
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 

č. 1967 - 35/2018 

 

O obvyklé ceně pozemku p.č. st. 6836, jehož součástí je rodinný dům č.p. 103 a pozemku p.č. 

1119/20. Nemovitost s pozemky jsou  evidovány na LV č. 17842, v k.ú. Mladá Boleslav, obec 

Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav.  

 

 

 

Objednavatel znaleckého posudku: Mgr. Roman Pešek 

                                               č.j.: KSPH 62 INS 16478/2017 

 Šantova 719/2 

 779 00 Olomouc 

 

Účel znaleckého posudku: 

O obvyklé ceně pozemku p.č. st. 6836, jehož součástí je rodinný dům č.p. 103 a pozemku p.č. 

1119/20, za účelem jejich budoucího prodeje. Nemovitost s pozemky jsou  evidovány na LV č. 

17842, v k.ú. Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav.  

Podle stavu ke dni 12.04.2018 znalecký posudek vypracovala: 

 Ing. Lucie Cihelková 

 Lamačova 914/35 

 152 00 Praha 5 – Hlubočepy 

 Tel.: 602 205 369 

Znalecký posudek obsahuje včetně titulního listu 14 stran textu a 6 listů příloh. Objednateli se 

předává ve 2 vyhotoveních. 

V Praze, dne 12.04.2018 
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A. NÁLEZ 

1. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Rodinný dům 

Adresa předmětu ocenění: Podchlumí 103 

 293 01 Mladá Boleslav 

LV: 17842 

Kraj: Středočeský 

Okres: Mladá Boleslav 

Obec: Mladá Boleslav 

Katastrální území: Mladá Boleslav 

Počet obyvatel: 44 056 

Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 1 521,00 Kč/m2 

2. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 27.03.2018 za přítomnosti paní Věry Šťastné. 

3. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

- LV č. 17842, k.ú. Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav, okr. Mladá Bolelsav, ze dne 03.01.2018 

- Informativní snímek z KN mapy stažený z internetu, k.ú. Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav, 

okr. Mladá Boleslav, ze dne 27.03.2018 

- Posudek (stanovení obvyklé ceny) č. NOT 04/2011 (č.j. 80 D 89/2011 - Hen), ze dne 31.03.2011, 

vypracován Zdeňkem Dolákem 

- Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 739/61/2009, ze dne 31.12.2008, vypracován Zdeňkem 

Dolákem  

- Územní plán města Mladá Boleslav 

- Cenová mapa města Mladá Boleslav 

- Informace a skutečnosti zjištěné při místním terénním šetření 

- Fotodokumentace 

4. Vlastnické a evidenční údaje 

Pozemky a nemovitost jsou evidovány na LV č. 17842, kat. území Mladá Boleslav, obec Mladá 

Boleslav, okres Mladá Boleslav, ve vlastnictví Šťastné Věry, RČ: 585607/0869, bytem Podchlumí 

103, 293 01 Mladá Boleslav. 

5. Celkový popis nemovité věci 

Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 103 s pozemky o celkové plošné výměře 365 m2. Jedná se 

o bývalou nouzovou stavbu, která byla vystavěna v bývalé dělnické kolonii v Mladé Boleslavi - 

Podchlumí. Podchlumí leží těsně při dálnici D10 a nachází se asi 500 m jižně od hranice intarvilánu 

města Mladá Boleslav a je tvořeno zahrádkářskou kolonií a rodinnými domky (bývalou dělnickou 

kolonií). Dle územního plánu města se domek s pozemky nachází v zóně BI = pro individuální 

bydlení. V místě je možnost napojení na elektrický proud a vodovod, ostatní IS k dispozici nejsou. 

 

6. Obsah znaleckého posudku 

I. Zjištěná cena vyhláška 457/2017 Sb. 

1. Rodinný dům č.p. 103 
 

2. Zastavěná plocha a nádvoří p.č. st. 6836  
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3. Ostatní plocha, jiná plocha p.č. 1119/20  

II. Porovnávací metoda    

4. Rodinný dům Podchlumí 

5. Rodinný dům Arnoštská, Bělá pod Bezdězem 

6. Rodinný dům Dobrovice, Kateřinská 

   7. Kupní smlouva na rodinný dům č.p. 49, který je součástí pozemku p.č. st. 6992, ze dne  

     30.6.2017 

 

B. ZNALECKÝ POSUDEK 

I. Zjištěná cena vyhláška 457/2017 Sb. 

Oceňovací předpis 

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 

121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., 

č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. a vyhlášky MF 

ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 

Sb. a č. 457/2017 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.  

1. Rodinný dům č.p. 103 

Jednopodlažní, nepodsklepený, zděný, volně stojící rodinný dům se sedlovou střechou s přístavbou 

s pultovou střechou, byl vybudován v roce 1938. K jižní části domu byla v 50. letech minulého 

století realizována přístavba zádveří a hygienického zázemí. Zděný objekt o síle obvodového pláště 

45 cm z cihelného zdiva na betonových základových pasech je dispozičně řešen jako 4+1. Sedlová i 

pultová střecha jsou pokryty pálenou taškovou krytinou, úplné klempířské konstrukce z 

pozinkovaného plechu jsou realizovány, bleskosvod chybí. Fasáda je omítnuta hladkou VC 

omítkou, či hrubou jádrovou omítkou, která je částečně opadána. Stěny a stropy s rovným, či 

zkoseným podhledem jsou místy omítnuty hladkou vápennou štukovou omítkou, v převažující části 

domu jsou stropy obity izolačními šablonami na bázi umělé hmoty a stěny upraveny tapetou, 

lamelami na bázi umělé hmoty, dřevěnými palubkami či keramickými obklady. Podlahy jsou 

pokryty koberci (pokoje), keramickou dlažbou (kuchyň, koupelna, WC), PVC (předsíň), či prkny 

(pokoj v podkroví). Jsou osazená plastová okna s izolačními dvojskly v 1.NP, v podkroví jsou okna 

zdvojená dřevěná, v předsíni je okenní otvor vyplněn luxfery. Dveře jsou na bázi dřevní hmoty, či 

shrnovací plastové. 

Dispoziční řešení rodinného domu : 

Dům je přístupný do předsíně, ze které se proti vchodu vstupuje na WC a do koupelny s kotlem ÚT. 

Napravo je přístupná kuchyň, která je průchozí do dalších dvou pokojů. Z prostředního pokoje je 

vybudováno strmé dřevěné schodiště do podkroví, které sestává ze dvou ložnic se sezónním 

využitím. Celková užitná plocha domu činí 77,35 m2, z toho plocha 1.NP je 50,35 m2. 

Kuchyň je vybavena standardní linkou se sporákem na propanbutan, nerezovým dřezem a digestoří. 

V koupelně je osazen sprchový kout, umývadlo a kotel ÚT na tuhá paliva. WC je samostatné, 

splachovací kombi. Rodinný dům je vytápěn ústředním topením s kotlem na tuhá paliva, TUV je 

ohřívána prostřednictvím elektrického bojleru osazeného v zádveří domu, či kotle na TP. 

Technický stav obytného domu úměrný jeho stáří, údržba je prováděna, ale některé prvky 

krátkodobé i střednědobé životnosti jsou vhodné k rekonstrukci (omítky, fasáda, rozvody IS, 

podlahové krytiny, sociální zázemí...). V roce 2009 byla vyměněna okna za plastová, v r. 2007 byla 

realizována rekonstrukce ústředního vytápění. Voda je zavedena z veřejného vodovodu, odpady 

jsou svedeny do žumpy, v místě není možnost napojení na kanalizaci ani na plyn. 

Na zahradě a na dvorku jsou vybudovány tyto venkovní úpravy : 
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- přípojka vody z veřejného řadu 

- domácí vodárna 

- přípojka kanalizace do žumpy 

- žumpa 

- přípojka elektrického proudu závěsným kabelem 

- oplocení z dřevěných planěk  

- dřevěná vstupní vrátka 

- kolna z cihelného zdiva na zahradě s pultovou střechou 

- dřevěná kolna proti RD s pultovou střechou (psí kotec) 

- dřevěný přístřešek s pultovou střechou za vstupem od příjezdové komunikace 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Rodinný dům § 35 porovnávací metoda 

Poloha objektu: Mladá Boleslav 

Stáří stavby: 80 let 

Základní cena ZC (příloha č. 24):  2 358,- Kč/m3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

1.NP: 11,15*5,00+2,70*3,50 =  65,20 m2 

Zastřešení: 11,15*5,00 =  55,75 m2 

 

Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1.NP: 65,20 m2 3,50 m 

Zastřešení: 55,75 m2 2,55 m 

Obestavěný prostor 

1.NP: (11,15*5,00+2,70*3,50)*(3,50) =  228,20 m3 

Zastřešení: (11,15*5,00)*(0,85)+(11,15*5,00)*1,70/2 =  94,78 m3 

Obestavěný prostor - celkem: =  322,98 m3 

Podlažnost: 

Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 =  65,20 m2 

Zastavěná plocha všech podlaží: ZP =  120,95 m2 

Podlažnost: ZP / ZP1 = 1,86 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 

zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 

I typ A 

1. Druh stavby: samostatný rodinný dům III  0,00 

2. Provedení obvodových stěn: cihelné nebo tvárnicové zdivo  III  0,00 

3. Tloušťka obvod. stěn: 45 cm II  0,00 

4. Podlažnost: hodnota více jak 1 do 2 včetně II  0,01 

5. Napojení na sítě (přípojky): přípojka elektro, voda a odkanalizování 

RD do žumpy nebo septiku 

III  0,00 

6. Způsob vytápění stavby: ústřední, etážové, dálkové III  0,00 

7. Zákl. příslušenství v RD: úplné - standardní provedení  III  0,00 
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8. Ostatní vybavení v RD: bez dalšího vybavení I  0,00 

9. Venkovní úpravy: standardního rozsahu a provedení III  0,00 

10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD: standardní příslušenství 

- vedlejší stavby celkem do 25 m2 

III  0,07 

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou: od 300 m2 do 800 m2 

celkem 

II  0,00 

12. Kriterium jinde neuvedené: bez vlivu na cenu III  0,00 

13. Stavebně - technický stav: stavba se zanedbanou údržbou – 

(předpoklad provedení menších stavebních úprav) 

III  0,85 

Koeficient pro stáří 80 let: 

s = 1 - 0,005 * 80 = 0,600 

  
12 

 

Index vybavení IV = (1 + Vi) * V13 * 0,600 = 0,551 

  i = 1  

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka je vyšší než 

nabídka 

III  0,05 

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: Základní vybavenost (obchod a 

ambulantní zařízení a základní škola) 

II  1,00 

 

  
5 

 

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

  i = 1  

 

Index polohy pozemku 

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: I  0,04 
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Rezidenční zástavba 

3. Poloha pozemku v obci: Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot) IV  -0,08 

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 není 

dostupná žádná občanská vybavenost v obci 

III  -0,02 

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: Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost: Nižší než je průměr v kraji III  0,01 

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

 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,840 

  i = 2 

Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 2 358,- Kč/m3 * 0,551 = 1 299,26 Kč/m3 

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 322,98 m3 * 1 299,26 Kč/m3 * 1,050 * 0,840= 370 118,07 Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  370 118,07 Kč 

2. Zastavěná plocha a nádvoří p.č. st. 6836 

Rovinatý pozemek obdélníkového půdorysného tvaru p.č. st. 6836 o plošné výměře 69 m2, je na LV 

evidován jako zastavěná plocha a nádvoří. Jedná o  pozemek, jehož součástí je rodinný dům č.p. 

103. Pozemek oceňuji dle Cenové mapy Mladé Boleslavi ve výši 530,- Kč/m2. 

 

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: Negativní - spoluvlastnickéý 

podíl 1/2 

I  -0,04 

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  1,00 

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce 

Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km 

IV  1,00 
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včetně 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 

ambulantní zařízení a základní škola) 

II  1,00 

  
5 

 

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,960 

  i = 1  

 

Index polohy pozemku 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 obyvatel 

včetně 

Název znaku č. Pi 

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

celku 

I  1,01 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: 

Rezidenční zástavba 

I  0,03 

3. Poloha pozemku v obci: Střed obce – centrum obce I  0,01 

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: Zastávka do 200 m včetně, MHD – 

dobrá dostupnost centra obce 

III  0,02 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Výhodná – 

možnost komerčního využití 

III  0,01 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost: Vyšší než je průměr v kraji I  -0,02 

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

 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 1,071 

  i = 2 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 

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 II  0,00 

 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Pi = 1,000 
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  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,960 * 1,000 * 1,071 = 1,028 

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  

§ 4 odst. 1  1 521,-  1,028    1 563,59 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

st. 6836 69 1 563,59  107 887,71 

Stavební pozemek - celkem 69   107 887,71 

Stavební pozemky uvedené v cenové mapě stavebních pozemků dle § 2 

Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra  

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 

zastavěná plocha a nádvoří st. 6836 69  530,00  36 570,- 

Cenová mapa - celkem 69   36 570,- 

Zastavěná plocha a nádvoří p.č. st. 6836 - zjištěná cena =  144 457,71 Kč 

3. Ostatní plocha, jiná plocha p.č. 1119/20 

Rovinatý pozemek nepravidelného půdorysného tvaru p.č. 1119/20 o plošné výměře 296 m2, je na 

LV evidován jako ostatní plocha, jiná plocha. Jedná o pozemek, který tvoří funkční celek s 

rodinným domem a je využíván jako zahrada. Na pozemky se nacházejí vedlejší stavby (kolny a 

přístřešek) a venkovní úpravy. Pozemek oceňuji dle Cenové mapy Mladé Boleslavi ve výši 530,- 

Kč/m2. 

 

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: Negativní - spoluvlastnickéý 

podíl 1/2 

I  -0,04 

5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu IV  1,00 
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záplav 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  1,00 

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce 

Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km 

včetně 

IV  1,00 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 

ambulantní zařízení a základní škola) 

II  1,00 

  
5 

 

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,960 

  i = 1  

 

Index polohy pozemku 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 obyvatel 

včetně 

Název znaku č. Pi 

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

celku 

I  1,01 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: 

Rezidenční zástavba 

I  0,03 

3. Poloha pozemku v obci: Střed obce – centrum obce I  0,01 

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: Zastávka do 200 m včetně, MHD – 

dobrá dostupnost centra obce 

III  0,02 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Výhodná – 

možnost komerčního využití 

III  0,01 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost: Vyšší než je průměr v kraji I  -0,02 

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

 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 1,071 

  i = 2 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 

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 
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6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 

 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Pi = 1,000 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,960 * 1,000 * 1,071 = 1,028 

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  

§ 4 odst. 1  1 521,-  1,028    1 563,59 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

st. 6836 69 1 563,59  107 887,71 

Stavební pozemek - celkem 69   107 887,71 

Stavební pozemky uvedené v cenové mapě stavebních pozemků dle § 2 

Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra  

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 

ostatní plocha, jiná plocha 1119/20 296  530,00  156 880,- 

Cenová mapa - celkem 296   156 880,- 

Ostatní plocha, jiná plocha p.č. 1119/20 - zjištěná cena =  264 767,71 Kč 

 

rekapitulace : 

1. Rodinný dům č.p. 103  370 118,10 Kč 

2. Zastavěná plocha a nádvoří p.č. st. 6836  144 457,70 Kč 

3. Ostatní plocha, jiná plocha p.č. 1119/20  264 767,70 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  779 340,- Kč 
 

II. Porovnávací metoda nemovitosti s pozemky 

V rámci porovnávací metody byly srovnávány menší rodinné domy ve zhoršeném technickém 

stavu. Vzhledem ke skutečnosti, že se přímo v Podchlumí se vyskytla pouze jedna nabídka 

rodinného domu k realizaci, byla oblast rozšířena i do bezprostředního okolí Mladé Boleslavi, kde 

byl nalezen dostatečný počet srovnatelných nemovitostí. Srovnávané objekty se liší svojí užitnou 

plochou, možností napojení a napojením na inženýrské sítě, lokalitou, technickým stavem, rozlohou 

přilehlého pozemku…... Z výše uvedeného důvodu jsou porovnávané objekty upraveny několika 

koeficienty tak, aby se v maximu kritérií shodovaly s nemovitostí oceňovanou. V rámci 
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porovnávací metody byla dohledána i jedna kupní smlouva na obdobný rodinný dům s pozemky 

v dané lokalitě (viz. položka č. 7), která se shoduje s porovnávací metodou. 

 

4. RD Mladá Boleslav, Podchlumí       prodej rodinného domu k rekonstrukci v Mladé Bolesl. 

                                            části Podchlumí. Dům sestává z obytné verandy s  

                                            krbem, předsíně, kuchyně s jídelnou, tří pokojů, kou- 

                                            pelny s WC. Částečně podsklepeno, v podkroví možn. 

                                            půdní vestavby. Vytápěno elektrickými přímotopy, 

                                            krbem a kamny na TP. Na zahradě zahradní domek 

                                            s jednou obytnou místností a úložným prostorem, 

                                            zděný bazén. Napojeno na vodovod a elektřinu.  

 

 

                                            Plocha pozemku :                  323 m2 

                                            Užitná plocha :                           80 m2 

                                            Zastavěná plocha :                      105 m2  

                                             

                                             Cena : 1 390 000 Kč 

5. RD Dobrovice, Kateřinská            prodej rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami 

                                            2+1 (v 1.NP) a 3+1 v podkroví. Dům je v původním 

                                            Stavu. Byly započaty opravy koupelny a kuchyní v 

                                            Obou bytech. Původní elektroinstalace a nová vodov. 

                                            přípojka z řadu. Napojeno na kanalizaci, vytápěno ÚT 

                                            na plyn. Okna dřevěná špaletová, střecha pokryta etern. 

                                             

      

 

                                            Plocha pozemku :                650 m2 

                                            Plocha užitná :                         71 m2                   

                                            Cena : 2 000 000 Kč 

 

6. RD Bělá pod Bezdězem                RD s malou zahrádkou nacházející se nedaleko náměstí 

                                            částečně podsklepený, v 1.NP 3+kk, koupelna a WC v 

                                            podkroví lze realizovat vestavbu. Na pozemku je kolna. 

                                            RD je určen k rekonstrukci. Napojeno na všechny IS. 

                                            Vytápěno ÚT na tuhá paliva. 

                                             

                                      

 

                                             

                                            Plocha pozemku :                133 m2 

                                            Užitná plocha :                         71 m2  

                                             

                                            Cena : 1 650 000 Kč 
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Tabulka srovnávaných cen rodinných domů s pozemky : 

RD ZP 

(m2) 

UP 

(m2) 

Pl.poz.

(m2) 

Cena (Kč) Cena 

(m2) 

koeficienty Cena po úpravě  

 

  1.   103    80 323   1 390 000 

  +  33 600 

 17 795 0,95*1,00*1,00 *1,00* 

1,00*0,97 

  16 398 

  2.   110   71   650   2 000 000 

   -228 000 

 24 958 0,95*1,00*0,95*0,85* 

1,02*1,00 

      19 529 

  5. 

 

   71   133     1 650 000 

  + 185 600 

 25 853 0,95*1,00*0,90*0,85* 

1,03*1,00 

 

      19 352 

Srov. 65,20  77,35 365           18 426 

*ve sloupci 5 je k nabídkové ceně nemovitostí s pozemky připočítána částka za cenový rozdíl ve 

výměře přilehlého pozemku u nemovitosti oceňované a rodinných domů k realizaci (plusové 

hodnoty ve všech uvedených příkladech znamenají, že přilehlé pozemky u porovnávaných objektů 

jsou o menší půdorysné rozloze a naopak) 

K1 - koef. navýšení cen RK o svoji provizi  

K2 - koef. konstrukce, technického stavu 

K3 – koef. stáří stavby 

K4 - koef. připojení na inženýrské sítě 

K5 - koef. lokality 

K6 - koef. vybavenosti (venkovní úpravy, bazén…) 

 

Výpočet ceny nemovitosti a pozemku porovnávací metodou : 

50,35 * 18 426 + 27 * 18 426 * 0,75 = 927 749 + 373 126 = 1 300 875 = 1 300 000,- 

50,35 – užitná plocha 1.NP oceňovaného domu  

27 – užitná plocha podkroví (pouze k sezónnímu využití) 

18 426 – cena za 1 m2 rodinného domu s pozemkem stanovená porovnávací metodou (viz. kapitola 

II. posudku) 

0,75 – koeficient sezónního využití podkroví 

 

7. Kupní smlouva na pozemek p.č. st. 6992, jehož součástí je rodinný dům č.p. 49 a na 

pozemek p.č. 1119/51,  k.ú. Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav, okr. Mladá Boleslav,  ze 

dne 30.06.2017 

Kupní smlouva evidovaná pod č.j.: V-08531/2017 – 207 na KÚ v Mladé Boleslavi, uzavřená mezi 

Vlastou Plzákovou a Constantinem Aghire na pozemek p.č. st. 6992, jehož součástí je rodinný dům 

č.p. 49 a na pozemek p.č. 1119/51, ze dne 30.06.2017.  

Zastavěná plocha RD :      103  m2 

Celková plocha pozemků :      223  m2 

 

Cena :            1 300 000,- Kč 
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C. ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE 

Zjištěná cena :                       779 340,- Kč 

Porovnávací metoda:                       1 300 000,- Kč 

Při stanovení obvyklé ceny nemovitosti jsem vycházela z těchto metod výpočtu : 

1.) Ze zjištěné ceny nemovitostí a venkovních úprav k nim náležejících dle vyhlášky č. 

457/2017, Sb. 

2.) Stanovení hodnoty porovnávací metodou 

 

Obvyklá cena ve smyslu Zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku je definována dle § 2, odst. 

1, jako cena, která byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku a určí se 

porovnáním. Při jejím stanovení je nutné zvážit všechny okolnosti, které mají na tuto cenu vliv. 

Nejvýstižnější způsob porovnání je ze skutečně realizovaných kupních smluv, což se, v tomto 

ocenění částečně podařilo nalezením jedné realizované kupní smlouvy obdobné nemovitosti v dané 

lokalitě v roce 2017, která v závěru potvrdila výsledek porovnávací metody nabízených obdobných 

RD s pozemky. 

V další části porovnávací metody byly oceněny nemovitosti s pozemky v místě, resp. okolí do 5 km 

od Mladé Boleslavi. Na území specifické části Mladé Boleslavi – Podchlumí byl na internetu 

v nabídkách RK nalezen pouze jeden obdobný rodinný dům s pozemky a z výše uvedeného důvodu 

musela být oblast hledání rozšířena i do okolí města, kde byly nalezeny srovnatelné menší rodinné 

domy s pozemky k rekonstrukci. Porovnávané nemovitosti s pozemky byly upraveny několika 

koeficienty tak, aby se v maximu kritérií shodovaly s oceňovaným rodinným domem. 

Pro výpočet obvyklé ceny jsem vycházela ze dvou metod výpočtu – a to ze 

zjištěné (administrativní) ceny a z hodnoty vyčíslené porovnávací metodou. Výsledky obou metod 

se poměrně liší. Z výše uvedeného důvodu považuji za obvyklou cenu rodinného domu s pozemky, 

výsledek, který byl stanoven porovnávací metodou, protože byl nalezen dostatečný počet 

srovnatelných nemovitostí i jedna již realizovaná kupní smlouva a výsledky porovnání, resp. 

realizovaná kupní cena se zcela shodují.  

Zjištěná cena, dle platného cenového předpisu, vychází nižší, než cena stanovená porovnávacím 

způsobem ocenění, z důvodu špatného nastavení základních cen, zejména pozemků, dle cenového 

předpisu a zpožděnými daty, dle kterých se upravují koeficienty pro ocenění, rep. cenové mapy.  

Obvyklá cena rodinného 

domu č.p. 103 a pozemků 

p.č. st. 6836 a 1119/20  

činí : 

      1 300 000,- Kč 

slovy: jedenmilióntřistatisíckorunčeských 
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V Praze, dne 12.04.2018 

 Ing. Lucie Cihelková 

 Lamačova 914/35 

 152 00 Praha 5 – Hlubočepy 

 

D. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek jsem zpracovala jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedkyně Krajského 

soudu v Ostravě dne 26. 5. 1999 pod č.j. Spr. 1956/99 pro základní obor ekonomika pro odvětví 

ceny a odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 1967 - 35/2018 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 35/2018. 

 

E. PROHLÁŠENÍ 

Znalec dle § 127 a, odst. 1 Občanského soudního řádu bere na vědomí povinnost oznámit bez 

odkladu skutečnosti, pro které byl jako znalec ve věci vyloučen (např. pochybnost o nepodjatosti 

dle § 11, odst. 1 Zák. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících), nebo které by jinak bránily být ve 

věci činný jako znalec. Znalec rovněž prohlašuje, že si je vědom následků vědomě nepravdivého 

znaleckého posudku, zejména skutkové podstaty trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého 

znaleckého posudku dle § 346 Trestního zákoníku.  

 


