
ZNALECKY POSUDEKO CENE OBVYKL
číšlo 754-06/2018

NEMOVITA VEC: RD Mladá Vožice, Radvanov
Katastrální údaje : Kraj Jihočes§, okres Tábor, obec Mladá Vožice, k.ú. Radvanov u Mladé Vožice
Adresa nemovité věci:Mladá Vožice 45" 39143 Mladá Vožice

OBJEDNAVATEL: IKT Insolvence y. o.,§.

dlužník Lukáš obecovsk
Adresa obiednavatele: Koperníkova 822125, 30 l 00 Plzeň

ZHOTOVITEL: Ins.IvoLu,dvík
Adresa zhotovitele: Vančurova 2904,390 01 Tábor

IC:46696997 telefon: 381 25 17 16 e-mail: ivoludvik@soreta,ez
DIČ CZ6905221152 fax:

oCEN Insolvenční řízení (ocenění sávai ícíh o stavu)
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OBVYKLA CENA 580 000 Kč

Stav ke dni : 27.02.2018 Datum místního šetření: 25.08.2015; 01.08.2017;
21.02.2018

Za píitomnosti : Lukáše Obecovského
Počet stran: 36 stran

v Táboře, dne 05. 03. 2018
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Počet r,yhotovení: 2

Ing. Ivo Ludvík

Počet příloh: 17



lec úkol
Stanovení obvyklé ceny nemovit}ch věcí pro účely insolvenčního řízení.

kladní L ocenenl
Ocenění podle cenového předpisu
Cena zjištěná (administrativní cena)
aktuálním znéní, kterou se provádějí
majetku.

podle cenového předpisu vyhlášky MF č. 44112013 Sb. v
některá ustanovení zákona ě, I5lll997 Sb., o oceňování

Obvyklá cena (tňní hodnota, obecná cena)
Dle zákona č. I5Il1997 Sb., o oceňování majetku - se pro účely tohoto zěkonarozumí 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 zvažujívšechny
okolnosti, kíeré mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností
trhu, osobních poměrů ptodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými
okolnostmi se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či
jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejménavňahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní
vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zv|áštní oblibou se rozumí nláštní hodnota přikládaná
majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a
určí se porovnáním.

Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je definována tňní hodnota - "odhadovaná
částka, za kíerou by měl b}t majetek k datu ocenění směněn v transakci bez osobních vlivů mezi
dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patřičném pruzkumu trhu, na němž účastníci
j ednaj í informovan é, rozv áůné a bez nátlaku."

Stanovení tržní hodnoty
Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných
ekonomichých podmínkách v ČR a nejlépe vystihujíc současnou hodnoiu majetku. Ta je veimi
proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha faktory, kíeré se vyvíjejí v období rozvoje tňního
hospodářství, stabilizace finanční politi§ a soukromého podnikání. Polůití metod a způsob
stanovení tržní hodnoty je také ovlivněn i účelem, pro ktery setržní hodnota majetku zjišťuje,

Pro odhad tržní hodnoty se používají tyto oceňovací metody:

Metoda věcné hodnoty
Věcná hodnota (ěasová cena) je reprodukční cena věci snížená o přiměřené opotřebení odpovídající
opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání. Cena reprodukční je cena, za kterou
by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu
opotřebení.

Metoda qýnosová
Tato metoda je založena na koncepci "časové hodnoty peněz a relativníh o rizika investice".
Výnosovou hodnotu si lze představit jako jistinu, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit,
aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovité věci.

Metoda porovnávací (komparativní, srovnávací)
Metoda je za|ožena na porovnání předmětné nemovité věci s obdobnými , jqichž ceny byly v nedávné
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minulosti na trhu realizovány, j sou znám é a ze získané informace je možno vyhodnotit jak hodnotu
samotné stavby či souboru staveb, tak hodnotu pozemku,

řehled podkladů
Výpis z KN popř. informace z KN
Snímek katastrální mapy
Místní šetření
Informace a podklady poskytnuté objednatelem a účastníky místního šetření
Informace z veřejných zdrojů
Odborná literatura a periodika

ísto
Místní část Radvanov je samostatná osada obce Mladá Vožice, oceňované nemovitosti se nachéni cca
300m od lyzařského vleku Radvanov.

SOUCASIrIY STAV BI]DOUO STAV
)kolí: E bytová zóna E prumyslová zóna

E ostatní E nrákupní zóna

'řípojky: E / tr voda E l Ekanalizace E / tr plyn
reř.lvl. E/Eelektro Etelefon

)kolí : E bytová zóna E prumyslová zóna
E ostatní D nákupnízóna

)řípojky: E / E voda E l fJkanalizace tr / tr plyn
rcí.lv1. E/Eelektro Etelefon

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):
poloha v obci:

tr MHD E železnice
El dálnice/si|nice L tř.

iová část - zistavba RD

E autobus
E silnice ILJII.tř.

Jedná se o RD, jehož části nejsou zapsány v katastru nemovitostí a$o části se nachází na pozemku
ve vlastnictví třetí osoby, garéň se skladem a pozemky vč. lesního pozemku a porostu. S ohledem na
účel využití staveb, jejich stav a s ohledem na účel ocenění oceňují RD, garáž se skladem, lesní porost
a pozemky. RD oceňuji porovnávací metodou.Ve výpisu z katastru nemovitostí jektži nemovitostí
zapséno věcné břemeno ve prospěch distributora elektřiny, které však nemá vliv na jejich hodnotu.
Uvedené skutečnosti jsou v ocenění zohledněny.

ka spojená s umístěním nemovité věci: nejsou
NE Nemovitá věc není situována v záplavovémúzemi

věcná břemena a obdobná zatíženíz
ANO Věcná břemena neovlivňující obvyklou cenu (např. přípojky inženýrských sítí)
ANO Zástavní

Rizika spojená s právním §tavem nemovité věci:
ANO Nemovitá věc není iádné zapsána v katastru nemovitostí

Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc)
Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací
Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo zveřejné komunikace

No stavba ie na pozemcích iiného vlastníka
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ostatní rizika:
NE Nemovitá věc není pronajímána
ANO Stavbv s zhoršeným techni stavem

1. Věcná hodnota staveb
1,1. Rodinný dům
1.2. Garáž se skladem

2. Hodnota pozemků
2.1. Pozemky

3. Porovnávací hodnota
3.1.

Index trhu s nemovitými věcmi

§rázev znaku č. Pi
l, Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka nižší než I -0,02

nabídka
Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož V 0,00
součástíje stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka,
nebo iednotka se spoluvl. podílem na pozemku

), Zmény v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná II 0,00
území

4, Vliv právních vďahů na prodejnost: Negativní - Cásta stavby RD I -0,04
postavena na cizím pozemku, tato část stavby a veranda nejsou
zapsány v KN

5. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - Nemovitosti prodávané v I -0,20

insolvenčním řízení
6, Povodňovériziko: Zónasnízkým rizikem povodně (územítzv. III 0,95

100-1eté vodv)
7..Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 III 1,00

tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a

katastrální izemí lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické
lokalitv

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného iuemí V 7,02
vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v
neikratším vvmezeném úseku silnice do 10 km včetně

). Občanskávybavenost obce:ZákIadnívybavenost(obchod a II 1,00
ambulantní zařízení a základní škola)

Index trhu

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č.
3 oceňovací vyhlášky:

5

[r:Po * Pz * Ps * Pq * (l +' PJ :0,717
i: l

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak7 až 9 roven 1,0:
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Index trhu Ir: Pe * Pz * Pg * Pq * (1 + 2 Pl) :0o703
i= 1

Index polohy

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000

Index polohy

11

Ip: Pt ,,í (1 + | Pl):0,710
i:2

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č.
3 oceňovací vyhlášky:

Koeficient pp: Ir * Ip:0,509

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak7 až9 roven 1,0:

Koeficient pp : Ir * Ip : 0,509

Zjištění zúkladní ceny stavebních pozemků pro k.ú. Radvanov u Mladé Yožice

Základní zjlšténácena stavebního pozemku obce okresu ZCv :1 051,00 Kč/m2
Koeíicienty obce
Název koeíicientu P;

nraklr: ,. c.

1 , Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,00
celku

2.Píevažqící zástavba v okolí pozemku aživotní prosťedí: Rekreační III -0,01

oblasti
3, Poloha pozemku v obci: Cásti obce nesrostlé s obcí (mimo samot) IV -0,08

. Možnost napojení pozemku na inženyrské sítě, které má obec: II -0,10
pozemek lze napoiit pouze na některé sítě v obci

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci není III -0,02
dostupná žádná občanská wbavenost v obci

. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, VI 0,00
dobré oarkovací možnosti

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka ve vzdálenosti od 1001 m I -0,07

. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti:Bez možnosti II 0,00

. obwatelstvo: Bezproblémové okolí II 0,00
l0. Nezaměstnanost: Vvšší nežie nrůměr v kraii I -0,01

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

O1. Velikost obce: 200I - 5000 obyvatel
02. Hospodářsko- správ ní význam ob ce : Ostatní obce
03. Poloha obce: V ostatních případech

il
IV
VI

0,85
0,70
0,80
1,00

0,90

04. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod, I
kanalizace a plyn

05. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniěnízastávka, nebo III
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autobusová zastávka
06. Občanská vybavenost v obci: Rozšířená vybavenost (obchod, II

služby, ambulantní zdtavotní zaíízení, základní škola a pošta, nebo
bankovní (peněžni) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařaení)

Základní zjištěná cena stavebního pozemku:
ZC=ZCv * Ot t Oz * Os * O+ * Os * Oo =44!,00Kčlm2

1. Věcná hodnota staveb

1.1. RodinnÝ dům
Jednopodlažní, nepodsklepená zdéná stavba RD s půdou, smíšené a částečně pouze kamenné zavlh|é
zdivo. Přístavba chléva a kolny, které jsou s RD provozně propojeny půdou. Sedlová sťecha.
Napojení na elektřinl 230 i 400V, voda ze studny na cizím pozemku vedena samospádem,
odkanalizování do žlmpy s přepadem, vytápění lokálně kamny na pevná paliva, nelze připojit na

zemní plyn. Stáří sjavby více než 100 roků, stavba podprůměrně udržovaná, technicky a morálně
velmi opotřebená. Cástí postavená na pozemku ve vlastnictvi třetí osoby, stavba není ěástí zapsánav
katastru nemovitostí, část obvodových stěn je přístupná pouze přes pozemek třetí osoby, v části
obvodových stěn statické trhliny, ve zdivu a stropech, které jsou zav|h|é se lokálně vyskytuje plíseň.

Zatřídéní pro potřeby ocenění

0,98

Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek:
svislá nosná konstrukce:
Podsklepení:

Podkroví:
Střecha:
Počet nadzemních podlaží:
kód klasifikace stavebních děl cz-cc
Nemovitá věc je součástí pozemku

Zastavéné plochy a ryšky podlaží

§ 13, typA
zděná
nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny
l.nadz. podlaží
nemá podkroví
se šikmou nebo strmou střechou
s jedním nadzemnim podlažím
111

Yázev
zastavéná

nlocha
Konstr. výška

1.N.P. 155,89 m' 3.20 m

Obestavěný prostor

azev obestavěnÝ prostor [m']

1.N.P. 522,2 522,20m
195,8 : 195,80 m

l laží. NP: nadzemni 'L= zastŤešen

§ázev Typ obest. prostor

.N.P. NP 522.20 m
)ůda Z 195,80 m

)bestavěný prostor - celkem: 718o00 m"
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Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení
(S : standard, N : nadstandard, P : podstandard, C : nevyskltuje se,

A- a x: nehodnotí se
šonstrukce Frcvederii Hodnocení

standar-dn
Cásí_'
f%l

L Základv S l00
l-. Zdivo imlsene P l00
}. Stroor lřevěné S 100

1. Střecha rrov dřevěný-véaanÝ S l00
. Krvtina ňlená krwina S l00
, klempířské konstrukce tozinkovanÝ olech s 100

/. Vnitřní omítkv tápenné, štukové S l00
3. Fasádní omítky S 100

). Vněiší obkladv lhybí C 100
l0. Vnitřní obkladv lěžné keram ické obkladv S 100
ll. Schodv :hvbí C 100
12. Dveře ránlňové S 100
13. Okna lřevěná špaletová S l00
14. Podlahv obltnÝch místností )VC S 100
l5. podlahv ostatních místností <eramická dlažba S 100
l6, Vvtáoění <amna na tuhá paliva P 100
l7. Elektroinstalace ;větelná. třífénová S 100
18. Bleskosvod ;hvbí C 100
19. Rozvod vody P 100

'.0. 
Zdroi teolé vodv roiler S l00

1. Instalace plynu C 100

'.2.Kanalizace S 100

!3. Vvbavení kuchvně rlvnovÝ soorák S 100
24. Vnitřní vybavení rmyvadlo, sprchový kout, WC P 100
L5. Záchod ;olachovaci S 100
26. Ostatní ;hybí C l00

Výpočet koeficientu trQ

Koňstrukce, vlóavení }bj;podíl [% Cást
tV§1

f(oef,.i {lpryavený
c,bí.íreíáfl

1. Základv S 8,20 00 1,00 8.20
|.. Zdivo P 21-20 00 0.46 9,75
}. Strool S 7,90 00 1,00 7,90
{. Střecha S 7.30 00 1.00 7.30
j. KrWina S 3.40 00 1,00 3.40
í. klemoířské konstrukce S 0.90 00 1.00 0.90
/. Vnitřní omítkv S 5,80 00 1"00 5.80
3. Fasádní omítky S 2-80 00 1.00 2.80
). Vněiší obkladv C 0,50 00 0.00 0.00
l0. Vnitřní obkladv S 2,30 00 1^00 z,30
11. Schodv C 1,00 00 0,00 0.00
12. Dveře S 3.20 00 1.00 3,20
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3. Okna S 5 l00 1,00 5.20
l4, podlahv obytných místností S 2,20 00 1.00 2,20
15. Podlahv ostatních místností S 1.00 00 1,00 1,00
16. Vvtápění P 5,20 00 0.46 2,39
l7. Elektroinstalace S 4,30 00 1,00 4,30
18. Bleskosvod C 0,60 00 0.00 0,00
19. Rozvod vody P 3,20 00 0,46 I,47
1-0, Zdroi teplé vodv S 1,90 00 1.00 1.90
1. Instalace olvnu C 0.50 00 0,00 0,00

L2.Kana|izace S 3,10 00 1,00 3,10
Z3, Vybavení kuchyně S 0.50 00 1,00 0.50
L4.Ynitřní vybavení P 4.10 00 0.46 1.89
L5. Záchod s 0,30 00 1,00 0,30
Z6. Ostatni C 3.40 00 0.00 0.00
joučet upravených obj emových podílů 75,80
(oeficient vybavení IQ: 0.7580

Výpočet opotřebení analytickou metodou
(OP : objemový podíl z přílohy č, 21, K : koeficient pro úpravu obj, podílu

Ocenění
Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m3]:
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up: upravenÝ podíl v návaznos i na dělení konstrukce 'P= ían il na l00 %o

Ko:rstrykce, vybavení oP
PÁ

Cá§t
{Yo1

K UP
V"l

Pp
,{%1

St. Ziv. Opgt.
části

O,pot. z
celku

1. Základy 8,2( 00,00 ,00 8,2c 8,73 10 l5C l1-JJ 6,4017
l. Zdivo 21,2( 00,00 ,00 21,2C 22,5( l0 14a 78,5,7 17,7254
}. Strop1 7,9( 00,00 ,00 7,9c 8,4C 10 140 ,78,5"l

6,5999
1. Střecha 7,3( 00,00 ,00 7,3c 10 140 78,5,7 6,1049
i. Krytina 3,41 00,00 ,00 3,4c 3,62 20 40 50,00 1,8100
í. klempířské konstrukce 0,9( 00,00 ,00 0,9( 0,96 20 40 50,00 0,4800
7, Vnitřní omítky 5,8( 00,00 ,00 5,8( 6,17 40 42 95,24 5,8763
3. Fasádní omítky 2,8( 00,00 ,0c 2,8( 2,98 60 70 85,7l 2,5542
10. Vnitřní obklady 2,3( 00,00 ,00 2,3C 2,45 25 35

,71,43
1,7500

12. Dveře 3,2( 00,00 ,00 3,2C 3,4c 80 85 94,12 3,2001

13. Okna 5,2( 00,00 ,00 5,2( 5,53 80 85 94,12 5,2048
14, Podlahy obytných místností 2,2( 00,00 ,00 2,2C 2,34 40 40 100,00 2,3400
l5. Podlahy ostatních místností 1,0( 00,00 ,00 l,0c 1,0c 60 70 85,77 0,9085
l6. Vl.tápění 5,2( 00,00 ,00 5,2( 5,53 4c 42 95,24 5,2668
17. Elektroinstalace 4,3( 00,00 ,00 4,3{ 4,57 6C 65 92,37 4,2786
19. Rozvod vodv 3,2{ 00,0C ,0C 3,2( 3,4a 6C 70 85,,7l 2,9l41
1-0. Zdroi teplé vody 1,9( 00,0c ,0c 7,9( 2,02 2c 25 80,00 1,6160
)-2.Kanalizace 3,7 00,0c 0C 3,1( 3,30 110 I2C 91,67 3,0251
13, Vybavení kuchyně 0,5( 00,0C 0C 0,5( 0,53 20 25 80,00 0,4240
24.Ynitřní vybavení 4,1( 00,0C 0C 4,7( 4,36 40 4C 100,00 4,3600
L5. Záchod 0,3( 00,0C ,0c 0,3[ 0,32 60 62 96,77 0,3097

fpoťebení_; 83.1 70

2290,-



Koeficient vybavení stavby K+ (dle vlfpoětu):
Polohový koef,rcient K5 (příl. č.20 - dle významu obce):

Koeficient zmény cen staveb Ki (příl. č. 4l - dle SKP):
Základnícena upravená [Kč/m3]

Plná cena: 718,00 m3 * 3 804,92Kčlm3
Koeficient opotřebení: (1- 83,1 % lI00)

*

*

*

typ B
zdéná neb o železob eton ová
podsklepená
nemá podkroví
neumožňuj í cí zřnení p odkroví
I274

0,7580
1,0000
2,1920

*

3 804,92

2 73l932,56Kč
0,169

461696,60Kč

Úprava ceny dle § 30 odst. 6 - morální opotřebení

Zdůvodněn í použití morálního opotřebení
Stavba i jednotlivé konstrukce morálně velmi opotřebené

Morální opotřebení nelze uplatnit v plné výši 5 aÁ protože celkové snížení ceny stavby vlivem
opotřebení nesmí přesáhnout 85 Yo z ceny stavby.
Sréňka za morální opotřebení: 461 696,60 * 2 Yo :

Rodinný dům - zjištěná cena

1.2. Garáž se skladem

- 9 233,93 Kě

: 452 462,67 Rč

Dvoupodlažní zděná stavba sloužící v 1. podz. podlaží jako garáů a v 1. N. P. jako sklad, pultová
střecha, napojená na elektřinu.

Zatřídéní pro potřeby ocenění

Garrž § 15:

svislá nosná konstrukce:
Podsklepení:
Podkroví:
Krov:
I(ód klasifikace stavebních děl cz-cc:
Nemovitá věc je součástí pozemku

Zastavéné plochy a výšky podlaží

Obestavěný prostor

§ázev
zastavéná

nlocha Konstr. výška

l.P.P. 41,80 m 2,60m
l.N.P. 41,80 m 2.80 m

L|Zev ObestavěnÝ Drostor
.P.P. 41.8)*(2,60 l08.68 m'

t.N.P. 41.8 96,14 m

l laží, NP : nadzemn aží. Z: zastřešeni

{ázev Tvp obest. orostor
.P.P. PP 108.68 m'
.N.P. NP 96,14 m'

)bestavěný prostor - celkem: 204,82 m"

_9-



Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení
(S: standard, N: nadstandard, P: podstandard, C : nevysky,tuje se,

Ocenění
Zák\adnícena (dle příl. č. l3) [Kč/m3]:
Koeficient vybavení stavby K+ (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (příl. č.20 - dle významu obce):

Koeficient změny cen staveb Xi (pří1.. č. 41 - dle SKP):
Základní cena upravená [Kč/m']

Plná cena: 204,82 m' * 2 608,07 Kč/m3

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 60 roků
Předpokládaná další životnost (PDZ):20 roků
Předpokládaná celková životnost QCŽ):80 roků

:
,<

{<

I235,-
0,9859
1,0000
2.I420

2 608,07

534 184,90 Kč

-10-

4 : přidaná konstrukce, X : nehodn, ]ti se

šonstrukee provedení Hodnocení
standardu

Cást
Io/a1

í. Základv S 00

). Obvodové stěny tděné S 00

}. Strool S 00

1. Krov X 00
j. Krl.tina S 00

. klemoířské konstrukce S 00

. upravy povrchů S 00

. Dveře P 00

). Okna P 00

l0. Vrata S 00

1 1. Podlahr, letonové S 00

12. Elektroinstalace S 00

Výpočet koeficientu Ka
(onstrukce, vybaveni ]bj. podíl[% Cást

|%1

Koef. Upravený
obi. oodíl

1. Základv S 7.80 00 ,00 7,80

2. Obvodové stěny S 32.70 00 .00 32.70

. Stroov S 27.60 00 ,00 27,60

{. Krov X 0,00 00 .00 0.00

. KMina S 4.30 00 00 4,30

5. klempířské konstrukce S 2.60 00 ,00 2.60
/. Úoravv novrchů S 5,40 00 ,00 5,40

l. Dveře P 1.40 00 0.46 0.64

). Okna P I,20 00 0,46 0,55

0. Vrata S 4.40 00 1,00 4,40

l l. Podlahv S 8,00 00 1,00 8,00

l2. Elektroinstalace S 4,60 00 1,00 4,60
joučet uoravenÝch obiemovÝch podílů 98.59
(oeťrcient vybavení K+: 0,9859



Opotřebení: 100 oÁ * S l PCŽ: l00 Vo * 60 / 80 : 75,0 'Yo

Koeficient opotřebení: (1- 75,0 % l 100)

Úprava ceny dle § 30 odst. 6 - morální opotřebení

Srážka zamorální opotřebení: l33 546,23 * 3 %o:

0,250
133 546,23 Kč

- 4 006,39 Kč

Garážse skladem - zjištěná cena = 129 539,84 Kč

2. Hodnota pozemků

2.1. Pozemkv

2.1.1. pozemky

Pozemky zastavěné stavbami a pozemky ve fčním celku, bez zvl. vlivů. Lesní pozemky a porosty a

zeměděl sky nevyužívané pozemky.

Ocenění
Koeficient redukce R:

Výměra všech pozemků ve funkčním celku vp : 1 645,00 m2

R: (2O0 + 0,8 * )vp) / Ivp
B : (200 + 0,8 * 1 645,00) l 1 645,00 : 0,922

Index trhu s nemovitostmi Ir:0,703
Index polohy pozemku Ip:0,710

Výpočet indexu cenového porovnání

Index omezujících vlivů pozemku

6

Index omezujících vlivů Io = 1 + Ž Pi :0,770
i-I

Celkový index I: Ir * Io x Ip :0,703 * 0,770 * 0,710: 0,384

Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny
odvozené

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků

Ýrázev znaku č. P;

l . Geometrický tvar a velikost pozemku: Nevhodný tvar, nebo velikost - I -0,02
omezuiící ieho vlužití

. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 %o III -0,01

včetně - orientace sv, s a sz
\. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III 0,00

[. Cbráněnáúzemi a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné I 0,00
oásmo

. omezení užívání pozemku: Bez omezenílžívání I 0,00

í. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - Vzhledem k tvaru pozemku I -0,20

a umístění staveb se iedná o pozemky samostatně obtížně vwžitelné



Iyp Název
Parcelní

čís1o
Výměra

lm2l
Jedn, cena

IKč/m2'|
Cena
IKčl

i 4 odst. 1 zastavěná plocha a St. 45lI 285 169,34
nádvoří

156.13 44 497.05Redukční koeficient R: 0.922

i 4 odst. l zastavěná plocha a St. 76 42 169,34
nádvoří

156,13 6 557 ,46Redukční koeficient R : 0.922
4 odst. 1 zahrada 22116 65 169.34

Redukční koeficient R : 0.922 l 56, l3 l0 148,45

4 odst. I zahrada 22Il38 l131 169,34

Redukční koeficient R : 0,922 156,13 176 583,03

4 odst. l ostatní plocha 2l9ll 122 169,34

l56,13 19 047 ,86Redukční koefi cient R : 0.922
Stavební pozemky celkem 256 833,851 645

Zákl, cena ^ Upr. cenaldenl íír w l 2- ln0ex KOeí, .:, - , )-ll(c/m-l lKč/m-|

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavéná plocha a nádvoří
4 odst. 1 441,- 0,384 769,34

ků

Lesní pozemky oceněné dle § 7

tJázev Výměra JC
lmZ} lKčlm2]

Parcelní číslo SLT Uprava
I%1

UC
lKčlm2]

Cena
lKčl

esní pozemek 137118 5K7 I 647 4,86 4,86 8 004,42

esní pozemek 2Il 5S2 1 884 6,71 6,7I 12 64I,64

-esní pozemky oceněné dle § 7 - celkem 3 53l m' 20 646,06

Jiné pozemky oceněné dle § 9

Přehled l dnotkových cen lm

l-atíídéní Zákl. cena
IKč/m21

Koeficienty lndex p Index T Úprava YŘlrfr{"
§ 9 odst. 5 - jiné pozemky - hospodářsky nevyužitelné pozemky

§ 9 odst. 5 2,74 0,25 40 % 0,96

Jednotková cena pozemku nesmí býnižší než I,-Kč l m'. l,

|yp Nazev
parcelní vÝměra
číslo Í^'1

Jedn. cena Stáňka
IKč/m2]

Cena
lKčl

) 9 odst. 5 ostatní plocha 213 1 156 0,96 l156"-
Jednotková cena pozemku nesmí b.'ít nižší než I.-Kč l m". l

§ 9 odst. 5 ostatní plocha 2l5 426 0,96 426,-

Jednotková cena pozemku nesmí bl,t nižší než l,- Kč / m'. l

§ 9 odst. 5 ostatní plocha 22ll32 56 0,96 56,-

Jednotková cena pozemku nesmí bl,t nižší než I,- Kč / m'. 1

§ 9 odst. 5 ostatní plocha 31819 2 350 0,96 2 350,-

Jednotková cena pozemku nesmí b.ít nižší než 1,- Kč / m'. l

iné pozemky - celkem 3 988 3 988,-

-12-



2.1.2.Lesní porosty

Lesní porosty oceněné zjednodušeným způsobem: § 45

Lesní poros§ - zjištěná cena
2.1.1. Pozemky:

Pozemky - zjištěná cena

3. Porovnávací hodnota

7 382,56 Kč
281467.9lKč

288 850.47 Kč

§ázev
Výměra

[m2l
stáří
Iletl

Zakme-
nenl

Bonita Zastou-
Denl

Jednotková cena
IKč/m21

Uprav. jedn.
cena

Cena [Kčl

rsika na pozemku p.é.:2II
l 844,00 35 0.80 1

J 90% 0,23 0,16 295,04

;mrk na pozemku p.č.:211
l 844.00 35 0.80 4 5% 6.88 0,28 516,32

iíza na pozemku p,č.: 2Il
l 844"00 35 0,80 2 5Yo 1,26 0,05 92,20

;mrk na pozemku p.č,: l37118
l 100,00 40 0,90 4 95% 6.88 5,88 6 468.00

lříza na pozemku p,ě.: l37 l 1 8

l l00,00 40 0"90 )
_] 5Yo 0.23 0.0l l1.00

ena lesního norostu celkem: 7 382"56

oceňovaná nemovitá věc
Užitná plocha:
Obestavěný prostor:
Zastavéná plocha:
plocha nozemku:

95,00 m"
718,00 m3

l56,00 m2

l 645,00 m2

srovnatelné nemovité věci:

Název:
Lokalita:
Popis:

Prodej rodinného domu 65 m2, pozemek 307 m2
Sebířov, okres Tábor
Nabízíme vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení samostatn
stojící rodinný dům v obci Šebířov č.p. 38, okr, Tábor, LV č.249 součást pozem
parc.č. St. 34, pozemek parc.č. St, 34, LV č. 249 (24I m2, zastavěná plocha
nádvoří) pozemek parc.č. 73612,LY č. 249 (66 m2, zahrada)

Jedná se o samostatně stojící zdéný RD s jedním NP a stavebně nevyužitý
podkrovím. Stavba je v původním stavu se zapoěatou rekonstrukcí - byly odstraněn
původní vnitřní omítky a udělán nový strop nad l. PP, zčásti byly vystavěny
příčky. Podlahy jsou též nové betonové, Dům je napojen na veřejný rozvod plynu, el,
a vody. Kanalizace není. Střecha je sedlová s krovem dřevěným a původní taškov
střešní krytinou. Vnější fasáda je poškozená původní hrubá omítka. K domu pat
dřevěná kůlna na zdéné kamenné podezdívce. Stavba byla podříznuta a odizolová

13-



proti zemní vlhkosti.

1.NP - výčet místností plocha v m2.:

-místnost 17.12m2

- místnost 2.90 m2

-místnost 2.86m2

-místnost 2.92m2

- místnost 5.46 m2

- chodba 5.60 m2

- obývací pokoj28.47 m2

Součet p|ochzapodlaží 65.33 m2

Místopis.:

obec Šebířov leží cca25 km severně od okresního města Tábora, na samé hrani
Jihočeského kraje, ke kterému územně patří. Příslušnou Obcí s rozšířenou
je Město Tábor a Pověřeným obecním úřadem Město Mladá Vožice.

Správní územísoučasné Obce Šebířov se rozkládá na č§řech katastrálních územích
celkové vý,rněře 2321 ha, do kteých patří 1 l místních částí a to Šebířov, Skýšov
Popovice, Záříčí, Vosná, Křekovice, Lhýšov, Křekovická Lhota, Kříženec, Vyšeti
aVrcholtovice. Střediskem pro celé správníúzemí je Šebířov, kde je sídlo obecn
úřadu. Y téžebudově je umístěna i obecní knihovna. Dominantou Šebířova je ko
sv.Havla s přilehlým hřbitovem. Pro sportovní výití slouží tenisový
volejbalový kurt a fotbalové hřiště. Místní občané mohou využíval plynofikaci
veřejný vodovod a větší část vesnice téžkanalizaci zakončenou čistírnou odpadní
vod. Spodn í ěástí Šebířova protéká řeka, Vlašimská Blanice Umístění v obci,

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem...!! Prodej pod
schválení zaj ištěného věřitele.

V případě Vašeho zájmu nás telefonicky kontaktujte.
Pozemek: 307,00 m2

IJžitnáplocha: 65,00 m2

-14-



Použité koeficienty:
Kl Redukce pramene ceny

K2 Velikosti objektu

K3 Poloha

K4 Provedení a vybavení

K5 Celkový stav

K6 Vliv pozemku

K7 Úv aha zpracov atele ocenění
Užitná plocha

[m']

Jedn. cena
Kčlm2

6 923

0,85

0,90

1,00

1,00

1,03

1,00

0,95
Celkoqý koef.

Kc
0,75

Upravená [. cena
|Kělm"l
5 182

Cena
IKč]

450 000 65.00

Zdr oj : www. sreal ity. cz

Název: Prodej rodinného domu 90 m2, pozemek 803 m2
Lokalita: Ratibořské Hory, okres Tábor
Popis: Prodej rodinného domu 5+1 90m2 se zahradouv Ratibořských Horách. Rekonstruk

celého domu je nutná. Nemovitost stojí na pozemku 803 m2 na velmi dobrém místě
je z poloviny podsklepená. Vodovodakanalizace je před domem. Má vlastní studnl

Půdní prostor je vhodný na dostavbu obyného podkroví. V místě je občanská

vybavenost, školka, škola, lékai obchody pošta a Obecní Uřad, Doprava je
pravidelnými linkami autobusu na všechny směry. Pomůžeme s ťtnancování
hypotékou.

Pozemek: 803,00 m
IJžítnáplocha: 90,00 m2

Použité koeíicien§:
K1 Redukce pramene ceny

K2 Velikosti objektu

K3 Poloha

K4 Provedení a vybavení

K5 Celkový stav

K6 Vliv pozemku

K7 Úvaha zpracovatele ocenění
Užitná plocha

[m']
90,00

Jedn. cena
Kě/m2

7 778

0,85

1,00

1,00

1,00

1,01

1,00

0,90
Celkoqý koef.

Kc
0.77

Upravená i. cena
[Kč/m1
6 010

Cena
tKč]

700 000

Zdr oj : www. sreality.cz

Název:
Lokalita:
Popis:

Prodej chalupy 100 m2, pozemek 2299 m2
Šebířov, okres Tábor
Nabízíme k prodeji statek v klidné části obce Šebířov, Dům byl postaven roku 1880
je před rekonstrukcí. Zastavéná kompletní plocha je 88l m2 - obyná část, stodo
chlév, přístřešek. Dále se zde nachéaí předzahrádka 180 m2, sklep 47 m2 a ovocn
sad 1238 m2.Y domě je elektrika, voda a na pozemku je přípojka plynu, Stodoly
možnévyužit k podnikání jako dílnu či sklady. Statek se nachází 4,5 km od
Mladá Vožice, kde je veškerá občanská vybavenost. Město Tábor je 23 km od

Šebířov a do Prahy je to 80 km. Doporučujeme osobní prohlídku.Volejte naše cal
centrum v době 9 - 19 hodin. Nepřijaté hovory budou vyřízeny v nejbližší době.
komunikaci s námi uvádějte, prosím, ěíslo zakáuky.

,l5 -



Pozemek:
Užitná plocha:

Použité koeíicienty:
K1 Redukce pramene ceny

K2 Velikosti objektu

K3 Poloha

K4 Provedení a vybavení
K5 Celkový stav

K6 Vliv pozemku

K7 Úv aha zpracov atele ocenění

2299,00 m2

100,00 m2

Užitná plocha
Im']
100,00

0,85

1,00

1,00

1,00

1,05

1,00

0,95
Celkový koef.

Kc
0,85

www.sreality.cz

Cena
IKč]

800 000

Jedn. cena
Kě/m2

8 000

Upravená j. cena
[Kč/m2]
6783

Název: Prodej rodinného domu 60 m2, pozemek 25l, m2
Lokalita: Mladá Vožice, okres Tábor
Popis: Prodáváme rodinný dům na táborsku. Nutná celková rekonstrukce na vytvořen

bytové jednotky. Nemovitost je přízemní, má dvě místnosti, chodbu s přístupem
malou zahradl za domem. Ohřev vody zajlšťuje nový bojler, nový sprchový kout
WC. Součástí domu je garaž se samostatnlým vchodem, průchozínazahradu.Ta j
přes celou délku domu. Vše lze financovat hypotékou. Pro více informací kontakluj
realitního makléře.

Pozemek:
Užitná plocha:

Použité koeíicien§:
Kl Redukce pramene ceny

K2 Velikosti objektu

K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení

K5 Celkový stav

K6 Vliv pozemku

K7 Úv aha zpracov atele ocenění
Cena
[Kč]

850 000 60,00

Upravená j. cena
[Kč/m2]
6 086

25I,00 m2

60,00 m2

Užitná plocha
[m"l

Jedn. cena
Kč/m2

14 167

0,80

0,85

0,95

1,00

0,95

1,00

0,70
Celkový koef.

Kc
43

Zdroj : www.sreality.cz

Název:
Lokalita:
Popis:

Prodej rodinného domu 80 m2, pozemek 385 m2
Ratibořské Hory, okres Tábor
Exkluzivně nabaime prodej rodinného domu mezi Táborem a Mladou Vožicí, 3+1

80m2 a zahradou 385 m, možné se domluvit na větší zahradé. Dům je volný, ihned
nastěhování. Okna jsou dřevěná špaletová. V koupelně je elektrický bojler na
vodu, vana umyvadlo a WC. Nemovitost je vytápěna ústředním topením na
paliva a komíny ve všech místnostech umožňují samostatné individuální výápění
Nemovitost je napojena na obecní vodovod akanalizaci. K domu patří stodola.
obci je plná občanská vybavenost, školka, škola lékaři,zubař, Obecní Uřad, obchody
Doprava řešena pravidelným autobusovým spojením. Cena je včetně právníh
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servisu a provize RK.
kontaktuje makléře.

Pozemek: 385,00 m2

IJžitnáplocha: 80,00 m2

Použité koeficienty:
Kl Redukce pramene ceny

K2 Velikosti objektu

K3 Poloha

K4 Provedení a vybavení

K5 Celkový stav

K6 Vliv pozemku

K7 Úvaha zpracovatele ocenění
Cena
IKč]

910 000

S financování hypotékou zařídíme. Pro více in

0,85

0,90

1,00

1,00

0,90

1,00

0,80
Celkový koef.

www.sreality.cz

Užitná plocha
[m']

Jedn. cena
Kč/m2

íI 375

Upravená j^. cena
[Kč/m']
626580.00

Kc
0.55

Minimální jednotková porovnávací cena
Pruměrná j ednotková porovnávac í cena

5 182 Kč/m

Maximální iednotková
6 065Kělm2
6 783Kělm2acl cena

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy
Průměrná jednotková cena oceňované nemovité věci 6 065 Kč/m2
Celková užitnáplocha oceňované nemovité věci 95,00 m2

vÝsledná porovnávací hodnota 576 175 Kč

Yěená,b, odnota §t§ý, eb
1.1, Rodinný dům 452 462,70Kě
I.2, Garuž se skladem 129 539,80 Kč
věcná hodnota staveb - celkem: 582 0$2.§0 Kč

íltlt&íatapou§mkii
288 850,50 Kč2.1.Pozem

Fonoynávací hodnota
3.1. 576I75,-Kě

porovnávací hodnota
věcná hodnota

576 175 Rč
870 853 Kč

288 850 Kčz toho hodnota oozemku

ř ke stanovení vÝsledné cen
S ohledem na stav azejména umístění oceňovaných nemovitých věcí, nabídku nemovitých věcí na
relevantním trhu a nastavení íňního sentimentu stanovuji obvyklou cenu oceňovaných nemovitých
věcí tak, jakje uvedena výše.
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Obvyklá cena
580 000 Kč

sl : pětsetosmdesáttisíc I(č
zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.9.5

Ing. Ivo Ludvík
Vančurova 2904
390 0l Tábor
telefon: 38125 17 16

e-mail: iyoludvik@soreta,cz r/

Znalec|§ posudek byl zapsán pod poř. é.754-0612018 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. F 754-0612018.

?/*-;j,*;:
:_. ,,,].-, ,rŤ_. .,,éLl,,

,L> _j Ý" a ,

.' ,] 

- 

<i -,:'.r J l"..ř,,:i * i',: ť l.-r:-l,'i ;i t :, t; > l'" --_: ,, 'i ,,] ,.,, 
,a ,+ \,+á-l':'i E=/

'i1. 9c." *(::l]. 1.,,i Ť',
,č)z'

'/)i[._ tt,r.,i''y"

V Táboře 05.03.2018

Znalecký posudek jsem podal jako znalecjmenovaný rozhodnutím Krajského
soudu v Českých Budějovicích ze dne 29, l0. 1997, ě j. Spt 1454197, pro
zákl'adní obor ekonomika, odvěfví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro
odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stav

-18-



Podkladv a příIohv počet stran A4 příloze
El, výpis zkatastra nemovitostí
El, snímek kat. mapy
Lesní hospodářská osnova a porostní separát
Povodňová mapa
Fotodokumentace

J
2
4
1

7
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