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1. ÚVOD 
 

1.1. Znalecký úkol 
Předmětem znaleckého posudku je určení obvyklé ceny: st. parc.č. 95 o výměře 249m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Myť čp. 42, rod.dům a parc.č. 108/15 o 
výměře 199m2, zahrada, zapsáno na LV č. 140 pro k.ú. Ždírec u Blovic, obec Ždírec u 
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň jih. 
 

1.2. Podklady  
• Objednávka posudku 
• Výpis z katastru nemovitostí LV č. 140 pro k.ú. Ždírec u Blovic ze dne 22.08.2017 
• Kopie katastrální mapy z nahlížení do KN 
• Usnesení KSPL 58 INS 13219 / 2017 
• Fyzická prohlídka oceňované nemovitosti a pořízení fotodokumentace. Vlastník 

nebo osoba, která má předmět ocenění v držení nebo nájmu byl přítomen řádné 
prohlídce předmětu ocenění, prohlídka byla umožněna. Veškeré popisy a 
informace vyplývají z prohlídky, sdělení a měření na místě samém, informace a 
skutečnosti o zakrytých konstrukcích a existenci podzemních částí a stavu 
inženýrských sítí apod. byly dle možností prohlídky a stavu nemovitostí odhadnuty.   

 
 

1.3. Určení obvyklé ceny 
 
Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

§ 2 
Způsoby oceňování majetku a služeb 

 
(1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný 

způsob oceňování. Obvyklou cenou 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.  

 
 

2. METODY OCEŇOVÁNÍ 
 

2.1. Porovnávací způsob 
Určuje se výhradně porovnáním jako statistické vyhodnocení nejčastěji se vyskytujícího 
prvku v dané množině skutečně realizovaných cen stejného, popřípadě obdobného majetku 
nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku 
v tuzemsku ke dni ocenění s vyloučením mimořádných okolností trhu. Množina prvků je 
stanovena z historických cen za přiměřený časový úsek. Pokud ve smyslu zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku nejsou k dispozici údaje o skutečně realizovaných 
cenách stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné 
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služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění pro určení ceny obvyklé, 
nelze teda zjistit cenu obvyklou a bude pak zjištěna tržní hodnota (odhad realizovatelné 
ceny) na základě porovnání v množině nabídkových cen realitní inzerce, které budou 
objektivizovány vzhledem k jejich velmi častému nadhodnocení oproti cenám nakonec 
realizovaným. Ze zkušeností vyplývá, že nadhodnocení požadovaných cen se nejčastěji 
pohybuje u tohoto druhu nemovitých věcí mezi 10% až 20% hodnoty z požadované ceny 
nad možnou cenou realizovatelnou. Takto zjištěnou tržní hodnotu je možné považovat za 
cenu obvyklou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 

 
 

3. NÁLEZ A OCEN ĚNÍ 
 

3.1. Identifikační údaje 
 

3.1.1. Identifikační údaje nemovitosti 
 
Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 140 ze dne 22.08. 2017 pro k.ú. Ždírec u Blovic 
Trojánek Petr, Myť 42, 33601 Ždírec 

 
 
Adresa nemovitosti: Myť čp. 42 
Název katastrálního území: Ždírec u Blovic 
Název obce: Ždírec 
Název okresu: Plzeň jih 
List vlastnictví: LV č. 140 

 

 
3.1.2. Omezení vlastnického práva 
dle LV č. 140 pro k.ú. Ždírec u Blovic 
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 
Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Trojánek Petr 
Zahájení exekuce - Trojánek Petr 
Zástavní právo smluvní 
Zástavní právo soudcovské 
 
- Ocenění je provedeno bez vlivu výše uvedených omezení vlastnického práva 
 
3.1.3. Poloha a charakteristika nemovitosti 
 

Jedná se o rodinný dům v obci Ždírec, samostatná navazující část Myť. Rodinný dům je 
samostatně stojící, se vstupem a vjezdem na pozemek z částečně zpevněné komunikace 
(parc.č. 108/1 ve vlastnictví Obec Ždírec) z jihozápadní strany. Bezprostřední okolí je 
dostatečně prostorné, se vzrostlou zelení, se zástavbou obdobných rodinných domů. 
Východně od rodinného domu je v katastrální mapě zakreslena stavba kolny, která je ve 
skutečnosti výrazně menší, ubouraná. Odkanalizování rodinného  domu do septiku s 
přepadem, voda z veřejného řadu, elektroinstalace světelná třífázová, bez plynu. 

 

 

 

 

 

Ždírec se nachází na území okresu Plzeň jih a náleží pod Plzeňský kraj. Příslušnou obcí s 
pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností jsou Blovice (ve vzdálenosti 
cca 5km). V obci Ždírec má trvalý pobyt hlášeno 462 obyvatel, v obci je veřejný vodovod, 
kanalizace, hřiště, autobusová doprava (linky místního významu) a železniční zastávka. 
Část obce Myť je bez vybavenosti, na Ždírec přímo navazuje. 
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3.1.4. Popis a stav objektů 

Rodinný dům čp. 42, součást pozemku st.parc.č. 95 
Rodinný dům je částečně podsklepený (do suterénu je vchod zvenku ze severovýchodní 
strany), přízemní bez využitého podkroví.   
Dispozičně a orientačně výměry: 
 
1 PP (suterén): 
místnost plocha (m2) 

 

podlaha 

sklep 7,75 

 

beton, hlína 

sklep 10,50 

 

beton, hlína 

sklep 10,80 

 

hlína 

celkem 29,05 

   
1 NP (přízemí): 
místnost plocha (m2) 

 

podlaha 

chodba 11,85 

 

ker.dlažba 

pokoj 15,65 

 

ker.dlažba 

malý pokoj 5,30 

 

ker.dlažba 

WC 1,30 

 

ker.dlažba 

koupelna 3,95 

 

ker.dlažba 

kuchyně 19,10 

 

ker.dlažba 

spíž 2,75 

 

ker.dlažba 

pokoj 25,00 

 

ker.dlažba 

celkem 84,90 

   
Celkem byt 2,5+1, podlahová plocha domu 113,95m2, zastavěná plocha 115m2 
obestavěný prostor informativně 650m3. 
Popis převažujících konstrukcí: 
Nosná konstrukce je provedena na betonových a kamenných základech, svislé konstrukce 
zděné smíšené, stropy betonové a dřevěné trámové, krov dřevěný vázaný, střecha sedlová, 
krytina tašková, klempířské konstrukce provedeny, fasáda břízolitová, sokl obložen, vnitřní 
povrchy omítnuty, obklady keramické v koupelně, WC a za kuchyňskou linkou, dveře 
náplňové, okna plastová, vytápění provedeno ústřední do radiátorů, ale kotel není zatím 
žádný osazen, ke dni ocenění je rodinný dům vytápěn lokálně kamny na tuhá paliva, ohřev 
vody bojlerem v suterénu, rozvody instalací běžně provedeny, v koupelně umyvadlo, vana, 
WC samostatné, v kuchyni kuchyňská linka se sporákem. Stáří rodinného domu nebylo 
doloženo, původní stáří je odhadováno na 80 let, v roce 1969 byla provedena přístavba a 
adaptace, před sedmi roky vnitřní rekonstrukce (podlahy, rozvody instalací, sociální 
zařízení, kuchyně, okna apod.). Opravy a údržba jsou běžně prováděny, celkový stavebně 
technický stav dobrý, odpovídající. Rodinný dům je trvale užíván k bydlení. 
 
Zděný sklad  
Zděný sklad severovýchodně za domem je částečně ubouraný, ve špatném stavebně 
technickém stavu a je užíván pro chov drůbeže. 
 
Venkovní úpravy  
Venkovní úpravy v minimálním rozsahu - přípojky, oplocení, vrata, vrátka - převážně v 
dožilém stavu. 
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Pozemky 
- st.parc.č. 95 o výměře 249m2 (zastavěná plocha a nádvoří) zastavěný rodinným domem a 
ubouraným skladem, nezastavěná část je spolu s parc.č. 108/15 o výměře 199m2, zahrada 
užíván jako zahrada, která je neudržovaná. 
 
Započitatelná plocha  
113,95m2 

Zastavěná plocha 
115m2 

Plocha pozemků celkem 
448m2 

 
Ekonomická charakteristika 

Jedná se o rodinný dům po částečných rekonstrukcích, celkově v dobrém, odpovídajícím 
stavebně technickém stavu. Rodinný dům je trvale užíván k bydlení. 
 
  

3.2. Výpočet 
 
3.2.1. Porovnávací hodnota 

Lokalita       
Popis stavby a pozemků    Kč  

 Poznámka 

1) Nezvěstice, okr. Plze ň město 1 898 500,- K č   Kupní cena, prodej 06/2017 
Rodinný dům částečně podsklepený, přízemní s využitým podkrovím. Rodinný dům je užíván jako dva byty, jeden byt v přízemí, se 
vstupem z východní strany a druhý byt v podkroví, se vstupem ze západní strany. Celkem 2x 2+kk s jednou koupelnou a dvěma 
WC, podlahová plocha 135,95m2, obytná plocha 135,95m2, zastavěná plocha 86m2, obestavěný prostor informativně 550m3. Stáří 
rodinného domu nebylo doloženo, odhaduje se na osmdesát až sto let, přibližně před patnácti až dvaceti roky byla započaty a 
postupně prováděny práce na rekonstrukcích (elektroinstalace, výměna oken, střešní krytina, sociální zařízení, kuchyně, vestavba 
podkroví apod.), které nejsou zcela dokončeny (západní vstup do domu, kuchyně v podkroví, sociální zařízení v podkroví apod.). 
Celkově je rodinný dům v běžném stavu, trvale užíván k bydlení. Pozemky celkem 1412m2. 
 

   
2) Štěnovický Borek, okr. Plze ň město 1 750 000,- K č   Kupní cena, prodej 01/2016 

Rodinný dům je samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní, s využitým podkrovím pod sedlovou střechou. V přízemí vstup,
technická místnost, sociální zařízení, pokoj, obývací pokoj, kuchyně, v podkroví dva pokoje, sociální zařízení. Obestavěný prostor 
540m3, vytápění ústřední plynovým kotlem, zastavěná plocha 93m2, podlahová plocha 150m2, pozemek celkem 443m2. Prodej 
01/2016. 

   
3) Prádlo, okr. Plze ň jih 1 699 999,- K č   Nabídková cena 

Prodej rodinného domu v obci Prádlo o celkové výměře 993 m2. Rodinný dům prošel kompletní rekonstrukcí ústředního topení na 
tuhá paliva, rozvodů elektřiny a vody která je vlastní studna nebo veřejný vodovod. Nemovitost je připojena na veřejnou kanalizaci a 
na hranici pozemku je plynová přípojka. Nová koupelna s vanou, sprchovým koutem a WC. Dále je i samostatné WC. TUV je řešena 
bojlerem. Část domu je podsklepena. Nová plastová okna. Součástí prodeje je též stodola a kůlna. Prádlo je vzdáleno 30 km od 
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Plzně a OV Nepomuk 6 km. Doporučujeme prohlídku. Celková cena: 1 699 999 Kč za nemovitost, včetně provize ID zakázky:
586823 Aktualizace: 19.10.2017 Stavba: Cihlová Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Samostatný Umístění objektu: Klidná část obce
Typ domu: Přízemní Podlaží: 2 včetně 1 podzemního Plocha zastavěná: 150 m2 Užitná plocha: 150 m2 Plocha podlahová: 150 m2

Plocha pozemku: 993 m2 Parkování: 3 Rok rekonstrukce: 2013 Voda: Místní zdroj, Dálkový vodovod Topení: Lokální tuhá paliva, 
Ústřední dálkové Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 120V, 400V Doprava: Silnice 

   
4) Spálené Po říčí, Lipnice, okr. Plze ň jih 1 580 000,- K č   Kupní cena, prodej 03/2017 

Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům s 1.NP, s podkrovím a se zahradou. Dům je klasický zděný, částečně podsklepený s 
jedním nadzemním podlažím a vestavěným obytným podkrovím se sklonitou střechou. V podzemním podlaží se nachází technické 
zázemí. U domu je postavena dvojgaráž. Na zahradě se nachází skružená betonová studna a septik, trvalé porosty v minimální 
míře. Sedlová střecha je s pálenou krytinou, klempířské konstrukce jsou pozinkované úplné, stropní konstrukce jsou rovné 
nespalné. Schodiště je teracové, vnější fasáda je břízolitová, vnitřní omítky jsou štukové, sociální zařízení tvoří samostatná 
koupelna a WC (keramická dlažba a obklad), v chodbě je rovněž keramická dlažba, podlahy v obytných místnostech pokrývá PVC, 
koberce. Dveře jsou hladké plné, okna dřevěná špaletová. Vytápění je ústřední s kotlem Viadrus na tuhá paliva. V kuchyni je 
kombinovaný sporák, u linky je keramický obklad. Samostatná garáž je zděná se sedlovou střechou s eternitovou vlnitou krytinou, 
fasáda je břízolitová, napojení na elektro. V okolí nemovitosti je vlaková zastávka i zastávka autobusu. V obci jsou veškeré 
inženýrské sítě, dům je napojen na vodu ze studny, odkanalizování je provedeno do septiku, zaveden je plyn. Zastavěná plocha 
103m2, podlahová plocha 150m2, pozemky celkem 643m2. 

   
 
 
Použité koeficienty: 

K1 - koeficient polohy, lokality, především z pohledu občanské a technické 
vybavenosti, dopravní dostupnosti, atraktivitě okolí 
K2 – koeficient typu stavby, materiálové provedení, stavebně technický stav 

 K3 – koeficient pozemku, velikost, tvar 
 K4 – koeficient velikosti objektů 
 K5 – koeficient vybavení nemovitosti, rekonstrukce, modernizace 
 K6 – koeficient zdroje  
 K7 – koeficient ostatní, výše neuvedené, celkový dojem, úvaha a názor znalce 

 
hodnocení nabídek 

č.nem. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Kč/m2  Kč/m2 upravená 
1. RD Nezvěstice, okr. Plzeň město 0,95 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 13965 11940 
2. RD Štěnovický Borek, okr. PM 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 11667 10529 
3. RD Prádlo, okr. Plzeň jih 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 0,95 0,95 11333 9717 
3. RD Lipnice, okr. Plzeň jih 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 10533 10006 
minimum 9717 
maximum 11940 
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střední hodnota 10548 
užitná plocha m2 113,95 
porovnávací hodnota                 1 201 960 

          
 

Porovnávací hodnota celkem po zaokrouhlení:  1 200 000,00 Kč 
 

 
 
 
 
 

3.2.2. Rekapitulace 
 

Porovnávací hodnota: 1 200 000,00 Kč 
slovy: jedenmiliondvěstě tisíc Kč 
 

Na oceňované nemovité věci je nutné pohlížet komplexně a zhodnotit jejich 
silné a slabé stránky.  
 
Silné stránky – po rekonstrukcích, dobrý, odpovídající stav 
 
Slabé stránky – menší pozemek 
 
 

Z transakční historie, analýzy transakcí a vyhodnocení segmentu trhu je zřejmé, že s 
obdobnými nemovitými věcmi je v lokalitě obchodováno. Pro určení obvyklé ceny je 
vycházeno z databáze a znalosti trhu, z konzultací s realitními kancelářemi, z vyhodnocení 
údajů odborného tisku, sledováním aukcí a dražeb. Z aktuální inzertní nabídky a z databáze 
pro potřebné porovnání jsou vybrány obdobné nemovité věci, které se v některých 
charakteristikách mohou odlišovat, ale poskytují dostatek informací o rozpětí jednotkových 
cen. Provedením analýzy trhu po zohlednění všech vlivů působících na cenu obvyklou, 
zejména poloze, stavebně technickému stavu a vybavení, stavu a prognózám 
ekonomického vývoje odvětví a po zvážení všech okolností byla současná cena obvyklá – 
tržní hodnota stanovena na úrovni hodnoty porovnávací. 
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Porovnáním výše vypočtených pomocných hodnot a po přihlédnutí ke 

všem vlivům působícím na obvyklou cenu odhaduji cenu obvyklou výše 
uvedených nemovitých věcí, ke dni ocenění: 23.10.2017 

 

ve výši: 1 200 000,00 Kč 
 
Slovy: jedenmiliondvěstě tisíc korun českých 
 
 
 
V Plzni, 26.10.2017 

                                             Renáta Havířová  
                                             Pod Stráží 75 
                                             323 00 Plzeň 
 
 
 

4.  Znalecká doložka 
Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v 
Plzni ze dne 23.11. 2005 pod č.j.: Spr. 1101/2005 pro základní obor ekonomika, odvětví 
ceny a odhady nemovitostí. 
 
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2399/2017 znaleckého deníku. 
 
 
 
 
 

5. Přílohy 
5.1. Osvědčení 

Výše podepsaná tímto osvědčuje, že: 
1. V současné době ani v budoucnosti nebude mít účast nebo prospěch 

z nemovitostí, které jsou předmětem zpracovaného tržního ocenění, výše 
odměny nezávisí na dosažených závěrech, nebo odhadnutých hodnotách. 

2. Zpracované tržní ocenění zohledňuje všechny známé skutečnosti ke dni 
zpracování, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty. 

3. Při své činnosti jsem neshledala žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že 
předané dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. 
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5.2. Fotodokumentace 
Mapy 
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vstup do domu 

 
 

chodba 

  
 

pokoj 
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malý pokoj                                                                              WC 

  
 

koupelna 

  
 

kuchyně 
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spíž                                                       pokoj 

  
 

půda, krov 

  
 

sklepy 
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                                        sklep                                    ubouraný sklad 

  
 

pohled severovýchodní                                        pohled jihovýchodní 

  
 

pohled jižní                                                         pohled jihozápadní 

  
 

pohled jihozápadní                                                pohled západní 
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pohled západní 

  
 

katastrální mapa 

 


