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1. ÚVOD 
 

1.1. Znalecký úkol 
Předmětem znaleckého posudku je určení obvyklé ceny nemovitých věcí: st. parcela č. 7, 

zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Třebomyslice, č.p. 54, rod.dům, Stavba stojí na 

pozemku p.č.: St. 7, zapsané na LV č. 172, pro k.ú. Třebomyslice u Horažďovic, obec 

Horažďovice, okres Klatovy, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště 

Klatovy. 

 

1.2.  Podklady  

 Objednávka ocenění 

 Výpis z katastru nemovitostí LV č. 172 pro k.ú. Třebomyslice u Horažďovic ze dne 

03.07.2017 

 Kopie katastrální mapy z nahlížení do katastru nemovitostí  

 Fyzická prohlídka oceňovaných nemovitých věcí a pořízení fotodokumentace. Vlastník 

nebo osoba, která má předmět ocenění v držení nebo nájmu, byl přítomen, prohlídka 

byla umožněna. Veškeré popisy a informace vyplývají z prohlídky, měření a sdělení 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 služby v obvyklém obchodním styku 

v tuzemsku ke dni ocenění pro určení ceny obvyklé, nelze teda zjistit cenu obvyklou a bude pak 
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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 OCENĚNÍ 
 

3.1. Identifikační údaje 
 

3.1.1. Identifikační údaje nemovitosti 
Dle výpisu z katastru nemovitostí LV 172 ze dne 03.07.2017 pro k.ú. Třebomyslice u 

Horažďovic 

Roh Zbyněk, Třebomyslice 54, 34101 Horažďovice 

 

Adresa: Třebomyslice čp. 54 

Název katastrálního území: Třebomyslice u Horažďovic 

Název obce: Horažďovice 

Název okresu: Klatovy 

List vlastnictví: 

 

LV č. 172 

 
 

3.1.2. Omezení vlastnického práva 

 
- Omezení vlastnického práva dle LV 172 pro k.ú. Třebomyslice u Horažďovic 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 

Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Roh Zbyněk 

Zahájení exekuce - Roh Zbyněk 

Zástavní právo smluvní 

 

Ocenění je provedeno bez vlivu výše uvedených omezení vlastnického práva 

 

3.1.3. Poloha a charakteristika  
Jedná se o původně rodinný dům v městě Horažďovice, samostatná část Třebomyslice, v 

centrální části Třebomyslic.  Přístup a příjezd je ze zpevněné hlavní silnice (parc.č. 624/12 ve 

vlastnictví Plzeňský kraj), přes nezpevněný pozemek komunikace (parc.č. 605/7 ve vlastnictví 

Město Horažďovice) dveřmi přímo do domu a vraty na pozemek, z východní strany. 

Bezprostřední okolí je spíše méně prostorné, s malou možnou parkování, u hlavní silnice. 

Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy. Oceňovaný rodinný dům je samostatně stojící, 

štítem a částečně podélnou stěnou na hranici pozemku do komunikace (vstup do domu), 

západně na rodinný dům navazuje stodola (půdorysu do "L").   

 

Odkanalizování splaškových vod do jímky, voda z veřejného řadu i ze studny, eletroinstalace 

zavedena, bez plynu.  

Horažďovice se nachází na území okresu Klatovy a náleží pod Plzeňský kraj. Jsou obcí s 

rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem, v Horažďovicích má trvalý pobyt 

hlášeno 5368 obyvatel, technická a občanská vybavenost dobrá (veřejné inženýrské sítě, pošta, 

policie, kulturní a sportovní zařízení, mateřské, základní a střední školy, nemocnice, ordinace 

lékařů, autobusová a železniční doprava apod.. Třebomyslice jsou částí Horažďovic, jsou bez 

občanské a technické vybavenosti, od Horažďovic ve vzdálenosti cca 4km.  
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3.1.4. Popis a stav objektů 

 

Rodinný dům čp. 54, součást pozemku st.parc.č. 7 
Jedná se o rodinný dům částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím, bez využitého 

podkroví.  

 

Dispozičně a orientačně výměry:  

1 PP (suterén): 

místnost plocha (m2) 
 

poznámka 

sklep  15,00 
 

beton, hlína 

celkem 15,00 
   

1 NP (přízemí): 

místnost plocha (m2) 
 

podlaha, poznámka 

chodba 18,50 
 

ker.dlažba, beton 

kuchyně 15,35 
 

PVC 

pokoj 25,50 
 

PVC, prkna 

soc.zařízení 4,70 
 

ker.dlažba 

pokoj - sklad 15,30 
 

PVC 

celkem 79,35 
   

Celkem byt 2+1, z toho jeden pokoj je užíván jako sklad, podlahová plocha celkem 94,35m2, 

obytná plocha 64,05m2, zastavěná plocha 100m2, obestavěný prostor informativně 600m3. 

Popis převažujících konstrukcí: 

Nosná konstrukce je provedena na betonových a kamenných základech, svislé konstrukce 

zděné smíšené, stropní konstrukce nad suterénem klenbové, nad přízemím dřevěné trámové, 

schody nejsou, konstrukci krovu nebylo možné prohlédnout, střecha sedlová, krytina tašková, 

klempířské konstrukce pozinkovaný plech, povrchy omítnuty, keramické obklady na sociálním 

zařízení a za kuchyňskou linkou, okna plastová a dřevěná, dveře náplňové, vytápění lokálně 

jedněmi kamny na tuhá paliva, ohřev vody bojlerem, rozvody instalací pravděpodobně běžně 

provedeny, na sociálním zařízení sprchový kout, WC. 

Stáří rodinného domu nebylo doloženo, odhaduje se na osmdesát až sto let, původně užíván 

jako pohostinství s pekárnou, přibližně v roce 1970 byla provedena modernizace, v roce 2007 

byla provedena částečná rekonstrukce (částečně rozvod elektro, omítky, sociální zařízení), v 

posledních letech již opravy a údržba nejsou prováděny, rodinný dům je ve zhoršeném stavu, 

morálně velmi zastaralé, úklid zanedbán.  

 

Studna 
Původní kopaná studna hloubky dle sdělení 3m. 

 

Vedlejší stavby 
Stodola navazující na rodinný dům je půdorysu do "L", přízemní, bez využitého podkroví, 

zastřešena sedlovou střechou s krytinou taškovou, stodola má částečně klenbový strop, částečně 

bez stropu, podlaha betonová a hliněná, v části stodoly jsou zbytky pece původní pekárny, v 

celé stodole je větší množství nepotřebných věcí. Zastavěná plocha 140m2. Opravy a údržba již 

nejsou prováděny. Stavebně technický stav zhoršený. 

 

Venkovní úpravy 

V malém rozsahu – oplocení, vrata, zpevněné plochy okolo domu, přípojky inž. sítí, venkovní 

schody, apod., vše již v horším, dožilém stavu.   
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Pozemek 

- pozemek st.parc.č. 7 o výměře 287m2, zastavěná plocha a nádvoří je zastavěn rodinným 

domem a stodolou, nezastavěná část je malým pozemkem, který je zcela neudržovaný. 

 

Podlahová plocha Zastavěná plocha Plocha pozemků celkem 

RD 79,35m2 RD   100m2 287m2 

 

3.2. Výpočet 
 

3.2.1. Porovnání 
 

1) Rabí, okr.Klatovy 650 000,- Kč  Kupní cena, prodej 09/2017 

Rodinný dům (původně cihelna) v obci Rabí, část Bojanovice, celkem 2+1, podlahová plocha celkem 47,84m2, zastavěná plocha 
67m2, obestavěný prostor informativně 250m3. Stáří rodinného domu odhadováno přes 100 let, dle sdělení přibližně před třemi roky 
byla provedena přístavba kuchyně a sociálního zařízení (bez řádného povolení příslušným stavebním úřadem) a částečná 
rekonstrukce (instalace, omítky, výměna oken apod.). Opravy a údržba jsou běžně prováděny, stavebně technický stav odpovídající, 
v dožilém stavu na původní části domu vnější omítky, pravděpodobně krov, který nebylo možné prohlédnout a střešní krytina. 
Rodinný dům je užíván k bydlení.  Studna, kolny, pozemky celkem 7726m2. 

 

   
2) Kolinec, okr. Klatovy 462 000,- Kč   Kupní cena, prodej 06/2017 

Rodinný dům v obci Kolinec, přízemní, stavebně technický stav horší. Zastavěná plocha 160m2, pozemky celkem 480m2. 

 
3) Měčín, okr. Klatovy 420 000,- Kč  Kupní cena, 04/2017 

Rodinný dům je částečně podsklepený, přízemní bez využitého podkroví. Celkem byt 6+1, podlahová plocha 158,90m2, zastavěná 
plocha 200m2, obestavěný prostor informativně 1000m3. Stáří rodinného domu odhadováno na více než 100 let, přibližně před pět i 
roky byla provedena částečná rekonstrukce (elektroinstalace, sálavé přímotopy nedokončené, některé podlahy apod.), jinak 
převážně v původním stavu, již bez oprav a bez údržby, ve zhoršeném stavebně technickém stavu, morálně zastaralé. Stodola. 
Pozemky celkem 550m2. 
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4) Domoraz, okr. Klatovy 590 000,- Kč   Nabídková cena 

Plocha: celkem o výměře 336 m2. Lokalita: úpatí Šumavy, osada Domoraz, v nadm.výšce 515 m. n. m, cca 25 km od Kašperských 
Hor, a cca 16 km od Sušice. Hezká, malá vesnice s klidnou atmosférou českého venkova má výhodnou polohu, která umožňuje 
snadnou dosažitelnost jak centrální Šumavy, tak i krásné jihočeské krajiny plné rybníků. Popis nemovitosti: Klasicky zděná 
venkovská chalupa s uspořádáním obytného stavení se stodolou pod jednou střechou typickým pro šumavské usedlosti. Je 
situována souběžně s místní komunikací uvnitř osady, kterou užívají vlastně pouze místní usedlíci a chalupáři. Z této cesty je řešen i 
hlavní vstup do chalupy. V posledních pěti letech byla nad obytnou částí realizována oprava krovu s výměnou střešní krytiny za 
novou, keramickou. Za domem je malá zahrádka se studnou. Dům je částečně podsklepený.Vnitřní dispozice: do chalupy se 
vstupuje ze zápraží do předsíně – z ní vedou dveře vlevo do hlavní obytné místnosti - s navazující světnicí. Naproti vstupním dveřím 
se nachází zrekonstruované WC a sprchový kout. Půdní prostor je přístupný ze stodoly. V budoucnu je možné adaptovat jej na 
obytné podkroví. Na obytné stavení navazují kolny – mohla by tu být pěkná letní kuchyně. Inženýrské sítě: El. – chalupa je napojena 
na veř.síť ČEZ, 220,380. Voda – vlastní kopaná studna . Kanalizace – do jímky. Komunikační napojení – bezproblémové z místní 
komunikacePENB- třídy GCelková cena: 590 000 Kč za nemovitost, včetně provize ID zakázky: 001133KH Aktualizace: 01.12.2017 
Stavba: Smíšená Stav objektu: Velmi dobrý Poloha domu: Samostatný Typ domu: Patrový Podlaží: 2 Plocha zastavěná: 336 m2 
Užitná plocha: 60 m2 Plocha podlahová: 60 m2 Plocha pozemku: 336 m2 

   
 

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 Rabí okr. Klatovy 1,00 1,00 0,80 0,80 0,85 1,00 1,00 13587 7391 

2. RD Kolinec, okr. Klatovy 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4620 4158 

3. RD Měčín, okr. Klatovy 0,90 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00 2643 2854 

4. RD Domoraz, okr. Klatovy 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,95 9833 8407 

minimum 

        

2854 

maximum 

        

8407 

střední hodnota 

        

5703 

užitná plocha m2 

        

79,35 

porovnávací hodnota                 452 513 

          Porovnávací hodnota po zaokrouhlení: 450 000 Kč 
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3.2.2. Rekapitulace 

  
Porovnávací hodnota: 450 000,00 Kč 

 

 
Na oceňované nemovité věci je nutné pohlížet komplexně a zhodnotit jejich silné a slabé 

stránky.  

 

Silné stránky –  

 

Slabé stránky – u frekventované komunikace, horší až špatný stav, bez oprav a bez údržby, 

morálně zastaralé, větší množství nepotřebných věcí 

 

Z vyhodnocení segmentu trhu je zřejmé, že s obdobnými nemovitými věcmi, tj. rodinnými 

domy a pozemky je v dané 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, vlivům služebnosti, stavu a prognózám ekonomického vývoje 

odvětví a po zvážení všech okolností byla současná cena obvyklá – tržní hodnota stanovena na 

úrovni hodnoty porovnávací. 

 

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: 04.12.2017 

 

ve výši: 450 000,00 Kč 
 

 

Slovy: čtyřistapadesát tisíc korun českých 

 

 
 

V Pardubicích, 11.12.2017 

 
Vypracoval         

Renáta Havířová                                

 

     ----------------------------------------- 

ZUOM a.s. - znalecký ústav 

 Ing. Jan Mikloško 

Ředitel společnosti 

 

4.  Znalecká doložka 
Znalecký posudek jsme podali jako znalecký ústav zapsaný do prvního oddílu seznamu ústavů z 

rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 09.09.2014 č.j. MSP-33/2014-OSD-SZN/11, 

kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro 

oceňování nemovitostí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 304-168/2017 znaleckého deníku. 
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5. Přílohy 
5.1. Osvědčení 

Výše podepsaný tímto osvědčuje, že: 

1. V současné době ani v budoucnosti nebudeme 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 jsme neshledali žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že 

předané dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. 

 
 
 

5.2. Fotodokumentace 
Mapy 
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vstup do domu, chodba 
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kuchyně 

 
 

pokoj 

  
 

sociální zařízení 
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   pokoj - sklad 

  
 

sklep 

  
 

chodba do prostor stodoly                                   stodola 
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původní pec ve stodole                                                   stodola 

  
 

stodola                                                                          pohled na stodolu východní 

  
 

pohled na RD severní                                                        pohled na stodolu jižní 
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vrata - pohled severovýchodní 

  
 

pohled severní                                                          pohled východní 

  
 

pohled jihovýchodní 
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pohled jihozápadní 

  
 

katastrální mapa 
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