně plánovací dokumentace
6. Fotodokumentace pořízená znalcem
7. Částečná dokumentace
8. Databáze nemovitostí, realitní inzerce, webové servery, www.risy.cz, wikipedia
9. Usnesení o ustanovení znalce č.j. 040 EX 6853/07-147
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

2.2. 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.
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3. NÁLEZ

3.1. Výčet sebraných nebo vytvořených dat
Katastrální údaje : kraj Jihočeský, okres Písek, obec Kestřany, k.ú. Lhota u Kestřan
Adresa nemovité věci: Lhota 13, 398 21 Kestřany

Místopis
Kestřany (pro rozlišení od Nových Kestřan dříve nazývané též Staré Kestřany) jsou vesnice a obec
v jižních Čechách, v okrese Písek, nedaleko Ražic u soutoku Otavy a Brložského potoka. Žije v
nich 735 obyvatel. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1338. V obci stojí dvě tvrze –
horní tvrz a dolní tvrz. Jedná se o raritu, dvě zachovalé tvrze v těsném sousedství. Třetí tvrz stávala
pravděpodobně v místech, kde byl později postaven kestřanský zámek. Jižně od obce se rozkládá
národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně. Velký Potočný rybník severně od Kestřan
je chráněn jako přírodní památka.Obec Kestřany se skládá ze tří částí na třech katastrálních územích
- Kestřany (k. ú. Staré Kestřany), Lhota u Kestřan (i název k. ú.) a Zátaví (i název k. ú.). Do Kestřan
lze dojet po silnici směrem z Písku na Štěkeň. Do vesnice vede cyklotrasa č. 1045. Přes Kestřany
vede modře značená pěší turistická trasa, z Písku měří celkem 12 km. Je možno přijít i z opačné
strany, po modré značce od železniční stanice Sudoměř.

Situace
Typ pozemku: ý zast. plocha ý ostatní plocha ¨ orná půda

ý trvalé travní porosty ý zahrada ¨ jiný
Využití pozemků: ý RD ¨ byty ¨ rekr.objektý garáže ¨ jiné
Okolí: ý bytová zóna ¨ průmyslová zóna ¨ nákupní zóna

¨ ostatní
Přípojky: ý / ý voda ¨ / ý kanalizace ¨ / ¨ plyn

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

Přístup přes pozemky
515/2 Obec Kestřany, č. p. 136, 39821 Kestřany

Celkový popis nemovité věci
Pozemek s rodinným domem, se nachází v jižní část obce Kestřany, v části Lhota u Kestřan, která
není s obcí srostlá, v klidné lokalitě bez občanské vybavenosti obci, v blízkosti vodního toku řeky
Otavy.  Nemovitá  věc je  přístupná z  veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č.  515/2 a  je
vzdálená od základní občanské vybavenosti cca. 1 km, v obci je obecní úřad, MŠ, pošta, restaurační
zařízení, obchod a zámek Kestřany s tvrzemi a barokní zahradou. Z pohledu oceňované nemovitosti
se jedná o dobrou průměrnou, v klidné oblasti. Vybudována na rovinatém pozemku, území je z části
zainvestováno, v blízkosti jsou přípojky NN a VV, stavba je napojena na NN, voda z vlastní studny
a kanalizace je svedena přes septik.
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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: 
NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území
ANO Povodňová zóna 2 - nízké nebezpečí výskytu povodně / záplavy
Komentář: Nemovitá věc je situována v povodňové zóně 2 s nízkým rizikem povodně.

Věcná břemena a obdobná zatížení: 
ANO Předkupní právo
ANO Zástavní právo
ANO Exekuce
Komentář: Vlastnické právo Podíl
Csizmazia Johanna, Kollárova 509/3, Budějovické Předměstí, 39701 Písek 1/8
Kyznarová Marie, Kojetická 982, 27711 Neratovice 1/8
Punčochář Jiří, Bratří Venclíků 1073/8, Černý Most, 19800 Praha 9 1/8
Punčochářová Marie, Topělecká 424, Pražské Předměstí, 39701 Písek 5/8

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Omezení vlastnického práva
Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

Jiné zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Nařízení exekuce - Punčochář Jiří
Zahájení exekuce - Punčochář Jiří

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 
22.07.2021 07:00.

Ostatní rizika: nejsou
NE Nemovitá věc není pronajímána
Komentář: Nebyla předložena nájemní smlouva,  nemovitosti jsou užívány vlastníkem.
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4. ZNALECKÝ POSUDEK
4.1. Ocenění

Výpočet hodnoty pozemků

Pozemky
Při stanovení obvyklé ceny bylo předpokládáno, že pozemky jsou z části zastavěné stavbou a z části
tvořící  zahradu ve FC, 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. 15/1 je z části zastavěn stavbou RD čp. 13, zbylá část tvoří nádvoří, pozemek p.č.
529 je ve FC a pozemek p.č. 515/5 s nezapsanou stavbou garáže se nachází přes cestu od oceňované
stavby a netvoří s ní FC. Území je zainvestováno, možnost napojení na NN a VV (není napojen),
dále je na pozemcích studna a septik. Pozemek je přístupný z veřejné zpevněné komunikace, je
rovinatý, oplocený. Užívání v souladu s právním stavem. Pozemek je stísnění, neudržovaný.

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků
Bylo zjištěno, že se tržní hodnota stavebních pozemků a pozemků v FC pohybuje v intervalu od 300
- 600,- Kč/m2, v tomto případě jednotková cena za m2 plochy pozemku je odhadována ve výši 450,-
Kč/m2.

Druh pozemku Parcela č. Výměra 
[ m2 ]

Jednotková
cena

[ Kč/m2 ]

Spoluvlastnický
podíl

Celková cena
pozemku

[ Kč ]
zastavěná plocha a 
nádvoří

st. 15/1 496 450,00 223 200

ostatní plocha 515/5 32 450,00 14 400
ostatní plocha 529 7 450,00 3 150
Celková výměra pozemků 535 Hodnota pozemků celkem 240 750

Výpočet věcné hodnoty ostatních staveb

Název Popis
Parcelní číslo Množství JC RC Opotřebení VH
Garáž stavba není zapsána v KN, jde o původní kolnu, která byla v r. 1985 

upravena na garáž se skladem na palivo, stavba je zděná z tvárnic, 
samostatně stojící, přízemní, zastřešená sedlovou střechou s krytinou z 
cementových tašek, fasáda vápenná, vrata plechová. ZP 34 m2, OP 113 
m3

515/5 113,00 m3 2 100 Kč/m3 237 300 Kč 60 % 94 920 Kč
Věcná hodnota ostatních staveb celkem 94 920 Kč
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Výpočet věcné hodnoty stavby

Stavba RD čp. 13
Věcná hodnota dle THU   

Stavba RD je volně stojící,  přízemní, se stavebně nepravenou půdou, z malé části podsklepená,
zastřešená  sedlovou střechou.  Nachází  se  cca.  0,5  od  sousední  stavby RD.  Na stavba západně
navazuje  vedlejší  stavba  kolny.  RD  čp.  13  obsahuje  byt  o  velikosti  4+1  s  příslušenstvím  s
jednoduchou vnitřní dispozicí.

Stavba je na kamenných základech, bez provedené hydroizolace, svislé konstrukce zděné z cihel,
stropní konstrukce s rovným podhledem, v části  klenba,  střecha sedlová,  krov dřevěný vázaný,
krytina  z  pálených  tašek  Bramac,  klempířské  konstrukce  z  pozinkového  plechu,  vnější  omítky
vápenné dvouvrstvé, sokl neomítnut, okna dřevěná zdvojená. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové,
podlahy s keramickou dlažbou a PVC, dveře hladké plné a nebo z části prosklené, do ocelových
zárubní.  Kuchyně  je  vybavena  jednoduchou  linkou,  koupelna  s  vanou  a  umyvadlem,  WC  je
splachovací. Vytápění je lokální, jednak el. přímotopy a dále krbem, ohřev TUV je el. boilerem.

Příslušenstvím je  vedlejší  stavba  navazující  kolna  a  dále  samostatná  vedlejší  stavba  garáže  na
pozemku 515/5 (stavba není zapsána v KN, jde o původní kolnu, která byla v r. 1985 upravena na
garáž  se skladem na  palivo,  stavba  je  zděná z  tvárnic,  samostatně  stojící,  přízemní,  zastřešená
sedlovou střechou s krytinou z cementových tašek, fasáda vápenná, vrata plechová. ZP 34 m2, OP
113 m3) a dále venkovní úpravy spočívající v přípojkách sítí - NN, VV, septik, studna, zpevněné
plochy okolo stavby, oplocení s brankou a bránou.

Stavebně technický stav:
Původní stavební dokumentace se nedochovala, dle stavebních znaků a použitého materiálu jde o
objekt  starší  100  let.  Stavby  byla  do  dnešní  podoby  upravena  v  letech  1980-1985,  kdy  byla
realizována celková rekonstrukce - z původní kovárny a hospodářské části byl vytvořen RD, další
podstatné úpravy byly provedeny v r. 1999, kdy byla pořízena nová krytina, klempířské konstrukce
a fasáda. Stavba je užívána k rodinné rekreaci.

Užitná plocha

Název Užitná plocha
1. NP

Výčet místností: plocha koef užitná plocha
chodba 4,10 m2 1,00 4,10 m2

koupelna s WC 3,40 m2 1,00 3,40 m2

kuchyně 19,00 m2 1,00 19,00 m2

pokoj 16,70 m2 1,00 16,70 m2

pokoj 19,10 m2 1,00 19,10 m2

pokoj 12,20 m2 1,00 12,20 m2

hala se schody 16,40 m2 1,00 16,40 m2

sklep 4,80 m2 0,50 2,40 m2

93,30 m2

93,30 m2
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Zastavěné plochy a výšky podlaží
Název Zastavěná plocha [m2] výška
1. NP 134,00 2,80 m

134,00 m2

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

Typ Název Obestavěný prostor [m3]
NP v.s.+zastř. 647 = 647,00

Obestavěný prostor - celkem: 647,00 m3

Konstrukce Popis
1. Základy kamenné základy
2. Zdivo zděné tl. 45 cm
3. Stropy vodorovné podhledy + klenba
4. Střecha krov dřevěný, vázaný
5. Krytina pálené tašky
6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech
7. Vnitřní omítky vápenné štukové
8. Fasádní omítky vápenná dvouvrstvé
9. Vnější obklady chybí
10. Vnitřní obklady keramické obklady
11. Schody dřevěné
12. Dveře hladké plné nebo prosklené
13. Okna dřevěná dvojitá
14. Podlahy obytných místností PVC, dlažby
15. Podlahy ostatních místností keramická dlažba
16. Vytápění el. přímotopy + krb
17. Elektroinstalace světelná, třífázová
18. Bleskosvod ano
19. Rozvod vody studená a teplá
20. Zdroj teplé vody bojler
21. Instalace plynu chybí
22. Kanalizace septik
23. Vybavení kuchyně jednoduchá linka
24. Vnitřní vybavení vana, umyvadlo
25. Záchod splachovací WC
26. Ostatní příslušenství

Jednotková cena 5 500 Kč/m3

Množství 647,00 m3

Reprodukční cena 3 558 500 Kč

Konstrukce Obj. podíl.
[%]

Standardní
cena [Kč]

Upravená cena
[Kč]

Upravený obj.
podíl [%]

1. Základy 8,20 291 797 291 797 8,28
2. Zdivo 21,20 754 402 754 402 21,41
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3. Stropy 7,90 281 122 281 122 7,98
4. Střecha 7,30 259 771 259 771 7,37
5. Krytina 3,40 120 989 120 989 3,43
6. Klempířské konstrukce 0,90 32 027 32 027 0,91
7. Vnitřní omítky 5,80 206 393 206 393 5,86
8. Fasádní omítky 2,80 99 638 99 638 2,83
9. Vnější obklady 0,50 17 793 0 0,00
10. Vnitřní obklady 2,30 81 846 81 846 2,32
11. Schody 1,00 35 585 35 585 1,01
12. Dveře 3,20 113 872 113 872 3,23
13. Okna 5,20 185 042 185 042 5,25
14. Podlahy obytných místností 2,20 78 287 78 287 2,22
15. Podlahy ostatních místností 1,00 35 585 35 585 1,01
16. Vytápění 5,20 185 042 185 042 5,25
17. Elektroinstalace 4,30 153 016 153 016 4,34
18. Bleskosvod 0,60 21 351 21 351 0,61
19. Rozvod vody 3,20 113 872 113 872 3,23
20. Zdroj teplé vody 1,90 67 612 67 612 1,92
21. Instalace plynu 0,50 17 793 0 0,00
22. Kanalizace 3,10 110 314 110 314 3,13
23. Vybavení kuchyně 0,50 17 793 17 793 0,51
24. Vnitřní vybavení 4,10 145 899 145 899 4,14
25. Záchod 0,30 10 676 10 676 0,30
26. Ostatní 3,40 120 989 120 989 3,43
Upravená reprodukční cena 3 522 915 Kč
Množství 647,00 m3

Základní upravená jedn. cena (JC) 5 445 Kč/m3

Ocenění
Zastavěná plocha (ZP) [m2] 134
Užitná plocha (UP) [m2] 93
Obestavěný prostor (OP) [m3] 647,00
Základní upravená jedn. cena (JC) [Kč/m3] 5 445
Rozestavěnost % 100,00
Upravená cena (RC) [Kč/m3] 5 445
Reprodukční hodnota (RC * OP) [Kč] 3 522 915
Stáří roků 101
Další životnost roků 39
Opotřebení % 62,10
Věcná hodnota (VH) [Kč] 1 335 185
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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 přízemní z části podsklepená, v dobrém technickém stavu, s 1 bytem, se standardním
příslušenstvím a průměrným vybavením, s malým pozemkem, s vedlejší stavbou garáže, situovaná
v okrajové části obce, v klidné lokalitě, bez občanské vybavenosti, s dobrou dopravní dostupností a
průměrnou obslužnosti

Užitná plocha: 93,30 m2

Obestavěný prostor: 647,00 m3

Zastavěná plocha: 134,00 m2

Plocha pozemku: 535,00 m2

Srovnatelné nemovité věci:

Název: RD, pozemek 106 m2
Lokalita: Na Návsi, Písek - Smrkovice
Popis: RD v centru Smrkovice v Písku. Dům o dispozici 3+1 je tradiční zděná stavba z

počátku minulého století. V podkroví lze vybudovat další obytný prostor. K domu
náleží zápraží. Dům je určen k rekonstrukci. Na domě je plynová přípojka. Voda je z
obecní studny, případně s možností na napojení obecního vodovodu.

Pozemek: 156,00 m2

Užitná plocha: 121,00 m2

Použité koeficienty:

K1 Redukce pramene ceny 0,80
K2 Velikosti objektu 1,00

K3 Poloha 0,93
K4 Provedení a vybavení 1,01

K5 Celkový stav 1,03
K6 Vliv pozemku 1,03

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]

2 900 000 121,00 23 967 0,80 19 174
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Název: RD
Lokalita: Lhota u Kestřan
Popis: Pozemek  st.p.č.  18/1  se  stavbou  RD,  stodoly  a  kolny  a  pozemek  zahrady,

zobchodované v řízení V-4808/2020-305
Pozemek: 1 444,00 m2

Užitná plocha: 141,00 m2

Použité koeficienty:

K1 Redukce pramene ceny 1,00
K2 Velikosti objektu 1,04

K3 Poloha 1,00
K4 Provedení a vybavení 0,92

K5 Celkový stav 0,90
K6 Vliv pozemku 0,97

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]

3 400 000 141,00 24 113 0,84 20 255

Název: RD
Lokalita: Kestřany
Popis: Pozemek st.p.č. 88 se stavbou RD a kolnou a pozemek zahrady, zobchodované v

řízení 
V-2437/2020-305

Pozemek: 513,00 m2

Užitná plocha: 91,00 m2

Použité koeficienty:

K1 Redukce pramene ceny 1,00
K2 Velikosti objektu 1,00

K3 Poloha 0,98
K4 Provedení a vybavení 1,10

K5 Celkový stav 1,10
K6 Vliv pozemku 1,00

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]

1 150 000 91,00 12 637 1,19 15 038

Název: RD
Lokalita: Kestřany, Zátaví
Popis: Pozemek st.p.č. 88 se stavbou RD a kolnou a pozemek zahrady, zobchodované v

řízení V-3157/2020-305
Pozemek: 1 066,00 m2

Užitná plocha: 103,00 m2
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Použité koeficienty:

K1 Redukce pramene ceny 1,00
K2 Velikosti objektu 1,01

K3 Poloha 0,99
K4 Provedení a vybavení 1,05

K5 Celkový stav 1,08
K6 Vliv pozemku 0,98

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]

1 700 000 103,00 16 505 1,11 18 321

Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty:
Realizované  ceny  a  nabídkové  ceny  se  pohybují  v  intervalu  od  15  000  -  20  000,-  Kč/m2

započitatelné plochy - indikovaná hodnota je stanovena kvalifikovaným odhadem při střední úrovni
intervalu.

Minimální jednotková porovnávací cena 15 038 Kč/m2

Průměrná jednotková porovnávací cena 18 197 Kč/m2

Maximální jednotková porovnávací cena 20 255 Kč/m2

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy
Průměrná jednotková cena 18 197 Kč/m2

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 93,30 m2

Výsledná porovnávací hodnota 1 697 780 Kč
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4.2. Výsledky analýzy dat

Porovnávací hodnota 1 697 780 Kč
Věcná hodnota 1 670 855 Kč

z toho hodnota pozemku 240 750 Kč

Obvyklá cena
spoluvl. podíl id. 1/8

210 000 Kč
slovy: Dvěstědesettisíc 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).
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5. ODŮVODNĚNÍ

5.1. Interpretace výsledků analýzy
Po nemovitých  věcech  uvedeného  typu,  obdobné  velikosti  a  zainvestovanosti,  resp.  zjištěnému
technickému  a  právnímu  stavu  t.j.  Spoluvl.  podíl  id.  1/8  -  Stavba  RD přízemní  se  stavebně
neupravenou  půdou,  nepodsklepená,  s  1  bytem se  standardním příslušenstvím,  v  dobrém
technickém  stavu,  s  pravidelnou  údržbou,  se  menším  pozemkem,  s  vedlejší  stavbou
samostatné garáže, situovaná v klidné lokalitě bez občanské vybavenosti, s dobrou dopravní
dostupností a průměrnou obslužnosti , v dané lokalitě je poptávka výrazně vyšší než nabídka.

S přihlédnutím ke všem faktům jsem názoru, že podíl id. 1/8 na nemovité věci je za navrženou
porovnávací cenu obchodovatelný.

Výpočet :
Navržená předběžná srovnávací hodnota 1 697 780,- Kč
Spoluvl. podíl id. 1/8 212 223,- Kč

Návrh obvyklé ceny dle výpočtu srovnávací hodnoty -na nemovitostech zapsaných na LV č.
502; zaokrouhleno
- obvyklá cena id. 1/8 nemovité věci a jejich příslušenství - vedlejší stavba kolny, a nezapsané
garáže, přípojky sítí, studna, septik, zpevněné plochy, oplocení 210 000,-Kč
- movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedené nemovité věci 0,-Kč
- práv a závad s nemovitou věcí spojených 0,-Kč
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6. ZÁVĚR

6.1. Citace zadané odborné otázky
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 
- spoluvl. podílu id. 1/8 nemovité věci povinného a jejich příslušenství
- movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedené nemovité věci
- práv a závad s nemovitou věcí spojených

6.2. Odpověď

OBVYKLÁ CENA
spoluvl. podíl id. 1/8

210 000 Kč

slovy: Dvěstědesettisíc Kč

Na  základě  získaných  informací,  popsaných  parametrů,  místního  šetření,  výsledků  získaných
použitím  porovnávací  metody,  se  zohledněním  rizikových  faktorů  navrhuji  obvyklou  cenu
nemovité věci - spoluvl. podíl id. 1/8 - pozemek st.p.č. 15/1 se stavbou RD čp. 13 a pozemek
p.č, 515/5 a 529, vše v k.ú. Lhota u Kestřan a obci Kestřany, zapsané na LV č. 502, vedené u
katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek; se zohledněním práv a
závad 

ve výši 
210 000,-Kč

Takto určená výsledná cena je podkladem pro stanovení nejnižšího podání v dražbě podle § 336e
o.s.ř

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).

SEZNAM PŘÍLOH
počet stran A4 v příloze:

Výpis z katastru nemovitostí pro LV 11
Snímek z katastrální mapy 1
Fotodokumentace nemovitosti 2
Mapa oblasti 1
Usnesení o ustanovení znalce 2
Pozvánka na místní šetření 1
Cenové údaje získané prostřednictvím cuzk.cz 3
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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 číslem 7422/20/2021 evidence posudků.

V Trutnově 22.7.2021

OTISK ZNALECKÉ PEČETI

Jiří Danielis
Pražská 88

541 01 Trutnov
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