
ZNALECKÝ POSUDEK
č. 7171-305/18

o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 49 včetně příslušenství  a
pozemku parc. č. st. 55 a parc. č.  10/14  dle  LV č. 1184 v kat.

území Velké Zboží, obec Poděbrady, okres Nymburk.

Objednatel posudku:  TipFinance.cz s.r.o. 
 Na Výsluní 1307

                                                                                 277 11 Neratovice

Účel posudku:  Stanovení obvyklé ceny nemovité věci        
                                                                       

Dle zákona č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o
oceňování  majetku,   v  účinném  znění,  ve  znění  vyhlášky  č.  199/2014  Sb.,  vyhlášky  č.
345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb. a vyhlášky č. 457/2017 Sb., a
dále podle metodiky Teorie oceňování Prof. Ing. Alberta Bradáče, DrSc.

Podle stavu ke dni: 1.11.2018

Vypracoval: Ing. Karel Schwarz
Štverákova 2726/10, 193 00 Praha 9
telefon: 605 788 661
e-mail: schwarzk@seznam.cz

Posudek obsahuje 5 stran textu, včetně titulního listu a 8 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 
vyhotoveních.

V Praze dne 5.11.2018
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

       1.1. Výchozí data

              Objednatel:  TipFinance.cz s.r.o. 
 Na Výsluní 1307

                                                                                 277 11 Neratovice

Oceňovaný nemovitý majetek:

1) stavby: rodinný dům č.p. 49, vedlejší stavby 
2) venkovní úpravy: oplocení, zpevněné plochy
3) pozemky:  parc. č. st. 55, parc. č. 10/14 dle LV č. 1184
4) příslušenství: přípojky inž. sítí

Specifikace podle LV č. 1184

Parcelní číslo Výměra v m2 Druh pozemku Poznámka

              St. 55

             10/14

267

268

   

  zastavěná plocha a nádvoří

                       zahrada

rodinný dům č.p. 49

           Podklady pro ocenění:

             - výpis z katastru nemovitostí LV č. 1148 ze dne 4.10.2018
             - kopie katastrální mapy
             - fotografická dokumentace
             - nabídky realitních kanceláří k prodeji obdobných objektů

- výsledky místního šetření konaného dne 1.11.2018. Vlastník se místního šetření zúčastnil,
znalci byl umožněn přístup.  

      1.2. Vlastnictví oceňovaných nemovitostí

Stávajícím vlastníkem oceňovaného majetku je podle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 
1184 ze dne 4.10.2018

Vlastnické právo Identifikátor Podíl

Kroutil Miroslav, Nymburská 49, Velké 
Zboží, 29001 Poděbrady
Kroutilová Vladislava, Nymburská 49, Velké
Zboží, 29001 Poděbrady

½

½

Na  nemovitosti  je  zapsáno  zástavní  právo  smluvní,  zákaz  zcizení  a  zatížení  (viz.  výpis
z katastru  nemovitostí  LV č.  1184  ze  dne  4.11.2018  v příloze  tohoto  posudku).  Toto   není
zohledněno v obvyklé ceně.
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       1.3. Popis oceňovaných nemovitostí

Rodinný dům č.p. 49 o velikosti 2+1 se nachází v ulici Nymburská, v Poděbradech –Velké
Zboží.  Velké Zboží tvoří okraj města ve směru na město Nymburk.

Rodinný dům je ½ dvojdomku s jedním nadzemním podlažím,  půdorysného tvaru písmene
L, dům byl  postaven cca v roce 1900,  v roce 1970 byl  přestavěn do současného stavu, svislé
nosné konstrukce jsou zděné ze smíšeného zdiva, stropy dřevěné trámové, krov dřevěný střešní
krytina tašková, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Venkovní omítky strukturovan,
okna dřevěná dvojitá.  Vnitřní  omítky štukové, podlahy betonové s keramickou dlažbou,  PVC.
Dveře  plné,  prosklené  do  ocelových  zárubní.  V koupelně  je  vana,  umyvadlo  a  WC,  kuchyň
s kuch.  linkou  a  plyn.  sporákem.  Na  obytnou  část  domu  navazuje  kotelna  se  skladem  a
přístřeškem. Rodinný dům je napojen na studnu, obecní vodovod přiveden na pozemek, odpady
svedeny do jímky,  kanalizace přivedena na pozemek, ohřev vody el. bojlerem, topení ústřední
s plynovým kotlem. 

Dispozice: vstup, kuchyň, 2x pokoj, technická místnost, koupelna

Na pozemku se nachází samostatně stojící sklad, využívaný jako dílna a garáž a dále letní
kuchyně.

Výměra pro ocenění:

Rodinný dům č.p. 49

Zastavěná plocha:             267,00 m2

Podlahová plocha užitná:  157,10 m2

      1.4. Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou

Pro  ocenění  nemovitosti  porovnávacím  způsobem  je  nutné  zjistit  ceny  srovnatelných
nemovitostí v dané lokalitě, nebo lokalitách blízkých, které jsou realizované v době ne delší než
tři  měsíce.  V našem  případě  se  nemovitost  nachází  v obci  Poděbrady.  Poptávka  a  nabídka
nemovitostí je monitorována realitními kancelářemi a je známá z tisku, odborných časopisů na
internetových stránkách.  Z aktuální  nabídky vybral  znalec  3  srovnatelné  objekty,  které  uvádí
v následujícím přehledu:

Pro výpočet porovnávací  hodnoty nemovitosti  byly vybrány obdobné,  aktuálně nabízené
rodinné domy v místě nebo blízkém okolí.

1) Prodej rodinného domu 4+1  170 m2

Cena: 3 350 000,- Kč
Lokalita: Poděbrady - Kluk 

2) Prodej rodinného domu 5+kk  170 m2

Cena: 3 900 000,- Kč
Lokalita: Poděbrady – Přední Lhota

3) Prodej rodinného dům 4+1 190 m2

Cena: 4 490 000,- Kč
Lokalita: Poděbrady – Velké Zboží 
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        Koeficienty cenového porovnání:

Celkový koeficient vyjadřuje kvalitu oceňované nemovitosti oproti nemovitosti porovnávací 
se zohledněním zdroje porovnávacích nemovitostí.

Poro
vnáv
ací

nemo
vitost

Cena (Kč)
Užitná
plocha
(m2)

Jednotko
vá cena
v Kč/m2

UP

Korekc
e

zdroje
porovn
ávanýc

h
nemovi

tostí

Korekc
e pro

polohu

Staveb
ně

technic
ký stav

Celkový
koeficie

nt

Celková cena Kč
za 1 m2 UP

1 3 350 000 170 19 706 0,95 0,99 0,99 0,93 18 327 Kč

2 3 900 000 170 22 941 0,95 0,98 0,98 0,91 20 876 Kč

3 4 490 000 190 23 632 0,95 1,00 0,98 0,93 21 978 Kč

       Celkem       61 181 Kč

PRŮMĚRNÁ CENA (61 181 : 3 =)                                                                                  20 394 Kč/m2.

CENA NEMOVITOSTI POROVNÁVACÍ METODOU

Porovnávací metoda oceňované nemovitosti s příslušenstvím a pozemky
Užitná plocha obytná: 157,10 m2

Cena: 157,10 x 20 394= 3 203 897,- Kč.
CENA – zaokrouhleno       3 204 000,- Kč.

2. ZÁVĚR

       2.1. Výrok znalce

Na základě provedené detailní analýzy jsme toho názoru, že tržní hodnota rodinného domu
č.p. 49 včetně příslušenství  a pozemku parc. č. st. 55 a parc. č.  10/14  dle  LV č. 1184 v  kat.
území Velké Zboží, obec Poděbrady, okres Nymburk, činí k datu 1.11.2018: 

                                                                    3 204 000,- Kč.

                               Slovy: Třimilionydvěstěčtyřitisíce Kč.                                 

V Praze dne 5.11.2018 Ing. Karel Schwarz
Štverákova 2726/10
193 00 Praha 9
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3.   ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem podal  jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci
Králové ze dne 26.03.1999 č.j. Spr. 657/99 pro základní obor ekonomika  pro odvětví ceny a odhady
nemovitostí. Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. 7171-305/18 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu
nákladů účtuji podle přiložené likvidace.

 V Praze dne 5.11.2018 Ing. Karel Schwarz

4.  PŘÍLOHY

4.1. Výpis z katastru nemovitostí 4 listy,
4.2. Kopie katastrální mapy 1 list,
4.3. Mapa oblasti 1 list,
4.4. Fotografická dokumentace 2 listy.

5


