
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 
číslo 0277-24/2015 

  

NEMOVITÁ VĚC: Podíl 1/2 ze st. parcely č. 535 o výměře 217 m2, zastavěná plocha a nádvoří. 

Součástí je stavba : Jáchymov, č.p. 358, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č. 

: St. 535 a parcely č. 603 o výměře 192 m2, zahrada, zapsané na LV č. 306, pro 

k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu 

pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary 

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

Adresa nemovité věci: Palackého 358, 362 51 Jáchymov 

Vlastníci stavby: Josef Šindelář, Palackého 358, 362 51 Jáchymov, vlastnictví: podílové, vlastnický 

podíl: 1 / 2 

 Martina Jelínková, Trávníky 997/75, 613 00 Černá Pole, vlastnictví: podílové, 

vlastnický podíl: 1 / 2 

Vlastníci pozemku: Josef Šindelář, Palackého 358, 362 51 Jáchymov, vlastnictví: podílové, vlastnický 

podíl: 1 / 2 

 Martina Jelínková, Trávníky 997/75, 613 00 Černá Pole, vlastnictví: podílové, 

vlastnický podíl: 1 / 2 
  

OBJEDNAVATEL: Eurodražby.cz a.s. 

Adresa objednavatele: Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 
  

ZHOTOVITEL : Ing. František Klokočík 

Adresa zhotovitele: Horní Hradiště 43, 331 01 Plasy 
 IČ: 13869906 telefon: 774344241 e-mail: klokocik@centrum.cz 
 DIČ: CZ500902342 fax:   
  

ÚČEL OCENĚNÍ: jako podklad pro aukci vedenou Eurodražbami.cz a.s. pod č.j. 1020/2015-A 

(ocenění stávajícího stavu) 
 

 

 

OBVYKLÁ CENA 200 000 Kč 
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Datum místního šetření: 09.12.2015  Stav ke dni : 09.12.2015 

Za přítomnosti: pan Josef Šindelář se na místní šetření nedostavil, objekt mi nebyl otevřen 

Počet stran:  27 stran  Počet příloh: 18 Počet vyhotovení:  2 
 

V Plasích, dne 11.12.2015 Ing. František Klokočík 

NÁLEZ 
 
Znalecký úkol  
Zjištění obvyklé ceny podílu 1/2 těchto nemovitostí : 

 st. parcela č. 535 o výměře 217 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba : Jáchymov, 

č.p. 358, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. st. 535 

 parcela č. 603 o výměře 192 m2, zahrada, zapsané na LV č. 306, pro k.ú. Jáchymov, obec 

Jáchymov, okres Karlovy Vary, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální 

pracoviště Karlovy Vary 

 
Přehled podkladů  
Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 17.11.2015 

Snímek z katastrální mapy k datu 10.12.2015 

 

Místopis  
Jáchymov je lázeňské městečko na severozápadním okraji Západních Čech se základní 

infrastrukturou. 

Předmětný rodinný dům je situován v řadové zástavbě stávajících řadových rodinných domů a stojí 

na pozemku parcelního čísla st. 535 v katastrálním území Jáchymov, obec Jáchymov. S rodinným 

domem je funkčně propojen pozemek druhu zahrada parcelního čísla 603. 

Pozemky jsou kompletně zasíťovány : rozvodem elektrické energie, vodovodem, kanalizací a 

rozvodem zemního plynu. Všechny tyto přípojky jsou ale odstříhnuty, tedy nejsou v provozu. 

Přípojka plynu nebyla nikdy zřízena. 

 

Přístup a příjezd k rodinnému domu je z místní komunikace, ulice Palackého. Přístup k zadní části 

domu je z pozemku parcelního čísla 650/1, druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní 

komunikace, který je ve vlastnictví Města Jáchymov. 

 

SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV 
Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna Okolí :  bytová zóna  průmyslová zóna 

  ostatní  nákupní zóna   ostatní  nákupní zóna 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon 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  
Předmětný rodinný dům je řadový vnitřní s jižní orientaci uličního průčelí a severní orientaci 

zahrady. 

 

Rodinný dům obsahuje dvě nadzemní podlaží a pravděpodobně podkroví, když jsou ve střeše 

zabudovány tři vikýře. Dům pravděpodobně nemá sklepy. Pravděpodobně proto, že mi nikdo dům 

neotevřel. 
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Dům obsahuje jednu bytovou jednotku o velikosti 3+1. 

 

Dispozice dle posledních plánků, které jsem našel v archivu Stavebního úřadu Městského úřadu v 

Jáchymově. Dispozice 1. NP je tato. Vstupním prostorem je dlouhá chodba z které jsou vstupy do 

garáže, do pokoje, do sociálního zařízení, do komory a na schodiště 

do 2. NP. 

Dispozice 2. NP je tato. Z chodby je vstup do dvou pokojů, do kuchyně a pravděpodobně na 

schodiště do podkroví. 

 

Rodinný dům je neobývaný minimálně 5 roků, důkazem jsou nálety na zahradě o stáří 5 - 10 roků. 

Za současného stavu je rodinný dům neobyvatelný. 

 

Dům je postavený ve zděném konstrukčním systému. Základním zdícím prvkem je břidlice. Stropy 

jsou určitě dřevěné trámové. Krov je dřevěný vázaný. Krytinou je ONDULINE nedbale položený a 

nedbale přikotvený. Střecha působí z dálky tak, jakoby chtěla ulétnout. 

 

Dům je desítky roků neudržovaný. Navíc dům přežil požár horní místnosti asi před třemi roky. 

Pravděpodobně jsou požárem zasaženy i dřevěné podlahy a dřevěné trámové stropy.  

 

I na základě mého ohledání můžu prohlásit, že všechny konstrukční prvky krátkodobé životnosti 

jsou dožity. Je to zejména klempířina střechy, kdy děravé dešťové žlaby neudrží srážkovou vodu, 

není dle normy proveden roh střechy kolem obou štítů. Střecha do zahrady dešťové žlaby nemá. 

Dožité jsou dřevěná špaletová okna do ulice i do zahrady. Dožité je komínové těleso.  

 

Dožitý je vnitřní rozvod vodovodu včetně zdroje teplé vody, dožitý je vnitřní rozvod kanalizace a 

dožitý je vnitřní rozvod elektriky. Dožité budou i přípojky těchto inženýrských sítí. Dům nemá 

hromosvod. 

 

Dožité budou pravděpodobně i vnitřní omítky a keramický obklad a keramická dlažba. Dožité 

budou pravděpodobně i vnitřní dveře. 

 

Na vnějším soklu je mech, kterého stáří bude několik desítek roků. Je to důkaz, že spodní stavba i 

stavba 1. nadzemního podlaží je mokrá. Dům je prostě bez hydroizolace. 

 

Dům nemá ani důstojný vstup. Schodiště o dvou stupních je v rozporu s normou. 

 

V archívu jsem našel původní plánky. Ty první byly z 19. století. V příloze přikládám plánky z roku 

1927 a z roku 1943. Plánky jsem nemohl porovnat se skutečností, protože spoluvlastník nemovitosti 

se na ohledání nedostavil. 

Stáří od první rekonstrukce : 2015 - 1927 = 88 roků. 

 

Zahrada je zřízena na pozemku p.č. 603 v katastrálním území Jáchymov, obec Jáchymov. Pozemek 

je posetý asi pěti roky starými nálety. Opěrná zeď mezi pozemky p.č. 603 a 609/1 se bortí a hrozí 

její zřícení. V tomto prostoru by se neměl nikdo pohybovat. 

 

Rodinný dům nemá žádné příslušenství. Garáž je součástí rodinného domu. Garáž má plechová 

vrata. 

 

Silné stránky  
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Stabilní svislé konstrukční prvky. Je možné rekonstrukcí dosáhnout romantické bydlení ve staré 

zástavbě města. 

 

Slabé stránky  
Dům bez údržby. Opuštěný dům. Dům neobývaný a neobyvatelný. 

 

 
RIZIKA  

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci:   
 Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru 

nemovitostí 

 Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru 

nemovitostí 
 

 Stav stavby umožňuje podpis zástavní 

smlouvy (vznikla věc) 

 Stav stavby neumožňuje podpis zástavní 

smlouvy 
 

 Skutečné užívání stavby není v rozporu s její 

kolaudací 

 Skutečné užívání stavby je v rozporu s její 

kolaudací 
 

 Přístup k nemovité věci přímo z veřejné 

komunikace je zajištěn 

 Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z 

veřejné komunikace 
 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  
 Nemovitá věc není situována v záplavovém 

území 

 Nemovitá věc situována v záplavovém území  

Věcná břemena a obdobná zatížení:   
 Zástavní právo   
Komentář: Zástavní právo smluvní 

a) pohledávka 1.500.000,- Kč s příslušenstvím 

b) budoucí pohledávky do výše 1.500.000,- Kč 

s oprávněním pro Českou spořitelnu, a.s. 

 

Zástavní právo exekutorské 

pohledávka ve výši 19.264,- Kč s příslušenstvím 

s oprávněním pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR 

 

Zástavní právo exekutorské 

pohledávka ve výši 8.583,- Kč s příslušenstvím 

s oprávněním pro ČEZ Prodej, s.r.o. 

 

Zástavní právo exekutorské 

pohledávka ve výši 21.975,52,- Kč s příslušenstvím 

s oprávněním pro Komerční banku, a.s. 

 

Zástavní právo exekutorské 

pohledávka ve výši 8.551,- Kč s příslušenstvím 

s oprávněním pro ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Zástavní právo exekutorské 

pohledávka ve výši 1.637.217,02 Kč s příslušenstvím 

s oprávněním pro Českou spořitelnu, a.s. 

 

Zástavní právo exekutorské 

pohledávka ve výši 14.000,- Kč s příslušenstvím 
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s oprávněním pro Lázeňskou společnost s.r.o. 

 

Zástavní právo exekutorské 

pohledávka ve výši 8.354,24 Kč s příslušenstvím  

s oprávněním pro O2 Czech Republic a.s. 

 

Zástavní právo exekutorské 

pohledávka ve výši 868,00 Kč s příslušenstvím 

s oprávněním pro Kooperativa pojišťovna, a.s. 

 

Zástavní právo exekutorské 

pohledávka ve výši 1.775,- Kč s příslušenstvím 

s oprávněním pro Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 

 

Zástavní právo exekutorské 

pohledávka ve výši 49.950,- Kč s příslušenstvím 

s oprávněním pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR 

 

Ostatní rizika:   
 Stavby s výrazně zhoršeným technickým 

stavem 
  

 Stavby dlouhou dobu neužívané   
Komentář: Stavba je v katastrofálním stavu. Hodnotný je akorát pozemek a hrubá stavba 

svislých konstrukčních prvků. 

Stavba je neobydlená a neobyvatelná. Aby byla obyvatelná, tak se do ní musí vložit minimálně 

1.000.000,- Kč. 

Stavba je po požáru. 

 

  
 

OCENĚNÍ 
 

Výpočet hodnoty pozemků 

Cena pozemku 

Porovnávací metoda 
 

Základní popis oceňovaných pozemků 
 

Přehled srovnatelných pozemků:       

Koeficienty: (redukce ceny - KRC, velikost poz. - KMP, poloha poz. - KPP, dopravní dostupnost - KDD, 

možnost zastavění - KMZ, intenzita využití - KIV, vybavenost poz. - KVP, úvaha zpracovatele - KUV) 

 

 Výměra 

[m2] 

Požadovaná 

/kupní cena  

Jednotková 

cena 

Koeficient 

celkový 

Upravená 

cena 

 [ Kč ] [ Kč/m2 ] [ KC ] [ Kč/m2 ] 

Lokalita: Jáchymov  

KRC: 0,85 KMP: 0,95 KPP: 0,90 KDD: 1,00 KMZ: 1,00 KIV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 0,95 

Parcela č.:  2 470 4 000 000 1 619,43 0,69 1 118,07 

Popis pozemku: Stavební pozemek se stavbou určenou k demolici. Pozemek je 

kompletně zasíťovaný. Pozemek je situován ve stávající zástavbě města. 
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Průměrná jednotková cena 1 118,07 Kč/m2 

 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 

Pozemky parcelního čísla st. 535 a 603 v katastrálním území Jáchymov, obec Jáchymov jsou 

pozemky stavební. Jedná se o svažité pozemky, kdy se musel prostor pro založení domu odkopat. V 

ulici před domem vede rozvod elektrické energie, veřejný vodovod, kanalizace a rozvod zemního 

plynu. 

Cena pozemků bude mít klesající tendenci vlivem chátrající stavby rodinného domu. 
 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  

[ m2 ] 

Jednotková cena 

[ Kč/m2 ] 

Celková cena 

pozemku [Kč] 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

535 217 750,00 162 750 

zahrada 603 192 750,00 144 000 

Celková výměra pozemků 409 Hodnota pozemků 

celkem 

306 750 

 
 

Výpočet věcné hodnoty stavby 

Věcná hodnota stávajícího stavu 

Věcná hodnota dle THU    

 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název 
Zastavěná. 

plocha 

Konstr. výška 

1. nadzemní podlaží  119,09 m2  3,65 m 

Výčet místností:    

pokoj  12,88 m2 1,00  12,88 m2 

chodba  14,21 m2 1,00  14,21 m2 

koupelna  9,00 m2 1,00  9,00 m2 

schodiště  3,99 m2 1,00  3,99 m2 

komora  4,20 m2 1,00  4,20 m2 

garáž  27,60 m2 1,00  27,60 m2 

Užitná plocha celkem:    71,88 m2 

2. nadzemní podlaží  119,09 m2  3,30 m 

Výčet místností:    

obývací pokoj  29,14 m2 1,00  29,14 m2 

pokoj  16,10 m2 1,00  16,10 m2 

kuchyň  14,10 m2 1,00  14,10 m2 

chodba  6,86 m2 1,00  6,86 m2 

Užitná plocha celkem:    66,20 m2 

zastřešení  119,09 m2  2,80 m 

Obestavěný prostor 

 

Výpočet jednotlivých výměr 

Název Obestavěný prostor  [m3] 
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1. nadzemní podlaží (10,41*11,44)*(3,65) =  434,68 m3 

2. nadzemní podlaží (10,41*11,44)*(3,30) =  393,00 m3 

zastřešení (10,41*11,44)*(2,80) =  333,45 m3 

 

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

Název Typ 
Obestavěný 

prostor 

1. nadzemní podlaží   434,68 m3 

2. nadzemní podlaží   393,00 m3 

zastřešení   333,45 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  1 161,13 m3 

 
 

Konstrukce Popis 

1. Základy kamenné 

2. Zdivo zděné tl. 45 cm 

3. Stropy dřevěné 

4. Střecha krov dřevěný, vázaný 

5. Krytina Onduline 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 

7. Vnitřní omítky vápenné, štukové 

8. Fasádní omítky vápenné dvouvrstvé omítky 

9. Vnější obklady chybí 

10. Vnitřní obklady běžné keramické obklady 

11. Schody betonové 

12. Dveře náplňové 

13. Okna dřevěná špaletová 

14. Podlahy obytných 

místností 

dřevěná a betonová 

15. Podlahy ostatních 

místností 

keramická dlažba 

16. Vytápění kamna na tuhá paliva 

17. Elektroinstalace chybí 

18. Bleskosvod chybí 

19. Rozvod vody chybí 

20. Zdroj teplé vody chybí 

21. Instalace plynu chybí 

22. Kanalizace chybí 

23. Vybavení kuchyně chybí 

24. Vnitřní vybavení umyvadlo a sprchový kout 

25. Záchod chybí 

26. Ostatní chybí 
  

 

 Ocenění 

Zastavěná plocha (ZP) [m2] 119 

Užitná plocha (UP) [m2] 138 

Obestavěný prostor (OP) [m3] 1 161,13 

Jednotková cena (JC) [Kč/m3] 3 127 

Rozestavěnost % 100,00 
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Upravená cena (RC) [Kč/m3] 3 127 

Reprodukční hodnota 

(RC * OP) 

[Kč] 3 630 858 

Stáří roků 88 

Další životnost roků 12 

Opotřebení % 92,00 

Věcná hodnota (VH) [Kč] 290 469 
 

 

Výpočet porovnávací hodnoty 
 

 

Oceňovaná nemovitá věc 

Užitná plocha: 138,08 m2 

Obestavěný prostor: 1 161,13 m3 

Zastavěná plocha: 119,09 m2 

Plocha pozemku: 409,00 m2 

 

 

 

Srovnatelné nemovité věci 
 

Název: Prodej, dům rodinný  

Prodej rodinného domu, 240 m2, pozemek 226 

m2, Jáchymov, okres Karlovy Vary 
799 000 Kč  

Nabízíme k prodeji velmi dobře dispozičně řešený dům v centru města Jáchymov. Ve spodní části 

domu je umístěna prostorná garáž s výstupem na zahradu za domem. V horní části domu se 

nacházejí obytné místnosti se sociálním zázemím, kdy po propojení obou horních podlaží domu lze 

vybudovat velkoryse pojatý obytný prostor. Doporučujeme osobní prohlídku nemovitosti. 

 Celková cena: 799 000 Kč za nemovitost, včetně provize (k jednání)  

 ID zakázky: N02421  

 Aktualizace: 07.12.2015  

 Stavba: Cihlová  

 Stav objektu: Dobrý  

 Poloha domu: Samostatný  

 Typ domu: Patrový  

 Plocha zastavěná: 160 m2  

 Užitná plocha: 240 m2  

 Plocha podlahová: 240 m2  

 Plocha pozemku: 226 m2  

 Garáž:  

 Voda: Dálkový vodovod  

 Topení: Lokální tuhá paliva  

 Odpad: Veřejná kanalizace  
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 Elektřina: 400V  

 

Lokalita Jáchymov, okres Karlovy Vary  

Použité koeficienty:  

  K1 Redukce pramene ceny 0,92  

  K2 Velikosti objektu 0,98  

  K3 Poloha 1,00  

  K4 Provedení a vybavení 1,00  

  K5 Celkový stav 0,96  

  K6 Vliv pozemku 1,00  

  K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,98  

Zdroj: Neuvedeno 

    

Zdůvodnění koeficientu Kc: 

Redukce pramene ceny - sreality; Velikosti objektu - 

podlahovou plochou menší; Poloha - obdobná; Provedení a 

vybavení - obdobné; Celkový stav - bez řádné údržby; Vliv 

pozemku - obdobný; Úvaha zpracovatele ocenění - horší 

nemovitost;  

Celkový 

koef. KC 

0,85 

Upravená j. cena 

Kč/m2 

2 824 

Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 

240,00 m2 226 m2 799 000 Kč 3 329 Kč/m2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Minimální jednotková porovnávací cena 2 824 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 2 824 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 2 824 Kč/m2 

Stanovená jednotková porovnávací cena 2 824 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 138,08 m2 

Výsledná porovnávací hodnota 389 938 Kč 
 

 

 

REKAPITULACE OCENĚNÍ  

 

 

Porovnávací hodnota 389 938 Kč 

Výnosová hodnota 0 Kč 

Věcná hodnota 597 219 Kč 

Hodnota pozemku 306 750 Kč 

   

 

Obvyklá cena  

200 000 Kč  

slovy: Dvěstětisíc Kč  
zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.3.18 
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Komentář ke stanovení výsledné ceny  

Obvyklá cena celého objektu je 400.000,- Kč, obvyklá cena podílu 1/2 je 200.000,- Kč. 
 

Závěr  

Cena pozemku je 300.000,- Kč, cena hrubé stavby je 100.000,- Kč.  

Celkem 400.000,- Kč. 

Celkem podíl 1/2 o výši 200 000,- Kč. 

 

Tato cena nemůže být vyšší, protože kromě toho, že dům je ve velmi špatném technickém stavu, 

Jáchymov neoplývá kupní silou. Tato nemovitost bude vlivem malé až žádné poptávky obtížně 

obchodovatelná a tím pádem obtížně prodejná. 

V Plasích 11.12.2015 

 Ing. František Klokočík 

 Horní Hradiště 43 

 331 01 Plasy 

 telefon: 774344241 

 e-mail: klokocik@centrum.cz 

 

Znalecká 

doložka: 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského 

soudu v Plzni ze dne 24.10.2003 č.j. Spr 1111/03 pro základní obor ekonomika 

pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. 

 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 0277-24/2015 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 09/2015. 
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SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH 
 

Podklady a přílohy počet stran A4 příloze 

Snímek z katastrální mapy 2 

Plánky 5 

Fotodokumentace 11 
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- 13 - 

 

 

Půdorys 2. NP z roku 1927 
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Půdorys 1. NP z roku 1943 
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Půdorys 1. NP a pohled 
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Půdorys 2. NP a řez 
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Pohled na uliční průčelí 
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Vstup do domu. Vlevo ve skříni elektro je vymontován rozvaděč elektro 

 

 

 

Pohled na uliční fasádu. První okno zleva je po požáru. Fasáda se celá loupe a opadává. Dešťové 

žlaby jsou děravé a srážková voda zatéká do základové spáry.. 
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Detail spáleného okna 

 

 

 

Detail fasády porostlé mechem u paty obvodové stěny 
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Detail plechových vrat garáže 

 

 

 

Zadní pohled na nedbale položenou krytinu. Nálety na zahradě jsou staré asi 5 roků.. 
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Zahrada porostlá nálety 

 

 

 

Zdivo z břidlice 
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Opěrná zeď dělící pozemky p.č. 603 a 609/1 před padnutím 

 

 

 

Destrukce omítky 
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V ulici je veřejná kanalizace 

 

V ulici je rozvod zemního plynu, viz skříň na zdi souseda 
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Detail vstupu 

 

Toto je štít prvního řadového domu ze severo západní strany 
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Střecha nemá dešťové žlaby a svody, krytina je volná bez přikotvení, detaily kolem komína, kolem 

vikýře rohy štítů nejsou řádně provedeny a ukončeny.  Ve spodní úrovni přechází Onduline na 

plech, z plechu teče srážková voda do římsy.  Komínové těleso je celé zadechtované a již dožité.  

Dožitá jsou i špaletová okna. 
 


