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1. ÚVOD 
 

1.1. Znalecký úkol 
Úkolem znaleckého posudku je určení obvyklé ceny nemovitých věcí: pozemek st.parc. č. 55 o 

výměře 718m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Havlovice č.p. 26, způsob využití 

bydlení, parc.č. 409/1 o výměře 636m2, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 409/2 o výměře 639m2, 

zahrada a parc.č. 415/2 o výměře 255m2, trvalý travní porost, zapsáno na LV č. 341, pro k.ú. 

Havlovice u Domažlic, obec Domažlice, okres Domažlice, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský 

kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. 

 

1.2. Podklady  
- objednávka znaleckého posudku 

- výpis z Katastru nemovitostí LV č. 341 pro k.ú. Havlovice u Domažlic ze dne 03.01.2019 

- snímek z Katastrální mapy - nahlížení do KN 

- fyzická prohlídka oceňovaných nemovitých věcí, zaměření 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 nemovitých 

věcí odhadnuty.  Projektová dokumentace ani jiné podklady či doklady nebyly doloženy.  

 
  

2. METODY OCEŇOVÁNÍ 
 

2.1. Nákladová metoda 
Nákladová metoda je založena na principu pojetí náhrady, jejím výsledkem je věcná hodnota, která 

vychází z nutných pořizovacích nákladů, které by bylo třeba vynaložit na pořízení pozemků a 

realizaci obdobné výstavby, snížená pak o přiměřené opotřebení. 
 
 

2.2. Výnosová metoda 
Výnosová metoda je založena na principu očekávání budoucích výnosů, jejím výsledkem je 

výnosová hodnota, která vychází z předpokládaných nebo skutečných výnosů jakožto budoucího 

prospěchu, které je možné od oceňovaných nemovitých věcí očekávat a které jsou transformovány 

na současnou hodnotu peněz. 
 
 

2.3. Porovnávací metoda 
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 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 5% až 10% 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. 
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2.4. Volba metody ocenění 

 
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.  

 
Při volbě metody ocenění jsem analyzovala použitelnost a vypovídací hodnotu základních, v praxi 

používaných metod ocenění. Vzhledem k tomu, že se jedná o určení obvyklé ceny bytového domu, 

tj. rezidenčního segmentu trhu, pro které je možné nalézt dostatečnou množinu obdobného majetku 

a statisticky ji vyhodnotit, bude v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

obvyklá cena určena porovnáním. V daném případě oceňovaných nemovitých věcí, by nákladová 

metoda ani výnosová metoda neměly dostatečnou vypovídací hodnotu. 
 

 

3. NÁLEZ  
 

3.1. Identifikační údaje nemovité věci 
Dle výpisu z katastru nemovitostí LV 341 ze dne 03.01.2019 pro k.ú. Havlovice u Domažlic 

AB - PROFIL CZ s.r.o., Harmonická 1384/13, Stodůlky, 15800 Praha 5 

 

Adresa: Havlovice čp. 26 

Název katastrálního území: Havlovice u Domažlic 

Název obce: Domažlice 

Název okresu: Domažlice 

List vlastnictví: 

 

LV č. 341 

3.2. Omezení vlastnického práva 
 

dle LV č. 341 pro k.ú. Havlovice u Domažlic ze dne 03.01.2019 

Zástavní právo smluvní 

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu 

Exekuce na část majetku 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 

Nařízení předběžného opatření 

Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - AB - PROFIL CZ s.r.o. 

Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - AB - PROFIL CZ s.r.o. 

Zahájení exekuce - AB - PROFIL CZ s.r.o. 
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- ocenění je provedeno bez vlivu výše uvedených omezení vlastnického práva 

 
 

3.3. Poloha a charakteristika nemovitosti 
Bytový dům je postaven v městě Domažlice, samostatná část Havlovice (od Domažlic cca 1,4km), 

lokalita Valcha (od Havlovic 1km), při zpevněné komunikaci (parc.č. 408/1, parc.č. 641/9 ve 

vlastnictví město Domažlice), v zastavěné části lokality Valcha. Bytový dům je samostatně stojící, 

vstup a vjezd na pozemek je ze severozápadní strany, vstup do domu ze severozápadní strany, 

severovýchodně před bytovým domem stojí zděná kolna.  

 

Bezprostřední okolí je běžně prostorné, se zástavbou převážně rodinných domů. Odkanalizování 

bytového domu do jímky, voda ze studny, elektroinstalace zavedena, bez plynu. 

Domažlice se nachází v okrese Domažlice a náleží pod Plzeňský kraj. Domažlice je také obcí s 

rozšířenou působností. Domažlice jsou součástí historického Chodska. Stálý počet občanů tohoto 

středně velkého města je asi 10870 obyvatel. Obec je vzdálená přibližně 11 km od německých 

hranic. Samostatná část Havlovice je bez vybavenosti, od Domažlic v dojezdové vzdálenosti cca 

1,4km, lokalita Valcha (kde jsou oceňované nemovité věci) je menší osadou bez vybavenosti, v 

dojezdové vzdálenosti od Havlovic cca 1km. V lokalitě Valcha je několik původních rodinných a 

bytových domů a penzion. 

 

3.4. Popis a stav objektů 
Bytový dům čp.  26, součást pozemku st.parc.č. 55 

Bytový dům je převážně podsklepený, má tři nadzemní podlaží a využité podkroví.  

V 1 PP (suterénu) jsou nevyužívané sklepy a bývalá jídelna  

V 1 NP (přízemí) je schodiště, chodba, kotelna, 2x WC a čtyři nevyužívané místnosti 

V 2 NP (1 patro) je schodiště, chodba, byt 3+1, byt 2+1 a dva byty 1+kk. V bytech jsou kuchyňské 

linky, v některých sociální zařízení, částečně nefunkční, byty jsou různě, částečně společně 

užívané k bydlení, byt 2+1 je neužívaný. 

V 3 NP (2 patro) je schodiště, chodba, byt 2+1, byt 1+1 a dva neužívané pokoje. V bytech jsou 

kuchyňské linky, v některých sociální zařízení, částečně nefunkční, byty jsou různě, částečně 

společně užívané k bydlení. 

V podkroví schodiště, chodba, celkem pět pokojů, sociální zařízení a byt 1+1. V bytě je kuchyňská 

linka, sociální zařízení, částečně nefunkční, byt a pokoje jsou různě, částečně společně užívané k 

bydlení, některé pokoje neužívané. 

 

Popis převažujících konstrukcí: 

Konstrukce Popis 

Základy betonové a kamenné bez izolace proti zemní vlhkosti 

Zdivo smíšené (kámen, cihla apod.) 

Stropy železobetonové a dřevěné trámové 

Střecha krov dřevěný 

Krytina tašková 

Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 

Vnitřní omítky omítky 

Fasádní omítky omítky 

Vnější obklady sokl z kamene 

Vnitřní obklady běžné keramické obklady 

Schody betonové 

Dveře náplňové 

Okna dřevěná 

Podlahy obytných místností koberce, PVC, dřevotřískové desky 

Podlahy ostatních místností keramická dlažba 

Vytápění lokálně kamny na tuhá paliva v některých pokojích 
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Elektroinstalace světelná 

Rozvod vody studená voda, pouze v jednom bytě teplá 

Zdroj teplé vody bojler pouze v jednom bytě, jinak bez teplé vody 

Instalace plynu bez plynu 

Kanalizace litinové 

Vybavení kuchyně kuchyňské linky, sporáky 

Vnitřní vybavení umyvadla, sprchové kouty - částečně nefunkční 

Záchod splachovací - částečně nefunkční 

Ostatní není 

 

Historie a stavebně technický stav: 
Jedná se o bytový dům, jehož stáří nebylo doloženo ani sděleno, je odhadováno na 70 let, v 

osmdesátých letech min. století byly provedeny částečné rekonstrukce (pravděpodobně některá 

sociální zařízení), od té doby beze změn. Bytový dům je dlouhodobě bez oprav a bez údržby, ve 

velmi špatném, částečně neobyvatelném stavu (v suterénu voda a částečně splašky na podlahách, 

zdivo je narušeno vlhkostí jak zemní tak i tekoucí vodou z rozvodů, v přízemí je zmrzlá voda v 

umyvadlech a na zemi, celé přízemí je neobydlené, je zde skladováno velké množství věcí, 

prostory jsou poničené, v ostatních nadzemních podlažích bydlí neurčitý počet rodin a lidí různě 

v bytech a pokojích a užívají společně některá sociální zařízení, která jsou funkční (převážně jsou 

nefunkční).  

 

Studna: 

Původní kopaná studna hloubky odhadem 15m. 

 

Vedlejší stavby: 

Jedná se o stavbu zděné kolny, která je užívána pro parkování a skladování. Kolna je dlouhodobě 

bez oprav a bez údržby, ve špatném stavebně technickém stavu. 

 

Venkovní úpravy: 

 V běžném rozsahu - oplocení, přípojky, zpevněné plochy, opěrné zídky apod., vše převážně v 

původním, horším až špatném stavu. 

 

3.5. Pozemky 
Pozemek st.parc.č. 55 o výměře 718m2, zastavěná plocha a nádvoří, který je zastavěn bytovým 

domem čp. 26 a kolnou, nezastavěná část je převážně zpevněnou plochou před domem. 

Pozemek parc.č. 409/1 o výměře 636m2, ostatní plocha, jiná plocha je pozemkem zahrady 

jihozápadně od bytového domu, pozemek je s trvalými porosty v běžných druzích, pravděpodobně 

je na něm vodoteč případně torzo původního bazénu, ke dni prohlídky pod sněhem, 

pravděpodobně je pozemek neudržovaný, zarostlý a zpustlý. 

Pozemek parc.č. 409/2 o výměře 639m2, zahrada je pozemkem zahrady jihovýchodně od bytového 

domu, pozemek s trvalými porosty v běžných druzích, ke dni prohlídky pod sněhem, 

pravděpodobně je pozemek neudržovaný, zarostlý a zpustlý. 

Pozemek parc.č. 415/2 o výměře 255m2, trvalý travní porost je pozemkem zahrady východně od 

zděné kolny, pozemek s trvalými porosty v běžných druzích, ke dni prohlídky pod sněhem, 

pravděpodobně je pozemek neudržovaný, zarostlý a zpustlý. 

 

Pozemky celkem 2248m2 

 

 

 

 

4. Analýza trhu nemovitých věcí 
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Trh s nemovitými věcmi (realitní trh) lze obecně definovat jako místo, oblast, kde se setkává 

prodávající a kupující (případně realitní makléř, developer, banka, poradce apod.), tvoří se zde 

cena a předmětem vzájemného obchodu jsou nemovité věci, případně další služby a nemovitými 

věcmi spojené. Nemovité věci lze obecně dělit na rezidenční a komerční. V daném případě ocenění 

rezidenční nemovité věci trh vykazuje v poslední době převážně (v závislosti zejména na lokalitě) 

stále rostoucí tendenci poptávky, která převyšuje nad nabídkou a vlivem toho dochází ke stálému 

nárůstu cen rezidenčního bydlení. Ceny od roku 2014 trvale rostou, momentálně jsou spíše ve 

stagnaci (resp. vlastníci za ně již požadují většinou tak vysoké ceny, že kupující nejsou ochotni 

takové ceny zaplatit a nemovité věci jsou nabízeny k prodeji spíše delší dobu, rovněž tak získání 

hypotéčních úvěrů či jiných typů financování je v současné době obtížnější).  

V Havlovicích není ke dni ocenění nabízena žádná podobná nemovitá věc. V okrese Domažlice je 

ke dni ocenění nabízeno přibližně patnáct nemovitých věcí (činžovní, ubytovací domy a budovy 

apod.), v cenové relaci od 890.000,- Kč za bytový dům v původním stavu po 15.000.000,- Kč za 

bytový dům rekonstruovaný v Domažlicích. Z nabídkových cen jsou vybrány vzorky nejvíce 

podobné oceňované nemovité věci a dále jsou použity vzorky realizovaných kupních cen. 

 

 

5. Ocenění 
 

5.1. Výpočet porovnávací hodnoty 
Pro výpočet porovnávací hodnoty jsou použity podobné nemovité věci (vzorky), u nichž je 

realizovaná cena známá a nemovité věci (vzorky) z inzerce nabídkových cen. Při výběru vzorků 

je respektována přiměřená homogenita pro srovnání, tj. vzorky odpovídají shodnému segmentu 

trhu zejména co do polohy, typu, velikosti, kvality, využitelnosti apod. Případné rozdíly jsou 

zohledněny pomocí použitých korekčních koeficientů. Cílem porovnání je využít a jeho pomocí 

vytěžit přibližné indicie, které naznačují hranice úrovně porovnávací hodnoty. Při výběru vzorků 

jsou použity vzorky jak horší tak lepší a výsledná porovnávací hodnota leží uvnitř intervalu, 

vymezeném cenami jednotlivých vzorků. Při analýze transakcí se srovnatelným majetkem je pro 

stanovení indikace porovnávací hodnoty oceňovaných nemovitých věcí zvolena srovnávací 

jednotka za metr čtvereční započitatelné plochy. Tato jednotka je u rezidenčních nemovitých věcí 

podobného typu považována a používána za standardní.  

Oceňovaná nemovitá věc:  

Zastavěná plocha: 324m2 

Pozemky celkem: 2248m2 

 
 lokalita cena  druh ceny  

 1) Blížejov, okr. Domažlice 1 300 000,- Kč kupní cena, prodej 09/2018  

Bytový dům se nachází na západním okraji obce Blížejov. V blízkosti se nachází základní škola, obchod 
se smíšeným zbožím a sídliště rodinných domů. Dům je přístupný po zpevněné komunikaci, je napojen na 
elektřinu, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a plynovod, obsahuje 3 byty, má jedno podzemní a dvě 
nadzemní podlaží. Dům byl postaven v roce 1896. V roce 1970 byla provedena výměna oken a dveří, v 
roce 1992-93 byla provedena nová fasáda a krytina, v roce 2000 byl zaveden do domu plyn. Zastavěná 
plocha 242m2, pozemky celkem 1355m2. 
Hodnocení: 

 

K1-  poloha a lokalita lepší = 0,90 
K2 - materiálové provedení, stavebně technický stav, rekonstrukce lepší = 0,90 
K3 - pozemek, velikost, tvar podobné = 1,00 
K4 - velikosti objektů, využitelnost menší = 0,90 
K5 - vybavení, modernizace podobné = 1,00 
K6 - zdroj, redukce nabídkových cen kupní cena = 1,00 
K7 - ostatní, výše neuvedené, celkový dojem, úvaha a názor znalce ins = 0,95 
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 2) Tasnovice, okr. Domažlice 1 590 000,- Kč kupní cena, prodej 04/2018  

Nepodsklepený objekt o 2 podlažích a nevyužitém podkroví. V přízemí nemovitosti se nachází restaurace 
s výčepem, jídelní místností, velký sál, sociální zázemí pro veřejnost, kuchyně, sklady potravin a lihovin, 
personální sociální zázemí a další místnosti možné k využití jako provozní byt či kanceláře s vlastním 
vstupem. V patře objektu se nachází prostorné samostatné pokoje se sociálním zázemím, které by bylo 
možné po úpravě předělat až na 4 byty. Tyto místnosti mohou být zpřístupněny 2 samostatnými vstupy. 
Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, odpadní vody svedeny do jímky. Zastavěná plocha 
615m2, pozemek celkem 1275m2.  
Hodnocení: 

 

K1-  poloha a lokalita podobná = 1,00 
K2 - materiálové provedení, stavebně technický stav, rekonstrukce lepší = 0,90 
K3 - pozemek, velikost, tvar menší = 1,10 
K4 - velikosti objektů, využitelnost podobné = 1,00 
K5 - vybavení, modernizace podobné = 1,00 
K6 - zdroj, redukce nabídkových cen kupní cena = 1,00 
K7 - ostatní, výše neuvedené, celkový dojem, úvaha a názor znalce ins = 0,95 

       

 3) Bukovec, okr. Domažlice 890 000,- Kč nabídková cena  

Samostatně stojící objekt původní usedlosti (nyní objekt občanské vybavenosti) s provozními prostorami, 
sálem, obytnými prostorami, rozsáhlými sklepy a příslušenstvím, původně sloužící jako hospoda a 
zemědělská usedlost. Jedná se o soubor stavebně navazujících budov s hospodářskými přístavbami 
(sklad, stáj), manipulačními prostorami, dvorem, zahradou a navazujícím sadem v klidné, zastavěné části 
obce. Zděný, dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt s původními provozními prostorami, 
společenským prostorem a prostorami k bydlení s kompletně využitelným podkrovím k případné podkrovní 
vestavbě. Objekt, jehož původní stáří je cca 100 let, byl naposledy částečně užíván k bydlení, podnikání a 
jako ateliér. Nyní jsou budovy volné, částečně vyklizené, již nevyužívané k původnímu účelu, připraveny k 
zahájení provedení kompletní rekonstrukce objektů dle představ nového vlastníka. ENB: třída G. K zajištění 
obyvatelnosti a prodloužení životnosti budovy je nutné provést kompletní rekonstrukci a adaptaci s 
možností zachování stávající konstrukce objektu se zachováním původních stavebních prvků. Navazující 
soubor pozemků s vjezdem a vstupem sestává z vjezdového dvora, manipulační plochy, travního porostu 
a navazujícího oploceného sadu s ovocnými dřevinami a spolu s budovami tvoří jeden samostatný funkční 
celek situovaný ve vesnické zástavbě. Nemovitosti jsou vhodné a využitelné k bydlení a komerčnímu využití 
(bydlení, rekreace, ubytování, gastronomické služby, agroturistika) v malé klidné obci Bukovec s dobrou 
dopravní dostupností. Základní služby a infrastruktura jsou dostupné v cca 10 km vzdáleném městečku 
Horšovský Týn. Předností nabízených nemovitosti je lokace nemovitostí v malé klidné obci u návsi s 
kostelem, zachované vnitřní konstrukční a stavební prvky objektu, dostupnost objetu a velikost 
navazujících pozemků. Přístup z veřejné zpevněné komunikace, napojeno na veřejný rozvod elektřiny, 
vlastní zdroj vody (kopaná studna), možnost odkanalizování přes budoucí ČOV do povrchové kanalizace 
a napojení na telekomunikační rozvody.Celková cena: 890 000 Kč za nemovitost, včetně provize Cena za 
m²: 1 780 Kč ID zakázky: 225919 Aktualizace: 12.02.2019 Stavba: Cihlová Stav objektu: Před rekonstrukcí 
Umístění objektu: Centrum obce Typ domu: Patrový Podlaží: 2 Užitná plocha: 500 m2 Voda: Místní zdroj 
Telekomunikace: Internet Elektřina: 400V Doprava: Silnice 
Hodnocení: 

 

K1-  poloha a lokalita podobná = 1,00 
K2 - materiálové provedení, stavebně technický stav, rekonstrukce podobné = 1,00 
K3 - pozemek, velikost, tvar podobný = 1,00 
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K4 - velikosti objektů, využitelnost podobné = 1,00 
K5 - vybavení, modernizace podobné = 1,00 
K6 - zdroj, redukce nabídkových cen nabídková cena = 0,90 
K7 -  ostatní, výše neuvedené, celkový dojem, úvaha a názor znalce ins = 0,95 

 

       

 4) Mutěnín, okr. Domažlice 980 000,- Kč nabídková cena  

Soubor původní administrativní a ubytovací budovy s okolními - navazujícími pozemky o celkové výměře 
11.706 m2, sestávající z vlastní samostatné budovy (původní škola), venkovních úprav, venkovních 
zpevněných ploch a navazujících pozemků, tvořící jeden celek v klidné přírodní lokalitě. Jedná se o soubor 
pozemků rozdělený příjezdovou cestou navazující na okolní náletový porost, vzrostlý porost listnatých 
stromů a na stávající objekty sloužící k individuální rekreaci a bydlení (2x chalupa, 1x samostatný RD). 
ENB: G. Část pozemků byla užívána jako zázemí ke stávající budově a zbývající většinová část jsou volné 
pozemky - travní porost a vedlejší ostatní plochy s travním porostem a náletovými dřevinami v jednom 
územním celku, bez oplocení, dostupné z vlastní a veřejné cesty. Část navazujících pozemků je dle 
platného územního plánu obce určena jako území bydlení k individuální výstavbě samostatných rodinných 
domů. Lokace v mírně svažitém terénu s ideální orientací na jih-jihozápad v klidné, okrajové části malé 
rekreační osady. Z jižní části pozemků se naskýtá panoramatický výhled do otevřené krajiny na louky a 
pohoří Českého Lesa v přírodní lokalitě CHKO Český Les s okolními lesy a volnými travnatými plochami. 
Lokace obce Ostrov-Bezvěrov v blízkosti obce Mutěnín v izolovaném přírodním prostředí v blízkosti státní 
hranice se SRN s dobrou dopravní dostupností cca 6 km od městečka Hostouň se základními službami a 
infrastrukturou. Předností nabízených nemovitostí jako celku je lokace v přírodním klidném a izolovaném 
území v CHKO Český Les, dostupnost pozemků, možnost využití souboru nemovitostí ke komerčnímu 
provozu služeb a ubytování či využití k trvalému bydlení v klidné přírodní lokalitě obklopené lesy. 
Dostupnost pozemků z veřejné zpevněné komunikace, možnost napojení na stávající veřejný rozvod 
elektřiny 220/380 a sdělovací rozvody, napojeno na vlastní zdroj vody (kopaná studna), odkanalizováno 
přes septik do povrchové kanalizace.Celková cena: 980 000 Kč za nemovitost, včetně provize Cena za m²: 
2 579 Kč ID zakázky: 180516 Aktualizace: 12.02.2019 Stavba: Smíšená Stav objektu: Před rekonstrukcí 
Umístění objektu: Okraj obce Typ domu: Patrový Podlaží: 2 Užitná plocha: 380 m2 Plocha podlahová: 300 
m2 Voda: Místní zdroj Topení: Lokální elektrické Doprava: Silnice 
Hodnocení: 

 

K1-  poloha a lokalita podobná = 1,00 
K2 - materiálové provedení, stavebně technický stav, rekonstrukce podobné = 1,00 
K3 - pozemek, velikost, tvar podobný = 1,00 
K4 - velikosti objektů, využitelnost podobné = 1,00 
K5 - vybavení, modernizace podobné = 1,00 
K6 - zdroj, redukce nabídkových cen nabídková cena = 0,90 
K7 - ostatní, výše neuvedené, celkový dojem, úvaha a názor znalce ins = 0,95 

 

        

 5) Nemanice, okr. Domažlice 1 500 000,- Kč nabídková cena  

Nabízíme hrubou stavbu bytového panelového domu (jen skelet). Jedná se o prodej bytového domu 
skládajícího se ze 6 bytových jednotek a 5 garáží (z toho 2 garáže slouží jako kotelna+sklad paliva). 
Rozměry a velikosti bytů : 4x 3+1+balkon (2x 74,78m2, 2x 71,77m2), 2x 2+1 (každý 59,40m2). Každý byt 
má vlastní sklep. Bytový dům není v současné domě v užívání schopném stavu a je potřeba jej kompletně 
zrekonstruovat. Celková výměra bytových jednotek je 412,08m2 (celková užitná plocha 813m2). Dům 
napojen na vodovod, obecní kanalizaci, el. energii, vytápění zajišťoval kotel na tuhá paliva pro celý objekt. 
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Vhodné pro investora k dalšímu pronajímání! Při komunikaci s RK uvádějte číslo zakázky 
010214600.Celková cena: 1 500 000 Kč za nemovitost Cena za m²: 1 845 Kč Poznámka k ceně: Rychlé 
jednání - dohoda ID zakázky: N42243 Aktualizace: 31.12.2018 Stavba: Panelová Stav objektu: Před 
rekonstrukcí Typ domu: Patrový Podlaží: 3 Plocha zastavěná: 271 m2 Užitná plocha: 813 m2 Plocha 
podlahová: 813 m2 Parkování: 6 Garáž: Voda: Dálkový vodovod Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 230V 
Komunikace: Asfaltová 
Hodnocení: 
K1-  poloha a lokalita podobná = 1,00 
K2 - materiálové provedení, stavebně technický stav, rekonstrukce podobné = 1,00 
K3 - pozemek, velikost, tvar menší = 1,10 
K4 - velikosti objektů, využitelnost podobné = 1,00 
K5 - vybavení, modernizace podobné = 1,00 
K6 - zdroj, redukce nabídkových cen nabídková cena = 0,90 
K7 - ostatní, výše neuvedené, celkový dojem, úvaha a názor znalce ins = 0,95 

 

         

 6) Poběžovice, okr. Domažlice 1 990 000,- Kč nabídková cena  

Měšťanský dům s obytnou přístavbou, halou, dílnami, garážemi a navazujícími pozemky ( zpevněné 
parkovací a příjezdové plochy ) v centrální části obce Poběžovice. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený 
objekt s bytovými a nebytovými prostorami (kanceláře, společenské prostory, komerční prostory) se 
společným vstupem, chodbami a schodištěm. Na objekt stavebně navazuje přízemní přístavba (sklady, 
dílna, garáže, administrativní prostory) sloužící jako samostatný objekt firmy k provozu řemeslných služeb 
s kompletním provozním a administrativním zázemím. Objekty jsou přístupné z příjezdového dvora se 
zpevněnou manipulační plochou se dvěma vjezdy na pozemky z veřejné komunikace. V objektu, jehož 
původní stáří je cca 120 let, byla v r. 2007 provedena částečná modernizace objektu ( zbudování ústředního 
plynového vytápění, část. výměna rozvodů, kompletní výměna střešní krytiny a adaptace vnitřních prostor. 
Objekt byl užíván k trvalému bydlení, podnikání a částečně pronajímán třetímu subjektu jako samostatné 
sídlo firmy s regionálním provozem řemeslných služeb. Objekty jsou v původním technickém stavu 
odpovídajícímu jejich stáří s přihlédnutím k provedeným st. úpravám a modernizaci, provozně vybaveny, 
napojeny na kompletní inženýrské sítě, připraveny k okamžitému předání. ENB: G. Nabízené nemovitosti 
jsou jako jeden celek vhodné k přestavbě na polyfunkční komerční objekt využitelný ke komerčním účelům 
a bydlení. Nemovitosti jsou situovány u hlavní příjezdové komunikace v centrální části městečka 
Poběžovice s kompletními službami, infrastrukturou. Předností nabízených nemovitostí je lokace v rušné, 
centrální části obce, velikost pozemku, ucelenost budov a pozemků v jednom areálu a napojení na 
kompletní inženýrské sítě. Přístup z veřejné asfaltové komunikace a chodníku, elektřina (220/380V), 
veřejný zdroj vody (vodovod), veřejná splašková kanalizace, napojeno na veřejný rozvod plynu, kompletní 
telekomunikační rozvody. Vytápění: centrální plynové. Část objektu bar/herna je možno pronajmout za 8 
000,- Kč / měsíčně.Celková cena: 1 990 000 Kč za nemovitost, včetně provize Cena za m²: 3 062 Kč 
Poznámka k ceně: Část objektu bar/herna je možno pronajmout za 8 000,- Kč/měsíčně. ID zakázky: 
186113 Aktualizace: 12.02.2019 Stavba: Smíšená Stav objektu: Před rekonstrukcí Umístění objektu: 
Centrum obce Typ domu: Patrový Podlaží: 2 Užitná plocha: 650 m2 Plocha podlahová: 150 m2 Garáž: 
Voda: Dálkový vodovod Topení: Ústřední plynové Plyn: Plynovod Telekomunikace: Telefon, Internet 
Elektřina: 400V Doprava: Vlak, Silnice 
Hodnocení: 

 

K1-  poloha a lokalita lepší = 0,80 
K2 - materiálové provedení, stavebně technický stav, rekonstrukce podobné = 1,00 
K3 - pozemek, velikost, tvar podobný = 1,00 
K4 - velikosti objektů, využitelnost podobné = 1,00 
K5 - vybavení, modernizace podobné = 1,00 
K6 - zdroj, redukce nabídkových cen nabídková cena = 0,90 
K7 - ostatní, výše neuvedené, celkový dojem, úvaha a názor znalce ins = 0,95 
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hodnocení vzorků 

č.nem. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Kč/ks  Kč/ks upravená 

1. Blížejov, okr. Domažlice 0,90 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 0,95 1 300 000 900 315 

2. Tasnovice, okr. Domažlice 1,00 0,90 1,10 1,00 1,00 1,00 0,95 1 590 000 1 495 395 

3. Bukovec, okr. Domažlice 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,95 890 000 760 950 

4. Mutěnín, okr. Domažlice 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,95 980 000 837 900 

5. Nemanice, okr. Domažlice 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 0,90 0,95 1 500 000 1 410 750 

6. Poběžovice, okr. Domažlice 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,95 1 990 000 1 361 160 

minimum         760 950 

maximum         1 495 395 

průměr         1 127 745 

median         1 130 738 

jednotka         1 

porovnávací hodnota                  1 130 738 

 

Porovnávací hodnota po zaokrouhlení: 1 130 000,- Kč 

 

5.2. Rekapitulace, závěrečná analýza 

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

 

Silné stránky – klidná poloha 

 

Slabé stránky – bytový dům je dlouhodobě bez oprav a bez údržby, ve velmi špatném, částečně 

neobyvatelném stavu 

 

Z transakční historie, analýzy transakcí a vyhodnocení segmentu trhu je zřejmé, že s obdobnými 

nemovitými věcmi je obchodováno. Pro určení obvyklé ceny je vycházeno z databáze a znalosti 

trhu, z konzultací s realitními kancelářemi, z vyhodnocení údajů odborného tisku. Z realizovaných 

prodejů databáze a nabídkových cen 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 dílčích indicií a analýzy trhu, po zohlednění všech vlivů 

působících na cenu obvyklou, zejména poloze, stavebně technickému stavu a vybavení, stavu a 

prognózám ekonomického vývoje v daném segmentu trhu a po zvážení všech okolností byla 

současná cena obvyklá – tržní hodnota stanovena na úrovni hodnoty porovnávací. 
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6. Závěr 

Analýzou trhu, porovnáním výše vypočtených hodnot a po přihlédnutí ke všem vlivům 

působícím na obvyklou cenu odhaduji cenu obvyklou oceňovaných nemovitých věcí, 

ke dni ocenění: 07.02.2019 

 

ve výši: 1 130 000,- Kč 
 

 

slovy: jedenmilionstotřicettisíc Kč 
 

 

 
V Pardubicích, 25.02.2019 

 
Vypracoval         

Renáta Havířová                                

 

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

ZUOM a.s. - znalecký ústav 

 Ing. Jan Mikloško 

Ředitel společnosti 

 

 

 

7.  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. 521-27/2019 znaleckého deníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Přílohy 
8.1. 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. 
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3. Při své činnosti jsme neshledali žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že předané 

dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. 

 

 

8.2. Fotodokumentace 

mapy 
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vstup do domu 
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schodiště 
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1 PP (suterén) 
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1 NP (přízemí) 
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2 NP (1 patro) 
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3 NP (2 patro) 

  
 

  
 

podkroví 
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půda, krov 

  
 

zděná kolna 
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pohled východní 

  
 

pohled západní                                                   pohled severozápadní 

  
 

pohled severní 
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katastrální mapa 

 
 

 


		2019-02-27T10:40:11+0100
	Jan Mikloško




