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1. ZADÁNÍ 

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele 
Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro potřeby objednatele. 

1.2. Účel znaleckého posudku 
Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí. 

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru 
znaleckého posudku 
Stáří dílčích konstrukcí staveb a napojení nemovitých věcí na inženýrské sítě. 

1.4. Prohlídka 
Prohlídka byla provedena dne 10. 01. 2021 a 07. 09. 2021 za přítomnosti Mgr. Karla Touschka a 
samostatně.   
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2. VÝČET PODKLADŮ 

2.1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat 
Po prvotním zjištění údajů o oceňovaných nemovitých věcech ve veřejných zdrojích, zejména v 
katastru nemovitostí, povodňových mapách apod., na základě místního šetření a dále na základě 
zatřídění nemovitých věcí do odpovídající kategorie dle platné oceňovací vyhlášky byly zvoleny 
vhodné zdroje dat pro potřeby zpracování znaleckého posudku. 

2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 
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 

2.3. Věrohodnost zdroje dat 
Data z veřejných zdrojů není možné detailně ověřit místním šetřením na porovnávacích 
nemovitých věcech. 

2.4. 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 
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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 samotné stavby či souboru staveb, tak hodnotu pozemku. 
 
Reprodukční pořizovací cena  
Cena určená podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku), je 
cena (částka vyjádřená v penězích), za niž by poplatník v daném místě a v dané době pořídil 
hmotný majetek o stejných rozhodných vlastnostech, jaký měl v oné době on sám. Reprodukční 
pořizovací cena tedy odpovídá ceně, za kterou by si poplatník svůj vlastní hmotný majetek mohl ve 
stavu, v němž se tento majetek nachází, pořídit za stavu trhu s daným hmotným majetkem 
(nemovitostmi) v rozhodné době, tedy obecné ceně tohoto majetku v rozhodné době. 
 
V reprodukční pořizovací ceně hmotného majetku/nemovité věci se musí projevit všechny jeho 
rozhodné vlastnosti v rozhodné době, které tak či onak ovlivňují jeho cenu, tedy zejména v jaké se 
nachází lokalitě, jak je využitelný, v jakém je technickém stavu a především jaký je zájem na trhu o 
nemovitosti tohoto druhu. Je velmi dobře možné, že na cenu nemovité věci v rozhodné době může 
mít mnohem větší vliv její poloha než skutečnost, jak stará a jak opotřebená v této době byla. 
Naopak v jiné lokalitě a u jiného druhu nemovitosti by mohl být určující jiný její rys, třeba právě 
stav opotřebení. Je na znalci, aby při určení ceny příslušné nemovitosti vzal v úvahu všechny 
rozhodné okolnosti a použil některou z dostupných metod určení obecné ceny (typicky srovnávací, 
výnosovou, nákladovou) nebo jejich kombinaci takovým způsobem, aby cena byla určena co 
nejpřesněji. 
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3. NÁLEZ 

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat 
Prvotní podklady pro znalecký posudek byly poskytnuty objednatelem a následně ověřeny 
znalcem. Před místním šetřením znalec zajistil další podklady pro místní šetření a pro vlastní 
posudek z veřejných zdrojů. Dále byly podklady zajištěny znalcem při místním šetření a následně 
byly všechny zjištěné skutečnosti zaneseny do zahájeného znaleckého posudku.   

3.2. Popis postupu při zpracování dat 
Podklady získané při sběru a tvorbě dat byly zapracovány do rozpracovaného znaleckého posudku, 
zejména do zjednodušené administrativní ceny, následně byla znalcem získána data z databáze 
realizovaných prodejů a z databáze nabídkových cen aktuálně nabízených nemovitostí a tato data 
byla po korelaci rozdílných údajů na společnou bázi využita pro stanovení výsledné ceny. Výsledná 
cena byla stanovena komparací a interakcí mezi všemi získanými daty. 
 

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 
Katastrální údaje : kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Břasy, k.ú. Břasy 
Adresa nemovité věci: Břasy 182, 338 24 Břasy 

Vlastnické a evidenční údaje 
 

Dle přiloženého výpisu z KN popř. informace z KN 

Dokumentace a skutečnost 

Znalci nebyla poskytnuta dokumentace staveb. Znalec neměl v rámci místního šetření možnost 
provést detailní obhlídku vnitřních prostor některých staveb, některé údaje uvedené v posudku tak 
vycházejí z odborného odhadu znalce. 

Místopis 

Nemovité věci v blízkosti centra obce Břasy v lokalitě rodinných domů. 

Situace 

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: úzké centrum - jiný typ zástavby 
Přístup k pozemku  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 

 



- 6 - 

 

Přístup přes pozemky 

612 Obec Břasy 
   

Celkový popis nemovité věci 

Rodinný dům, venkovní úpravy a pozemek. Pro účely stanovení obvyklé ceny bude zjednodušeným 
způsobem vypočtena administrativní cena RD a pozemku. 
 

Rizika 
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci:   

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 
ANO Stavba je na pozemcích jiného vlastníka 
Komentář: Části staveb se nacházejí na pozemku parc. č. 612 ve vlastnictví Obce Břasy, 
ohledně pozemku parc. č. 612 je mezi spoluvlastníkem RD a Obcí Břasy uzavřena nájemní 
smlouva. 

 

 

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 Ostatní finanční a právní omezení 
Komentář: Části staveb se nacházejí na pozemku parc. č. 612 ve vlastnictví Obce Břasy, přístup 
do RD je přes pozemek parc. č. 612 ve vlastnictví Obce Břasy, ohledně pozemku parc. č. 612 je 
mezi spoluvlastníkem RD a Obcí Břasy uzavřena nájemní smlouva. 

 

 

Ostatní rizika:   

NE Nemovitá věc není pronajímána 
ANO Stavby s výrazně zhoršeným technickým stavem 
Komentář: Zanedbaná údržba  

 

3.4. Obsah 
1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Rodinný dům  

2. Hodnota pozemků  

2.1. Stavební pozemek  

3. Porovnávací hodnota  

3.1. Porovnávací cena RD  
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4. ZNALECKÝ POSUDEK 

4.1. Popis postupu při analýze dat 
V rámci analýzy zajištěných dat byla data porovnávacích nemovitých věcí zatříděna do jednotlivých 
typizovaných kategorií a v rámci těchto kategorií pak byla kategorizovaná data upravena 
korelačními koeficienty. Výstupem analýzy dat byla úprava jednotkových cen porovnávacích 
nemovitých věcí na srovnatelnou úroveň. 

4.2. 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: Ostatní obce IV  0,90 
8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 

vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 přílohy č. 2  (kromě 
Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km 
včetně 

V  1,02 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 
ambulantní zařízení a základní škola) 

II  1,00 

 
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) = 0,918 
  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 I  1,00 
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celku 
2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rezidenční 

zástavba 
I  0,04 

3. Poloha pozemku v obci: Střed obce – centrum obce I  0,03 
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 
I  0,00 

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

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 
s možností parkování na pozemku 

VII  0,01 

7. Osobní hromadná doprava: MHD – centrum obce IV  0,03 
8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 

komerčního využití 
II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez dalších vlivů II  0,00 
 
  

11 
 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 1,110 
  i = 2 

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

Koeficient pp = IT * IP = 1,019 

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

Koeficient pp = IT * IP = 1,110 

Zjištění základní ceny stavebních pozemků pro k.ú. Břasy 

Základní zjištěná cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 070,00 Kč/m2 

Koeficienty obce 
Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: 2001 - 5000 obyvatel II  0,80 
O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,60 
O3. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 

vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (mimo Prahu a Brna) v 
nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 

IV  1,01 

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

I  1,00 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je městská hromadná doprava 
popřípadě příměstská doprava 

I  1,00 

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 = 519,00 Kč/m2 
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1. Věcná hodnota staveb  
1.1. Rodinný dům  
Koncový řadový rodinný dům, se dvěma nadzemními podlažími, částečně podsklepený, převážně s 
pultovým tvarem střechy bez podkroví. Obvodová nosná kce cihelná, stropy spalné, mírně sklonitá 
členitá střecha, plechová střešní krytina, částečně eternit, oplechování a okapy pozink., z části 
chybí. Okna plastová, částečně dřevěná zdvojená, venkovní dveře dřevěné prosklené a náplňové, 
vnitřní dveře náplňové a z části chybí. Fasáda vápenocementová, vnitřní omítky štukové, zdivo 
zčásti zavlhlé. Vnitřní schodiště dřevěné, podlahy prkenné a keramické dlažby. Keramické obklady 
stěn v soc. zázemí a v kuchyních. RD napojen na el. 230 i 400V, vodovod a kanalizace veřejné, 
vytápění kotlem na pevná paliva s ocelovými radiátory, ohřev TV v bojleru. Možnost napojení na 
zemní plyn, není osazen plynoměr. Stavba pravděpodobně částečně postavena na pozemku parc. 
č. 612 ve vlastnictví Obce Břasy, ohledně pozemku parc. č. 612 je mezi spoluvlastníkem RD a Obcí 
Břasy uzavřena nájemní smlouva. Stavba je zcela vyklizená, morálně i technicky výrazně 
opotřebená. Stáří původní stavby cca 70 roků. Na stavbě byla prováděny dílčí opravy a 
modernizace. Vzhledem k různorodosti jednotlivých stavebních konstrukcí a různé době 
provádění, oprav a modernizací stavby stanovuji opotřebení stavby odborným odhadem ve výši 
65%. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: § 13, typ B 
Svislá nosná konstrukce: zděná 
Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1.nadz. podlaží 
Podkroví: nemá podkroví 
Střecha: s plochou střechou 
Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] výška 

1.N.P.   44,60 3,00 m 
2.N.P.   44,60 3,00 m 
1.P.P   12,80 2,30 m 

  102,00 m2 

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

Typ Název Obestavěný prostor [m3] 

NP 1.N.P. (44,6)*(3,00) =  133,80 
NP 2.N.P. (44,6)*(3,00) =  133,80 
Z Zastřešení 45 =  45,00 

PP 1.P.P 29,44 =  29,44 

Obestavěný prostor - celkem:  342,04 m3 

 

Popis a hodnocení standardu 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  
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A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)  

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 
[%] 

Koef. 
Upravený 
obj. podíl 

1. Základy S  7,10 100  1,00  7,10 
2. Zdivo P  22,30 100  0,46  10,26 
3. Stropy S  8,40 100  1,00  8,40 
4. Střecha S  5,20 100  1,00  5,20 
5. Krytina S  3,20 100  1,00  3,20 
6. Klempířské konstrukce S  0,80 100  1,00  0,80 
7. Vnitřní omítky S  6,20 100  1,00  6,20 
8. Fasádní omítky S  3,10 100  1,00  3,10 
9. Vnější obklady C  0,40 100  0,00  0,00 
10. Vnitřní obklady S  2,30 100  1,00  2,30 
11. Schody C  2,40 100  0,00  0,00 
12. Dveře P  3,30 100  0,46  1,52 
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 P  1,10 100  0,46  0,51 
16. Vytápění P  4,40 100  0,46  2,02 
17. Elektroinstalace S  4,10 100  1,00  4,10 
18. Bleskosvod C  0,60 100  0,00  0,00 
19. Rozvod vody S  3,00 100  1,00  3,00 
20. Zdroj teplé vody S  1,80 100  1,00  1,80 
21. Instalace plynu C  0,50 100  0,00  0,00 
22. Kanalizace S  2,80 100  1,00  2,80 
23. Vybavení kuchyně P  0,50 100  0,46  0,23 
24. Vnitřní vybavení P  5,10 100  0,46  2,35 
25. Záchod S  0,40 100  1,00  0,40 
26. Ostatní C  3,60 100  0,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  72,69 
Koeficient vybavení K4:  0,7269 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m3]: =  2 150,- 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,7269 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,9000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3540 

Základní cena upravená  [Kč/m3] =  3 311,02 

Plná cena: 342,04 m3 * 3 311,02 Kč/m3 =  1 132 501,28 Kč 

Určení opotřebení odborným odhadem 

Stáří objektu: 70 roků 
Opotřebení: 65,000 % -  736 125,83 Kč 

Rodinný dům - zjištěná cena =  396 375,45 Kč 
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2. Hodnota pozemků  
2.1. Stavební pozemek  
Pozemek zastavěný stavbami a tvořící funkční celek. 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 1,000 

Index polohy pozemku IP = 1,110 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Nevhodný tvar, nebo velikost 
- omezující jeho využití - Trojúhelníkový tvar, malý pozemek 

I  -0,03 

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 = 0,970 
  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 0,970 * 1,110 = 1,077 

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/m2]  
Index Koef. 

Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek  
§ 4 odst. 1  519,-  1,077    558,96 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 

[Kč/m2] 
Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 
nádvoří 

St. 87/2 84 558,96  46 952,64 

Stavební pozemek - celkem 84   46 952,64 

Stavební pozemek - zjištěná cena celkem =  46 952,64 Kč 
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3. Porovnávací hodnota 
3.1. Porovnávací cena RD  

Oceňovaná nemovitá věc  

Užitná plocha: 71,20 m2 

Obestavěný prostor: 312,60 m3 

Zastavěná plocha: 44,60 m2 

Plocha pozemku: 84,00 m2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Prodej rodinného domu 140 m2, pozemek 220 m2 
Lokalita: Na Potocích, Radnice 
Popis: Prodej rodinného domu o celkové výměře 220m2. Dům je částečně podsklepen. V 

1.NP je chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem, s komoru a koupelnou. Ve 
2.NP je šatna, 3 pokoje a koupelna. Nemovitost je napojena na přípojku elektřiny, 
vodovodu a kanalizace. Vytápění je zajišťováno krbem s výměníkem. Ohřev teplé 
vody bojlerem. Nemovitost prošla před 10 lety rekonstrukcí. Podlahy jsou kryty 
dlažbou, korkem, nebo plovoucí podlahou. Dále je na pozemku dřevěná garáž s 
pultovou střechou. Prodej probíhá v rámci insolvenčního řízení 

Pozemek: 220,00 m2 

Užitná plocha: 120,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce ceny dle zdroje informací 1,10 

K2 Velikosti objektu 1,12 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 0,95 

K5 Celkový stav 0,90 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,15 

K8 Koef. růstu cen nem. věcí 1,07 

   
Zdroj: www.sreality.cz 

Cena [Kč] 
 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

1 900 000 120,00 15 833 1,30 20 583 

 

Název: Prodej rodinného domu 319 m2, pozemek 399 m2 
Lokalita: Bezděkov, okres Rokycany 
Popis: Prodej rodinného domu 3+1 v obci Bezděkov o celkové výměře 797 m2 v původním 

udržovaném stavu. Elektřina 220/380 W, zdroj vody studna kopaná o hloubce 8,5 
m, WC suchý. Nutné vybudovat koupelnu, WC a zavést vodu do domu. Vstup do 
domu tvoří předsíň, dále chodba, vlevo obývací pokoj, z obývacího pokoje vstup do 
dalšího pokoje, vpravo ložnice a vpředu kuchyně. K domu náleží prostorná dílna. 
Volné od listopadu 2021. Prohlídkový den 28.12.2020 14:00 - 16:00. Veškerá 
občanská vybavenost v obci Břasy vzdálené 2 km. Nájezd na dálnici D5 Praha - 
Plzeň 15 min. Doporučujeme prohlídku. S financováním Vám rádi pomohou naši 
finanční specialisté. 



- 13 - 

 

Pozemek: 399,00 m2 

Užitná plocha: 108,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce ceny dle zdroje informací 1,00 

K2 Velikosti objektu 1,10 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 0,95 

K5 Celkový stav 0,85 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,15 

K8 Koef. růstu cen nem. věcí 1,07 

   
Zdroj: www.sreality.cz 

Cena [Kč] 
 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

2 121 000 108,00 19 639 1,09 21 407 

 

Název: Prodej rodinného domu 80 m2, pozemek 1 450 m2 
Lokalita: Újezd u Svatého Kříže, okres Rokycany 
Popis: Nabízíme Vám k prodeji přízemní rodinný dům o dispozici 4+1 k rekonstrukci v obci 

Újezd u Svatého kříže nacházející se 2 km západně od Radnic a 15 minut od města 
Rokycany. Užitná plocha domu je 80 m2, má svoji studnu a skýtá možnost realizace 
obytného podkroví. Součástí domu je též dílna a prostorná garáž. Dům lze připojit 
na obecní vodovod a kanalizaci které jsou na hranici pozemku. K domu náleží 
pozemek o velikosti cca 1.450 m2. S financováním a případnou rekonstrukcí rádi 
poradíme. Prohlídku této nemovitosti Vám vřele doporučujeme. 

Pozemek: 1 450,00 m2 

Užitná plocha: 80,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce ceny dle zdroje informací 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 0,90 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,90 

K8 Koef. růstu cen nem. věcí 1,07 

   
Zdroj: www.sreality.cz 

Cena [Kč] 
 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

2 600 000 80,00 32 500 0,78 25 350 

 

Název: Prodej rodinného domu 90 m2, pozemek 1 458 m2 
Lokalita: Břasy - Vranovice, okres Rokycany 
Popis: Nabízím k prodeji zděnou chalupu v obci Vranovice u Břas, okr. Rokycany o 

podlahové ploše 90 m2, na pozemku o výměře 1558 m2. Poměrně rovinatý 
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pozemek přiléhá k asfaltové komunikaci. V prvním nadzemním podlaží je předsíň s 
komorou, velký obývací pokoj, kuchyně s jídelním koutem, koupelna s toaletou. V 
podkroví jsou dva menší pokoje uspořádané na spaní a jedna místnost. Vytápění 
zajišťuje kotel na tuhá paliva a elektrický kotel ve sklepení s technickým zázemím. 
Do objektu je zavedena voda z vlastní studny a elektřina, odpad sveden do jímky. 
Plyn a veřejný vodovod se nachází na hranici pozemku. Zahrada nabízí dostatek 
využití na další stavby, vytvoření realizace zahrady podle své představy. Vranovice 
je vesnice, část obce Břasy v okrese Rokycany. Nachází se 2 km na severozápad od 
Břas. Vřele doporučuji. 

Pozemek: 1 458,00 m2 

Užitná plocha: 90,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce ceny dle zdroje informací 0,95 

K2 Velikosti objektu 1,02 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 0,95 

K5 Celkový stav 0,80 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

K8 Koef. růstu cen nem. věcí 1,07 

   
Zdroj: www.sreality.cz 

Cena [Kč] 
 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

2 900 000 90,00 32 222 0,79 25 455 

 

Název: Prodej rodinného domu 160 m2, pozemek 500 m2 
Lokalita: Břasy, okres Rokycany 
Popis: Nabízíme patrový zděný rodinný dům se zahradou o výměře cca 500 m2 v obci 

Břasy u Rokycan. Dům je o velikosti 7+1 s koupelnou a WC, topení na plyn, nová 
plastová okna. Rodinný dům je potřeba zrekonstruovat a následně je možné ho 
využít i dvougeneračnímu bydlení. Do domu je zavedena elektrika, voda vlastní 
(studna). V obci je dobrá občanská vybavenost. Součástí rodinného domu je 
zahrada se zděnou garáží o výměře cca 350 m2. Pozemek lze využít ke stavbě 
rekreační chaty. V obci je občanská vybavenost. Pěkná okolní příroda (Berounka). 

Pozemek: 500,00 m2 

Užitná plocha: 145,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce ceny dle zdroje informací 0,95 

K2 Velikosti objektu 1,14 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   
Zdroj: www.sreality.cz 
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K8 Koef. růstu cen nem. věcí 1,07 
Cena [Kč] 

 
Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

2 950 000 145,00 20 345 1,16 23 600 

 

Název: Bezděkov 16, Rokycany, Plzeňský kraj, Jihozápad, 33824, Česká republika 
Lokalita: Bezděkov 16, Rokycany, Plzeňský kraj, Jihozápad, 33824, Česká republika 
Popis: Nabízíme k prodeji rodinný dům v obci Bezděkov u Rokycan o celkové výměře 797 m2 v 

původním, udržovaném stavu. Na pozemku studna kopaná 8 m hluboká napůl se sousedy, 
která není napojena do domu. Veřejný vodovod na hranici pozemku. Nutné vybudovat 
čističku odpadních vod. K nastěhování od 31.10.2021. Škola, školka, obchody ve 3 km 
vzdálených Břasích. Nájezd na dálnici D5 Praha - Plzeň 15 min. Doporučujeme prohlídku. S 
financováním Vám rádi pomohou naši finanční specialisté. 

Pozemek: 723,00 m2 

Užitná plocha: 99,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce ceny dle zdroje informací 1,00 

K2 Velikosti objektu 1,02 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 0,92 

K5 Celkový stav 0,90 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,20 

K8 Koef. růstu cen nem. věcí 1,00 

   
Zdroj: Valuo.cz 

Cena [Kč] 
 k 29.3.2021 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

2 121 000 99,00 21 424 1,01 21 638 

 

Název: Bezděkov 16, Rokycany, Plzeňský kraj, Jihozápad, 33824, Česká republika 
Lokalita: Bezděkov 16, Rokycany, Plzeňský kraj, Jihozápad, 33824, Česká republika 
Popis: Nabízíme k prodeji krásnou chalupu v klidné části obce Bezděkov k celoročnímu užívání. V 

přízemí se nachází tři obytné místnosti, koupelna s WC a vchod do sklepa. Sklep je 
rozdělen na dvě místnosti, což je příležitost jednu místnost využít např. jako vinný sklípek s 
posezením. V patře je snížený strop, nachází se zde dva malé pokojíčky a půdní úložný 
prostor. Naproti domu je stavení, které v současné chvíli slouží jako dílna a úložné prostory 
na zahradní nářadí. V domě se topí tuhými palivy, ideálně dřevem v krbu, který má rozvod 
do radiátorů v celém domě. Nemovitost má vlastní vodu ve formě studny, ale přímo před 
vraty je přípojka na obecní vodovod, je zde tedy možnost napojení. V obci není kanalizace, 
dům disponuje vlastním septikem. Sousední pozemek je v současné chvíli také na prodej. 
Je tedy možné ho koupit a mít větší pozemek k užívání nebo ho doporučit rodinnému 
příslušníkovi, kamarádovi a mít známého souseda. Majitelé by upřednostnili prodej obou 
nemovitostí najednou. Těším se s Vámi na prohlídku. 

Pozemek: 1 422,00 m2 

Užitná plocha: 140,00 m2 
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Použité koeficienty: 

K1 Redukce ceny dle zdroje informací 1,00 

K2 Velikosti objektu 1,14 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 0,95 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

K8 Koef. růstu cen nem. věcí 1,00 

   
Zdroj: Valuo.cz 

Cena [Kč] 
 k 30.11.2020 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

2 750 000 140,00 19 643 1,08 21 214 

 

Minimální jednotková porovnávací cena 20 583 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 22 750 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 25 455 Kč/m2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Průměrná jednotková cena 22 750 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 71,20 m2 

Výsledná porovnávací hodnota 1 619 800 Kč 
 

4.3. Výsledky analýzy dat 
1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Rodinný dům  396 375,- Kč 

2. Hodnota pozemků  

2.1. Stavební pozemek  46 953,- Kč 

3. Porovnávací hodnota  

3.1. Porovnávací cena RD  1 619 800,- Kč 
 

  

Porovnávací hodnota 1 619 800 Kč 
Věcná hodnota 443 328 Kč 

z toho hodnota pozemku 46 953 Kč 

   
 

Silné stránky  
Středně velká obec v blízkosti Rokycan a Plzně. 
 

Slabé stránky  
Technický stav nemovitých věcí, stavby částečně na pozemku parc. č. 612 ve vlastnictví Obce 
Břasy, stávající přístup k RD přes stejný poz. ve vlastnictví Obce Břasy, ohledně pozemku parc. č. 
612 je mezi spoluvlastníkem RD a Obcí Břasy uzavřena nájemní smlouva. 
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Obvyklá cena  

1 620 000 Kč  

slovy: Jedenmilionšestsetdvacettisíc Kč  

Komentář ke stanovení výsledné ceny 

Výrok posudku: 
 
a) s ohledem na stav a zejména 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. 

b) příslušenství oceňovaných nemovitých věcí tvoří: bez příslušenství 
 
c) Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva spojená s oceňovanými 
nemovitými věcmi:  nezjištěny 
 
d) Nájemné nebo pachtovné: nájemní smlouva týkající se poz. parc. č. 612 
 
e) Další významné skutečnosti: Stavby částečně na pozemku parc. č. 612 ve vlastnictví  

    Obce Břasy, přístup k RD přes poz. parc. č. 612, ohledně  
pozemku parc. č. 612 je mezi spoluvlastníkem RD a Obcí  
Břasy uzavřena nájemní smlouva. 

   



- 18 - 

 

5. ODŮVODNĚNÍ 

5.1. Interpretace výsledků analýzy 
Analýzou bylo zjištěno, že aktuálně je nabízeno malé množství relativně málo porovnatelných 
nemovitých věcí a tím i nedostatečné množství vhodných porovnávacích nemovitých věcí. Data 
uváděná třetími osobami u porovnávaných nemovitých věcí nemají stejnou strukturu a částečně 
jsou ve vzájemném nesouladu. Ceny jsou poměrně volatilní. Tyto nedostatky byly odborným 
odhadem znalce odstraněny v rámci korelace a dalších kroků při vyhotovení posudku, následujících 
po analýze. 

5.2. Kontrola postupu 
Postup byl překontrolován znalcem, postup znaleckého zkoumání, přípravy a zpracování 

znaleckého posudku odpovídá oceňovacím standardům. 
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6. ZÁVĚR 

6.1. Citace zadané odborné otázky 
Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro potřeby objednatele. 

6.2. Odpověď 
 

OBVYKLÁ CENA 1 620 000 Kč 
slovy: Jedenmilionšestsetdvacettisíc Kč  

 

 

6.3. Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho 
přesnost 
Skutečností snižující přesnost závěru posudku je fakt, že znalec nemá možnost, v rámci přípravy ani 
při zpracování posudku, ověřit všechna data týkající se porovnávacích nemovitých věcí, a to jak v 
případě nemovitých věcí aktuálně nabízených k prodeji, ani v případě nemovitých věcí z databáze 
zrealizovaných prodejních cen nemovitostí. 
 
V posudku není zohledněna výše případných závazků zajišťovaných zástavním právem váznoucím 
na oceňovaných nemovitých věcech, je-li takové právo zřízeno. 
 
!!! V posudku nejsou, ve smyslu ust. zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, zohledněny 
vzájemné osobní poměry třetích osob vůči oceňovaným nemovitým věcem ani vůči sobě 
navzájem a není zohledněn ani vliv zvláštní obliby třetích osob vůči oceňovaným nemovitým 
věcem !!! 
 

SEZNAM PŘÍLOH 
 počet stran A4 v příloze: 

Výpis z katastru nemovitostí popř. informace z KN 6 

Snímek katastrální mapy 1 

Fotodokumentace 6 
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PŘEZKUM ZNALECKÉHO POSUDKU 
Nejedná se o přezkum znaleckého posudku podaného jiným znalcem. 
 

Konzultant a důvod jeho přibrání 
Konzultant nebyl přibrán. 

 

Odměna nebo náhrada nákladů 

Odměna byla sjednána smluvně. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 954-67/2021. 

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 číslem 954-67/2021 evidence posudků. 

V Táboře 08. 09. 2021 

 

 

OTISK ZNALECKÉ PEČETI 

Ing. Ivo Ludvík 
Vančurova 2904 

390 01 Tábor 

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.11.8. 
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PŘÍLOHY ZNALECKÉHO POSUDKU 

č: 954-67/2021 

 počet stran A4 v příloze: 

Výpis z katastru nemovitostí popř. informace z KN 6 

Snímek katastrální mapy 1 

Fotodokumentace 6 
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