
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 
číslo 874-22/2020 

Stanovení obvyklé ceny ideálního spoluvlastnického podílu 23/24 nemovitých věcí pro účely 

insolvenčního řízení. 

 

NEMOVITÁ VĚC: Objekt individuální rekreace, Ideální spoluvlastnický podíl 

Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, k.ú. Tašovice 

Adresa: Tašovice 500, 360 18 Karlovy Vary  
 
 

OBJEDNAVATEL: IKT Insolvence v. o. s.                                                                                                             

dlužník Pavel Kuliš 

Adresa: Koperníkova 822/25, 30100 Plzeň 
 

 

ZHOTOVITEL: Ing. Ivo Ludvík 

Adresa: Vančurova 2904, 390 01 Tábor 
  

 

 

ÚČEL OCENĚNÍ: Stanovení obvyklé ceny pro potřeby insolvenčního řízení (ocenění stávajícího 

stavu) 
 

 

 

 
 

 

OBVYKLÁ CENA 780 000 Kč 

 
Stav ke dni: 21. 05. 2020 Datum místního šetření:  21. 05. 2020 

Za přítomnosti: Ludmily Kulišové a jejího syna 

Počet stran: 33 stran Počet příloh: 25 Počet vyhotovení: 2 

 

V Táboře, dne 11. 06. 2020   
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NÁLEZ 
 

Znalecký úkol  

Stanovení obvyklé ceny ideálního spoluvlastnického podílu 23/24 nemovitých věcí pro účely 

insolvenčního řízení. 
 

Základní pojmy a metody ocenění  

Ocenění podle cenového předpisu 

Cena zjištěná (administrativní cena) podle cenového předpisu vyhlášky MF č. 441/2013 Sb. v 

aktuálním znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku.  

 

Obvyklá cena (tržní hodnota, obecná cena) 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - 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 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 věci a 

určí se porovnáním. 

 

Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je definována tržní hodnota - "odhadovaná 

částka, za kterou by měl být majetek k datu ocenění směněn v transakci bez osobních vlivů mezi 

dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci 

jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku." 

 

Stanovení tržní hodnoty 

Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných 

ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihujíc současnou hodnotu majetku. Ta je velmi 

proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se vyvíjejí v období rozvoje tržního 

hospodářství, stabilizace finanční politiky a soukromého podnikání. Použití metod a způsob 

stanovení tržní hodnoty je také ovlivněn i účelem, pro který se tržní hodnota majetku zjišťuje. 

 

Pro odhad tržní hodnoty se používají tyto oceňovací metody: 

Metoda věcné hodnoty 

Věcná hodnota (časová 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 výnosová 

Tato metoda je založena na koncepci "časové hodnoty peněz a relativního 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 založena na porovnání předmětné nemovité věci s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné 

minulosti na trhu realizovány, jsou známé a ze získané informace je možno vyhodnotit jak hodnotu 
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samotné stavby či souboru staveb, tak hodnotu pozemku. 

 
 

Přehled podkladů  

Informace z KN 

Snímky KM 

Místní šetření 

Informace sdělené objednatelem a třetími osobami 

Informace z veřejně dostupných zdrojů 

Odborná literatura a periodika 
 

Vlastnické a evidenční údaje  

Oceňované nemovitosti jsou vlastnictvím tak jak je toto vlastnictví zasáno v katastru nemovitostí ČR. 
 

Místopis  

Objekt individuální rekreace v obci Karlovy Vary, v k. ú. a místní části Tašovice. Nemovité věci se 

nacházejí v okrajové části obce. 
 

Typ pozemku:  zast. plocha  ostatní plocha  orná půda 

 trvalé travní porosty  zahrada  jiný 

Využití pozemků:   RD  byty  rekr.objekt  garáže  jiné 

Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna

  ostatní 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon 

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):   MHD  železnice  autobus 

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):   dálnice/silnice I. tř.   silnice II.,III.tř.  

Poloha v obci: širší centrum - zástavba RD 

Přístup k pozemku:  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 
 

 

Celkový popis  

Jedná se o rekreační dům, se samost. stavbou podsklepené pergoly a samost. stavbou dílny, studnou, 

venkovními úpravami, porosty a s pozemky ve fčním celku. Jako podklad pro stanovení obvyklé ceny 

bude zjednodušeným způsobem stanovena administrativní cena rekreačního domu a pozemků. 
 
 

RIZIKA  
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou  

NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 

NE Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) 

NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací 

NE Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace 
  

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  

NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území 

NE Povodňová zóna 1 - zanedbatelné nebezpečí výskytu povodně / záplavy 
  

 

Věcná břemena a obdobná zatížení:   

ANO Zástavní právo 

ANO Exekuce 

ANO Ostatní finanční a právní omezení 
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Komentář: Spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech  
  

 

Ostatní rizika: nejsou  

NE Nemovitá věc není pronajímána 

Komentář: Stavba s částečně zanedbanou údržbou, technicky a morálně částečně opotřebená.  
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OCENĚNÍ  

Zjištění základní ceny stavebních pozemků pro k.ú. Tašovice 

Základní zjištěná cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 1 900,00 Kč/m
2 

 

Výpočet hodnoty pozemků  

Zastavěné poz. a poz. ve fčním celku 

Pozemek zastavěný stavbou a poz. ve fčním celku, pro zajištění přístupu k pozemku a stavbám bude 

nezbytná úprava oplocení pozemku spočívající ve zřízení nové branky a vrat.  

Ocenění 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka nižší než 

nabídka 

I  -0,02 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 

nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - Spoluvlastnický podíl na 

nemovitých věcech prodávaný v insolvenčním řízení 

I  -0,25 

6. Povodňové riziko: Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 

100-leté vody) 

III  0,95 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce - pro tento typ 

ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

IV  1,00 

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 

vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v 

nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně - pro tento typ 

ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

V  1,00 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 

ambulantní zařízení a základní škola) - pro tento typ ocenění je 

hodnota znaku rovna 1.0 

II  1,00 

  
5 

 

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,694 

  i = 1  
 

Index polohy pozemku 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 obyvatel 

včetně 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 

celku 

I  1,01 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rezidenční 

zástavba 

I  0,03 

3. Poloha pozemku v obci: Navazující na střed (centrum) obce II  0,00 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: I  0,00 
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Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci není 

dostupná žádná občanská vybavenost v obci 

III  -0,05 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Přístup po nezpevněné komunikaci, 

špatné parkovací možnosti 

III  -0,05 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – dobrá 

dostupnost centra obce 

III  0,00 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 

komerčního využití 

II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost: Vyšší než je průměr v kraji I  -0,02 

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

 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,919 

  i = 2 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Nevhodný tvar, nebo velikost - 

omezující jeho využití - Omezený průchod kolem stavby 

I  -0,02 

2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 

včetně - ostatní orientace 

IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 

4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné 

pásmo 

I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 

6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů -  

 

II  0,00 

 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Pi = 0,980 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,694 * 0,980 * 0,919 = 0,625 

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

odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m
2
]  

Index Koef. 
Upr. cena 

[Kč/m
2
]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek  

§ 4 odst. 1  1 900,-  0,625    1 187,50 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

St. 150 58 1 187,50  68 875,- 



- 7 - 

 

§ 4 odst. 1 trvalý travní porost 218/22 439 1 187,50  521 312,50 

Stavební pozemky - celkem 497   590 187,50 

Zastavěné poz. a poz. ve fčním celku - zjištěná cena celkem =  590 187,50 Kč 
 

 

 

Výpočet věcné hodnoty stavby  

Objekt individuální rekreace 

Jednopodlažní, nepodsklepená zděná stavba RD s obytným podkrovím a nízkou půdou, přístupnou 

po stahovacích schůdcích. Sedlová střecha se střešní krytinou z eternitových šablon. Schodiště strmé 

dřevěné, okna dřevěná zdvojená, balkónové dveře plastové s izolačními dvojskly, balkon v podkroví. 

Provedeno zateplení fasády s povrchem z lepidla bez finální fasády. Napojení na elektřinu 230 i 

400V, veřejný vodovod, odkanalizování do žumpy, bez možnosti napojení na zemní plyn, vytápění 

kotlem na pevná paliva umístěným v samostatném sklepě podsklepené pergoly mimo rekreační 

objekt, ocelové deskové radiátory, ohřev TV v bojleru, v koupelně je studená i teplá voda vedena 

dodatečně po povrchu stěn. V kuchyni sporák na PB, chybí digestoř. Podlahové krytiny textilní a 

PVC. Vnitřní prostor stavby je členěn na menší místnosti. Stáří stavby 56 roků, zateplení fasády stáří 

cca 10 roků. Stavba podprůměrně udržovaná, technicky a morálně částečně opotřebená. Lokální 

zatékání střechou v místě oplechování komína, lokální výskyt zavlhnutí zdiva a drobný výskyt plísní. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: § 13, typ A 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1.nadz. podlaží 

Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. 

podlaží 

Střecha: se šikmou nebo strmou střechou 

Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m
2
] výška 

1.N.P.   58,00 2,70 m 

Podkroví   55,00 2,50 m 

  113,00 m
2 

Obestavěný prostor 

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

Typ Název Obestavěný prostor [m
3
] 

NP 1.N.P. (58)*(2,70) =  156,60 

Z Podkroví (55)*(2,50) =  137,50 

Obestavěný prostor - celkem:  294,10 m
3 

 

Popis a hodnocení standardu 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)  
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Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy S  8,20 100  1,00  8,20 

2. Zdivo S  21,20 100  1,00  21,20 

3. Stropy S  7,90 100  1,00  7,90 

4. Střecha S  7,30 100  1,00  7,30 

5. Krytina S  3,40 100  1,00  3,40 

6. Klempířské konstrukce S  0,90 100  1,00  0,90 

7. Vnitřní omítky S  5,80 100  1,00  5,80 

8. Fasádní omítky P  2,80 100  0,46  1,29 

9. Vnější obklady C  0,50 100  0,00  0,00 

10. Vnitřní obklady P  2,30 100  0,46  1,06 

11. Schody S  1,00 100  1,00  1,00 

12. Dveře S  3,20 100  1,00  3,20 

13. Okna S  5,20 100  1,00  5,20 

14. Podlahy obytných místností S  2,20 100  1,00  2,20 

15. Podlahy ostatních místností S  1,00 100  1,00  1,00 

16. Vytápění S  5,20 100  1,00  5,20 

17. Elektroinstalace S  4,30 100  1,00  4,30 

18. Bleskosvod C  0,60 100  0,00  0,00 

19. Rozvod vody P  3,20 100  0,46  1,47 

20. Zdroj teplé vody S  1,90 100  1,00  1,90 

21. Instalace plynu C  0,50 100  0,00  0,00 

22. Kanalizace S  3,10 100  1,00  3,10 

23. Vybavení kuchyně S  0,50 100  1,00  0,50 

24. Vnitřní vybavení P  4,10 100  0,46  1,89 

25. Záchod S  0,30 100  1,00  0,30 

26. Ostatní S  3,40 100  1,00  3,40 

Součet upravených objemových podílů  91,71 

Koeficient vybavení K4:  0,9171 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m
3
]: =  2 290,- 

Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 11): *  1,1200 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9171 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2540 

Základní cena upravená  [Kč/m
3
] =  5 831,99 

Plná cena: 294,10 m
3
 * 5 831,99 Kč/m

3 
=  1 715 188,26 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 50 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 50 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 100 = 50,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 50,0 % / 100) *  0,500 

 =  857 594,13 Kč 
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Úprava ceny dle § 30 odst. 6 - morální opotřebení 

Srážka za morální opotřebení: 857 594,13 * 1 % =  -  8 575,94 Kč 

Objekt individuální rekreace - zjištěná cena =  849 018,19 Kč 

 

Výpočet porovnávací hodnoty  

Spoluvlastnické podíly na oceňovaných nemovitých věcech 

Oceňovaná nemovitá věc  

Užitná plocha: 90,00 m
2 

Obestavěný prostor: 294,10 m
3 

Zastavěná plocha: 58,00 m
2 

Plocha pozemku: 497,00 m
2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Prodej chaty 40 m2, pozemek 335 m2 

Lokalita: Karlovy Vary - Doubí, okres Karlovy Vary 

Popis: Tuto chatu si zamilujete už kvůli úžasnému výhledu! Dvoupodlažní chata s 

podkrovím prošla před rokem částečnou rekonstrukcí - nová elektroinstalace, 

vyvložkování komínu, WC, instalace bojleru se samostatným jističem, výměna 

stropů, nová kamna. Jestli rádi relaxujete při zahradničení, jistě Vás potěší vlastní 

skleník. Kutilové zase najdou svoji oázu v kůlně/dílně. A po práci si zaslouženě 

odpočinete při kávě, ve stínu zastřešené terasy. Anebo si můžete udělat jen procházku 

na oblíbené výletní místo Svatošské skály a tam si dát za odměnu nějakou dobrotu. 

Pitná voda je k dispozici v areálu zahrádkářské kolonie, ale pokud si přivedete vodu z 

vlastního vrtu, bude chata plnohodnotně celoročně obyvatelná. Je tu krásně, přijďte 

se přesvědčit. Ale neváhejte dlouho! 

Pozemek: 335,00 m
2 

Užitná plocha: 40,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,85 

K2 Velikosti objektu 0,85 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 0,80 

K5 Celkový stav 0,70 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

1 030 000 40,00 25 750 0,40 10 300 

 

Název: Prodej chaty 84 m2, pozemek 853 m2 

Lokalita: Děpoltovice - Nivy, okres Karlovy Vary 

Popis: Nabízíme Vám k prodeji stavbu pro rodinnou rekreaci zapsanou na listu vlastnictví s 

číslem evidenčním. Jedná se o dvě spojené budovy zastavěné plochy 84 m2 a k tomu 

lesní pozemek o ploše 769 m2. Celá nemovitost se nachází na lesním pozemku a je v 

osobním vlastnictví. Do objektu je zaveden elektrický proud, záchod je suchý a voda 
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není zavedena. Dle průzkumu by šel na pozemku udělat vrt. Po konzultaci se 

stavebním dozorem by bylo ideální objekt strhnout a postavit nový. Jinak je stavba 

situována v klidném prostředí, v blízkosti se nachází Děpoltovický rybník. Příjezd k 

nemovitosti je komunikaci ve vlastnictví Lesů České republiky. Více informací u 

makléře. Financování zajistíme za výhodných podmínek.  

Pozemek: 853,00 m
2 

Užitná plocha: 84,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 1,20 

K4 Provedení a vybavení 1,30 

K5 Celkový stav 1,15 

K6 Vliv pozemku 0,95 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

440 000 84,00 5 238 1,53 8 014 

 

Název: Dražba chaty 100 m2, pozemek 378 m2 

Lokalita: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov 

Popis: Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: 

 

- parc.č. St. 191 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 378 m2, jehož součástí je 

stavba č.e. 95, rod.rekr 

 

To je zapsáno na LV 104, kat.území Háj u Loučné pod Klínovcem, obec Loučná pod 

Klínovcem, okres Chomutov. 

 

  

 

Jedná se o samostatně stojící stavbu, která má jedno nadzemní podlaží. Stavba má 

pravděpodobně částečné, případně celkové podsklepení, v části je zřejmě půda a je 

zde vybudováno obytné podkroví.  

Pozemek: 378,00 m
2 

Užitná plocha: 100,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 1,15 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 1,10 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,05 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

695 800 100,00 6 958 1,33 9 254 
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Název: Prodej chalupy 120 m2, pozemek 628 m2 

Lokalita: Toužim - Dobrá Voda, okres Karlovy Vary 

Popis: Nabízíme k prodeji chalupu vhodnou i pro trvalé bydlení v obci Dobrá Voda u 

Toužimi. Jedná se o částečně podsklepený cihlový dům bývalé hájovny s jedním 

nadzemním podlažím a zatepleným obytným podkrovím s celkovou užitnou plochou 

přibližně 120m2. V přízemí domu je byt o dispozici 2+1 se šatnou, technickou 

místností a koupelnou s WC. V podkroví jsou 2 obytné místnosti , předsíň s 

kuchyňkou, dvě komory, samostatné WC a koupelna se sprchovým koutem. Dům je 

po citlivé rekonstrukci se zachováním originálních prvků, dveří a podlah. Nová 

dřevěná okna, nová elektroinstalace a vodoinstalace, podlahové topení v přízemní 

koupelně . V suterénu se zateplenými podlahami je nový rozvod ÚT bez kotle, který 

je nutné pořídit nový. Vytápění v podkroví je řešeno kamny na tuhá paliva. Na střeše 

je hliníková krytina ALUKRYT. Dům má vodovodní přípojku včetně vlastního 

zdroje vody ze studny ve sklepě, odpady jsou svedené do kanalizace. Dům se nachází 

na okraji obce Dobrá Voda s výhledem do krajiny. Na zahradě jsou vzrostlé ovocné 

stromy. V případě zájmu je možné koupit i sousední pozemek o výměře 690m2, na 

kterém se nachází nová cihlová stavba před kolaudací o užitné ploše cca 50m2 s 

možností využití pro obytné účely. Dům se prodává bez vybavení. 

Pozemek: 628,00 m
2 

Užitná plocha: 120,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,95 

K2 Velikosti objektu 1,05 

K3 Poloha 1,20 

K4 Provedení a vybavení 0,80 

K5 Celkový stav 0,80 

K6 Vliv pozemku 0,95 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,10 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

1 100 000 120,00 9 167 0,80 7 334 

 

Název: Prodej chaty 128 m2, pozemek 420 m2 

Lokalita: Smolné Pece, okres Karlovy Vary 

Popis: Ve výhradním zastoupení Vám nabízíme rekreační domek v obci Smolné Pece. 

Nemovitost se nachází na kraji lesa v klidné části obce s krásným výhledem do údolí. 

Krásné umístění je největší předností tohoto prodeje. Samotná stavba stojí na 

vlastním pozemku. Je dvoupatrová přičemž v přízemí se nachází garáž s kotlem na 

tuhá paliva i elektrickým kotlem. Zásobník na teplou vodu a domácí vodárna pro 

rozvod vody do budovy. V další místnosti je hala s dveřmi do zahrady a sociální 

zařízení (sprchový kout s WC). Po dřevěných schodech se dostanete do prvního patra 

s obývacím pokojem, kde dominantou je krbové ohniště. Bohužel, balkón na který je 

z pokoje vstup je značně poškozený a doporučujeme jeho opravu. Dále je v patře 

kuchyň s jídelním koutem a šatna. Do patra vede i samostatné schodiště. 

 

Do druhého patra se dostanete opět po prostorných dřevěných schodech, po kterých 

se dostanete do pokoje s toaletou a dřevěným balkónem. Druhý samostatný pokoj pak 

sloužil jako dětský a ložnice. 
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Domek má malou půdu, která je zateplena. V domku je rozvod vody i tepla 

prostřednictvím radiátorů.  

 

Zahrada je po starším majiteli zarostlá a zanedbaná. Zaslouží si prořez a obnovu 

venkovního ohniště, oplocení a kontrolu studny. Protože se o údržbu nemovitosti 

dlouhodobě nikdo nestaral, nechali jsme pro Vás připravit stavebně technický 

posudek s odborným posouzením stavu budovy. Ten je k nahlédnutí a k dispozici v 

naší realitní kanceláři. Dům je vhodný i k dlouhodobému bydlení. Po doporučených 

opravách se domek určitě stane opět krásným místem k žití.  

 

  

 

  

Pozemek: 420,00 m
2 

Užitná plocha: 128,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,80 

K2 Velikosti objektu 1,05 

K3 Poloha 1,05 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,05 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,90 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

1 600 000 128,00 12 500 0,83 10 375 

 

Minimální jednotková porovnávací cena 7 334 Kč/m
2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 9 055 Kč/m
2 

Maximální jednotková porovnávací cena 10 375 Kč/m
2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Průměrná jednotková cena 9 055 Kč/m
2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 90,00 m
2 

Porovnávací hodnota před korekcí ceny 814 950 

Spoluvlastnický podíl  

* 23,00 / 24,00 =  780 993,75 

Srážka za obtížnou prodejnost spoluvl. podílu * 0,95 =  741 944,06 

Výsledná porovnávací hodnota 741 944 Kč 
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REKAPITULACE OCENĚNÍ  
 

  

Porovnávací hodnota 741 944 Kč 

Věcná hodnota 1 439 206 Kč 
z toho hodnota pozemku 590 188 Kč 

  

 

 

Komentář ke stanovení výsledné ceny  

 

S ohledem na stav oceňovaných nemovitých věcí, nabídku nemovitých věcí na relevantním trhu, 

nastavení tržního sentimentu, dlouhodobější nedostatek koupěschopné poptávky v daném regionu a 

také s ohledem na skutečnost, že oceňovaný spoluvlastnický podíl se dlouhodobě nedaří prodat, 

stanovuji obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí tak, jak je uvedena níže. 

 

 


Obvyklá cena  

780 000 Kč   

slovy: Sedmsetosmdesáttisíc Kč  
zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.10.11 

V Táboře 11. 06. 2020 

 Ing. Ivo Ludvík 

 Vančurova 2904 

 390 01 Tábor 
 

Znalecká doložka:  

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých 

Budějovicích ze dne 29. 10. 1997, č.j. Spr 1454/97, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a 

odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 874-22/2020 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 874-22/2020. 
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SEZNAM PŘÍLOH  

 

Přílohy počet stran A4 příloze 

El. výpis z katastru nemovitostí 10 

El. snímek kat. mapy 1 

Výřez územního plánu 1 

Fotodokumentace 7 
 

 
  



- 15 - 

 

 
  



- 16 - 

 

 
  



- 17 - 

 

 
  



- 18 - 

 

 
  



- 19 - 

 

 
  



- 20 - 

 

 
  



- 21 - 

 

 
  



- 22 - 

 

 
  



- 23 - 

 

 
  



- 24 - 

 

 
  



- 25 - 

 

 
  



- 26 - 

 

 
  



- 27 - 

 

 

 
  



- 28 - 

 

 

 
  



- 29 - 

 

 

 
  



- 30 - 

 

 

 
  



- 31 - 

 

 

 
  



- 32 - 

 

 

 
  



- 33 - 

 

 

 
 


		2020-06-16T10:08:59+0200
	Ing. Ivo Ludvík




