
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 
číslo 882-30/2020 

Obvyklá cena nemovitých věcí 

 

 

NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, 535/9 

Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Tábor, obec Veselí nad Lužnicí, k.ú. Veselí nad Lužnicí 

Adresa: K Zastávce 535, 391 81 Veselí nad Lužnicí  
 
 

 

OBJEDNATEL: AMRA, s. r. o., RČ/IČO: 260 25 965 

Adresa: Ledařská 238/5, 147 00 Praha 4, Braník 
 

 

ZHOTOVITEL: Ing. Ivo Ludvík 

Adresa: Vančurova 2904, 390 01 Tábor 
  

 

 

ÚČEL OCENĚNÍ: Pro potřeby vlastníka nemovité věci (ocenění stávajícího stavu) 
 

 

 
 

 

OBVYKLÁ CENA 799 000 Kč 

 

 
Stav ke dni: 22. 09. 2020 Datum místního šetření:  30. 07. 2019 a 22. 09. 2020 

Za přítomnosti: Ondřeje Špačka 

Počet stran: 22 stran Počet příloh: 9 Počet vyhotovení: 3 
 

V Táboře, dne 29. 09. 2020 
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NÁLEZ 
 

Znalecký úkol  

Stanovení obvyklé ceny pro potřeby objednatele. 
 

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  

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 
 

Místopis  

Byt se nachází v okrajové části Veselí nad Lužnicí, v lokalitě  Pod Markem, v sídlištní zástavbě 

panelových domů. 
 

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 - smíšená zástavba 

Přístup k pozemku:  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 
 

Celkový popis  

Bytová jednotka ve vlastnictví o velikosti 2 + 1 ve 4.NP panelového nezatepleného domu, s balkónem 

a sklení kójí a příslušným podílem na spol. částech domu a pozemku. 
 

RIZIKA  
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou  

NE Jednotka je řádně zapsána v katastru nemovitostí 

NE Stav jednotky umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) 

NE Skutečné užívání jednotky 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 
  

 

Ostatní rizika:   

NE Nemovitá věc není pronajímána 

ANO Stavby s výrazně zhoršeným technickým stavem 

Komentář: Výrazně zanedbaná údržba bytu, byt morálně zastaralý.  
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OCENĚNÍ  

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá 

poptávce 

II  0,00 

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: Bez dalších vlivů II  0,00 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 

IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 

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

katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické 

lokality 

III  1,00 

8. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a 

obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí 

velikosti nad 5000 obyvatel 

VI  1,00 

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, služby, 

zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní) 

služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,05 

 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 

3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,050 

  i = 1  

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,000 

  i = 1  

 

Index polohy 

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

obyvatel 

Název znaku č. Pi 

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

celku 

I  1,00 

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

zástavba 

I  0,04 

3. Poloha pozemku v obci: Okrajové části obce III  -0,05 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 

Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci 

II  -0,10 

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

dostupná občanská vybavenost obce 

I  0,00 
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6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 

dobré parkovací možnosti 

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka od 201 do 1000, MHD – špatná 

dostupnost centra obce 

II  -0,01 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 

komerčního využití 

II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Konfliktní skupiny v okolí v okolních bytech nebo v 

okolí 

I  -0,05 

10. Nezaměstnanost: Vyšší než je průměr v kraji I  -0,01 

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

 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,820 

  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 

3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,861 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,820 

Zjištění základní ceny stavebních pozemků pro k.ú. Veselí nad Lužnicí 

Základní zjištěná cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 080,00 Kč/m
2 

Koeficienty obce 

Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: Nad 5000 obyvatel I  0,85 

O2. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 

5000 a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ a 

katastrální území lázeňských míst typu D 

III  0,85 

O3. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a 

obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí 

velikosti nad 5000 obyvatel 

V  1,00 

O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod, 

kanalizace a plyn 

I  1,00 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka a 

autobusová zastávka 

II  0,95 

O6. Občanská vybavenost v obci: Komplexní vybavenost (obchod, 

služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) 

služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,00 

 

Základní zjištěná cena stavebního pozemku: 

 ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 741,00 Kč/m
2 
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Výpočet hodnoty pozemků  

Spoluvlastnický podíl na pozemcích 

Spoluvlastnický podíl na pozemku zastavěném stavbou bytového domu, bez zvl. vlivů. 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 1,000 

Index polohy pozemku IP = 0,820 

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 - Pouze pozemek pod stavbou bytového 

domu 

I  -0,01 

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 - Bez dalších vlivů II  0,00 

 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Pi = 0,990 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 0,990 * 0,820 = 0,812 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný 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  741,-  0,812    601,69 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

2556/42 235 601,69  141 397,15 

Stavební pozemek - celkem 235   141 397,15 

Spoluvlastnický podíl na pozemcích - výchozí cena pro výpočet 

vlastnického podílu 

=  141 397,15 Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 5 579 / 78 337 

Spoluvlastnický podíl na pozemcích - zjištěná cena celkem =  10 070,01 Kč 
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Výpočet věcné hodnoty stavby  

Bytová jednotka 

Bytová jednotka č. 535/9, 2+1 (55,79 m
2
) ve 4. NP (3. patro) nezatepleného panelového bytového 

domu, plochá střecha s krytinou z asfaltových pásů. Okna dřevěná zdvojená, dvěře náplňové. 

Umakartové jádro, napojení na všechny inž. sítě mimo zemního plynu, vytápění dálkově, litinové 

žebrové radiátory, ohřev TV dálkově, běžná kuchyňská linka se sporákem. Podlahové krytiny PVC. 

Sklepní kóje, kolárna a sušárna v 1. NP. Dům bez výtahu. Stáří bytu cca 47 let. U bytu i domu je 

výrazně  zanedbaná údržba, byt je morálně zastaralý. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Bytový či nebytový prostor v budově § 21 

Budova: J. domy vícebytové (typové) 

Svislá nosná konstrukce: montovaná z dílců betonových plošných 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1122 

 

Podlahové plochy bytu 
koeficient dle typu 

podlahové plochy 

 

Byt: 55,79 *  1,00 =  55,79 m
2 

Sklep: 1,2 *  0,10 =  0,12 m
2 

Započítaná podlahová plocha bytu:   55,91 m
2 

Popis a hodnocení standardu 

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

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)  

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací S  5,40 100  1,00  5,40 

2. Svislé konstrukce S  18,20 100  1,00  18,20 

3. Stropy S  8,40 100  1,00  8,40 

4. Krov, střecha S  4,90 100  1,00  4,90 

5. Krytiny střech S  2,30 100  1,00  2,30 

6. Klempířské konstrukce S  0,70 100  1,00  0,70 

7. Úprava vnitřních povrchů S  5,70 100  1,00  5,70 

8. Úprava vnějších povrchů S  2,90 100  1,00  2,90 

9. Vnitřní obklady keramické S  1,30 100  1,00  1,30 

10. Schody S  2,90 100  1,00  2,90 

11. Dveře S  3,30 100  1,00  3,30 

12. Vrata X  0,00 100  1,00  0,00 

13. Okna S  5,30 100  1,00  5,30 

14. Povrchy podlah S  3,00 100  1,00  3,00 

15. Vytápění S  4,80 100  1,00  4,80 

16. Elektroinstalace S  5,10 100  1,00  5,10 

17. Bleskosvod S  0,40 100  1,00  0,40 

18. Vnitřní vodovod S  3,20 100  1,00  3,20 

19. Vnitřní kanalizace S  3,10 100  1,00  3,10 

20. Vnitřní plynovod C  0,40 100  0,00  0,00 
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21. Ohřev teplé vody S  2,20 100  1,00  2,20 

22. Vybavení kuchyní P  1,90 50  0,46  0,44 

22. Vybavení kuchyní C  1,90 50  0,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. S  3,90 100  1,00  3,90 

24. Výtahy C  1,30 100  0,00  0,00 

25. Ostatní C  5,70 100  0,00  0,00 

26. Instalační pref. jádra S  3,70 100  1,00  3,70 

Součet upravených objemových podílů  91,14 

Koeficient vybavení K4:  0,9114 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m
2
]: =  8 020,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  1,0370 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9114 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,0000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2200 

Základní cena upravená  [Kč/m
2
] =  16 827,33 

Plná cena: 55,91 m
2
 * 16 827,33 Kč/m

2 
=  940 816,02 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 47 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 43 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 47 / 90 = 52,2 %   

Koeficient opotřebení: (1- 52,2 % / 100) *  0,478 

 =  449 710,06 Kč 

Úprava ceny dle § 30 odst. 6 - morální opotřebení 

Zdůvodnění použití morálního opotřebení 

Byt mírně morálně opotřebený s výrazně zanedbanou údržbou 

Srážka za morální opotřebení: 449 710,06 * 5 % =  -  22 485,50 Kč 

Bytová jednotka - zjištěná cena bez podílu na příslušenství =  427 224,56 Kč 

Oceňované jednotce náleží spoluvlastnický podíl na příslušenství stavby a pozemku. 

Spoluvlastnický podíl je: 5 579 / 78 337 

Bytová jednotka - zjištěná cena =  427 224,56 Kč 
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Výpočet porovnávací hodnoty  

Porovnávací metoda 

Oceňovaná jednotka  

V dané lokalitě není v nabídce dostatek porovnávacích nemovitých věcí. 
  

Užitná plocha: 55,91 m
2 

Srovnatelné jednotky:  

Název: Prodej bytu 3+1 63 m2 

Lokalita: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor 

Popis: Nabízíme k prodeji byt o velikosti 3+1 a celkové ploše 63,30 m2 ve městě Veselí nad 

Lužnicí v ulici ,,U zastávky“. Veselí nad Lužnicí je hezké město, které se nachází v 

okrese Tábor v Jihočeském kraji, 29 km severovýchodně od Českých Budějovic na 

soutoku Lužnice a Nežárky a na okraji CHKO Třeboňsko. 

 

Tento byt se nachází ve 4.patře zatím nezatepleného panelového domu. Byt je v 

původním stavu, bez kuchyňské linky a připravený k rekonstrukci, dle vlastního 

vkusu nového majitele. Umakartové jádro. U vany je demontovaná krycí deska. Byt 

je napojen na všechny inženýrské sítě mimo zemního plynu. Okna jsou nyní původní 

dřevěná zdvojená, ale v brzké době je plánované, okna v celém domě vyměnit za 

plastové. Pokud by si však nový majitel přál okna již nyní vyměnit, lze to provést na 

vlastní náklady, a to s tím, že mu část ceny bude v budoucnu vrácena. Topení v bytě je 

dálkové – ocelové žebrové radiátory (na topných tělesech jsou nainstalovány měřící 

jednotky), voda a odpady jsou obecní. Výhodou tohoto bytu po rekonstrukci, jsou 

velice nízké provozní náklady – fond oprav 10,- Kč / m2 + topení, záloha za elektřinu 

a vodu. Součástí koupě bytu je i sklepní kóje v domě. Dům je bez výtahu, 

odhadovaného stáří 45 let.  

 

Ve městě Veselí nad Lužnicí naleznete i kompletní občanskou vybavenost: škola, 

školka, střední škola, pošta, lékař, obchodní dům, restaurace, vlaková i autobusová 

doprava se zde také nachází. V okolí tohoto domu, kde se byt nachází naleznete 

velice příjemné prostředí, blízkosti je řeka Lužnice pro krásné procházky za každého 

ročního období a to nejen s dětmi, ale i třeba jen s pejskem. Proto nabízený byt má 

velký potenciál hlavně především pro začínající mladý pár, nebo samostatného 

jedince či starší manželský pár, kteří jsou rádi ve městě, ale přesto nedaleko hezké 

přírody kolem. 

Užitná plocha: 63,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce ceny dle zdroje informací 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,04 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,92 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 
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1 050 000 63,00 16 667 0,86 14 334 

 

Název: Veselí nad Lužnicí 

Lokalita: Veselí nad Lužnicí 

Užitná plocha: 63,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce ceny dle zdroje informací 1,00 

K2 Velikosti objektu 1,04 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,08 

 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

800 000 63,00 12 698 1,12 14 222 

 

Název: Veselí nad Lužnicí 

Lokalita: Veselí nad Lužnicí 

Užitná plocha: 63,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce ceny dle zdroje informací 1,00 

K2 Velikosti objektu 1,04 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,10 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,08 

 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

729 000 63,00 11 571 1,24 14 348 

 

Název: Veselí nad Lužnicí 

Lokalita: Veselí nad Lužnicí 

Užitná plocha: 63,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce ceny dle zdroje informací 1,00 

K2 Velikosti objektu 1,04 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,06 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,08 

 

Cena Užitná plocha Jedn. cena Celkový koef. Upravená j. cena 
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[Kč] [m
2
] Kč/m

2 
KC [Kč/m

2
] 

760 000 63,00 12 063 1,19 14 355 

 

Minimální jednotková porovnávací cena 14 222 Kč/m
2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 14 315 Kč/m
2 

Maximální jednotková porovnávací cena 14 355 Kč/m
2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Průměrná jednotková cena 14 315 Kč/m
2 

Celková užitná plocha oceňované jednotky 55,91 m
2 

Výsledná porovnávací hodnota 800 352 Kč 
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REKAPITULACE OCENĚNÍ  
 

  

Porovnávací hodnota 800 352 Kč 

Věcná hodnota 437 295 Kč 
z toho hodnota pozemku 10 070 Kč 

  

 

Komentář ke stanovení výsledné ceny  

S ohledem na technický stav a umístění oceňovaných nemovitých věcí, nabídku nemovitých věcí na 

relevantním trhu a nastavení tržního sentimentu stanovuji obvyklou cenu oceňovaných nemovitých 

věcí tak, jak je uvedena níže. 
 

Obvyklá cena  

799 000 Kč   

slovy: Sedmsetdevadesátdevěttisíc Kč  
zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.10.14 

V Táboře 29. 09. 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. 882-30/2020 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 882-30/2020.   
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SEZNAM PŘÍLOH  

 

Přílohy počet stran A4 příloze 

Výpis z katastru nemovitostí popř. informace z KN 3 

Snímek katastrální mapy 1 

Povodňová mapa 1 

Fotodokumentace 4 
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