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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 5728-571/2018 

 

Objednatel znaleckého posudku: AK Kaplan - Daniel Kaplan 
Politických vězňů 1597/19 
110 00 Praha 1 

 

Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro 
potřeby insolvenčního řízení. 

 

Adresa předmětu ocenění: Lubná 241, okres Svitavy 

 

Prohlídka předmětu ocenění 
provedena dne: 

26.03.2018 

 

Zpracováno ke dni: 26.03.2018 

 

Zhotovitel: XP invest, s. r. o. 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Ing. Jitka Mašínová 
Email: jitka.masinova@xpinvest.cz 

 

Znalecký posudek obsahuje 17 stran textu včetně titulního listu a 20 stran příloh. 
Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 07.04.2018 
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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 241 vč. příslušenství a pozemků parc. č. st. 
362, 528/2, a dále pozemků parc. č. 2348/31, 2348/44 v obci Lubná, okres Svitavy, 
katastrální území Lubná u Poličky, pro potřeby insolvenčního řízení. 

2. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Rodinný dům č.p. 241, obec Lubná 

Adresa předmětu ocenění: Lubná 241, okres Svitavy 

Kraj: Pardubický kraj 

Okres: Svitavy 

Obec: Lubná 

Katastrální území: Lubná u Poličky 

3. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 26.03.2018. Prohlídka proběhla bez účasti 
vlastníka, dům nebyl zpřístupněn, proběhla pouze vnější obhlídka. Výměry nemovitosti 
jsou převzaty z částečné stavební dokumentace poskytnuté stavebním úřadem 
v Litomyšli. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Zdroje pro vypracování posudku: informace zjištěné při prohlídce, výpis z katastru 
nemovitostí, výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, 
povodňová mapa, informace realitních kanceláří, informace zjištěné na stavebním 
úřadě, technické řešení systému INEM. 

5. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo 

Hrůzek Josef, č. p. 241, 56963 Lubná 

Nemovitosti: 

Rodinný dům č.p. 241 vč. příslušenství a pozemků parc. č. st. 362, 528/2,  

Pozemky parc. č. 2348/31, 2348/44  

v obci Lubná, okres Svitavy, katastrální území Lubná u Poličky. 

6. Dokumentace a skutečnost 

Přesný soulad dokumentace a skutečného stavu nemohl být zjištěn, na skutečný stav je 
usuzováno dle vnější obhlídky.  
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7. Celkový popis nemovitosti 

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní 
podlaží. Dům nemá podsklepení, je zde vybudována příprava na obytné podkroví 
(podkroví se jeví jako nedokončené). Původní objekt byl postaven odhadem před 100 
lety, přístavba podkroví byla povolena v roce 2004.  

Konstrukce objektu je smíšená (opuka, cihla). Tvar střechy je sedlový, střešní krytina je 
plechová a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Dům nemá vnější omítky.  

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen jako 2+1. V domě se nachází pokoj o výměře 14,28 
m2, pokoj o výměře 17,60 m2, kuchyně o výměře 17,85 m2, hala o výměře 11,21 m2, 
chodba o výměře 4,58 m2, kotelna o výměře 3,44 m2, WC o výměře 0,90 m2, 
příslušenstvím je garáž o výměře 22,41 m2, budoucí podkroví o výměře 86,00 
m2. Podlahová plocha činí 69,86 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 178,27 m2.  

Jsou zde instalována dřevěná okna. Předpokládá se koupelna se základním vybavením 
(sprchový kout nebo vana, umyvadlo) a na WC klasická toaleta. Vchodové dveře jsou 
dřevěné. V kuchyni se předpokládá kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů.  

V domě je zavedena elektřina. Zdrojem vody je pravděpodobně vodovod (v místě 
dostupný, přípojka dle dokumentace je), dům je napojen na jímku a rozvod zemního plynu 
není v místě dostupný. Dům je vytápěn ústředně, předpokládá se kotel na tuhá paliva. V 
domě se pro ohřev vody předpokládá bojler. 

Rodinný dům byl v minulosti upravován – 60. léta přestavba stropu, nové omítky, 1971 
nový plot, 1978 dveře, 80. léta ústřední vytápění. V roce 2004 byly povoleny další 
stavební úpravy včetně vybudování podkroví, ve kterém má vzniknout 4x pokoj, 
koupelna, WC, spíž, šatna, chodba. Dle vnější obhlídky se podkroví zdá nedokončené 
(pouze nosné konstrukce), přízemí se jeví jako nerekonstruované. Chybí venkovní 
omítky, standard použitého vybavení se jeví jako nižší. Dům je posouzen jako vhodný 
k dokončení rekonstrukce. 

Přilehlý pozemek je bez větších porostů a pozemek není oplocen. Samotný pozemek je 
mírně svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Je zde 
možnost parkování na vlastním pozemku (garáž v domě).  

Objekt je postaven v širším centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými 
domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s 
omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a 
specializované služby je nutné dojíždět. Je zde částečná vybavenost z hlediska kulturních 
zařízení a sportovního vyžití. V obci je pobočka České pošty. 

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové 
vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí 
výskytu záplav. 

V místě je pouze zastávka autobusových spojů. 

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí 
domu není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. 
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Nemovitosti jsou předmětem zástavního práva smluvního, v KN je zapsáno rozhodnutí o 
úpadku vlastníka. Vzhledem k účelu znaleckého posudku nejsou tato omezení v ocenění 
zohledněna. 

Pozemky parc. č. 2348/31 a 2348/44 – plochy zeleně v nezastavěném území, v blízkosti 
Lubenské hájovny. Neoplocené, v terénu neohraničené. Pozemek parc. č. 2348/1 zarostlý 
smrkovým porostem. Na oceňované nemovitosti vázne věcné břemeno dodavatelů energií 
– bez vlivu na cenu pozemku.  

 

Tabulkový popis 

Popis rodinného 
domu 

Typ rodinného domu samostatný objekt 

Počet nadzemních podlaží 1 

Podsklepení ne 

Podkroví ano 

Dům byl postaven v roce cca před 100 lety 

Zdroj informace o době 
výstavby odhadem 

Rozsah rekonstrukce domu 

60. léta: stropy, omítky 
1971: plot 
1978: dveře 
80. léta: ústřední vytápění 
2004: další úpravy a zbudování podkroví 

Konstrukce smíšená 

Střecha sedlová 

Krytina střechy plechová 

Klempířské prvky pozinkované 

Vnější omítky chybí 

Typ oken v domě dřevěná zdvojená 

Koupelna(y) předpokládá se koupelna se základním vybavením 
(sprchový kout nebo vana, umyvadlo) 

Toaleta(y) předpokládá se klasická toaleta 

Vstupní dveře dřevěné 

Kuchyně předpokládá se kuchyňská linka bez vestavěných 
spotřebičů 

Dispozice RD 2+1 

Popis místností a rozměry v 
m2 

Pokoj pokoj 14,28 m
2 

Pokoj pokoj 17,60 m
2 

Kuchyně kuchyně 17,85 m
2 

Ostatní prostory hala 11,21 m
2 

Ostatní prostory chodba 4,58 m
2 

Ostatní prostory kotelna 3,44 m
2 
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Koupelna, WC WC 0,90 m
2 

Podlahová plocha 69,86 m
2 

   

Příslušenství garáž 22,41 m
2 

Příslušenství budoucí podkroví 86,00 m
2 

Podlahová plocha vč. příslušenství 178,27 m
2 

 

Elektřina ano 

Vodovod vodovod 

Svod splašek jímka 

Plynovod ne 

Řešení vytápění v domě pravděpodobně kotel na tuhá paliva 

Řešení ohřevu vody pravděpodobně bojler 

Popis stavu rodinného domu k dokončení rekonstrukce 

Vady rodinného domu chybí omítky, nedokončená rekonstrukce, stav 
vnitřního vybavení nezjištěn 

Popis pozemku  

Trvalé porosty  bez větších porostů 

Venkovní stavby nejsou 

Sklon pozemku mírně svažitý 

Oplocení neoploceno 

Přístupová cesta k objektu přístup bezproblémový po zpevněné obecní cestě 

Popis okolí 

Popis okolí zástavba rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci širší centrum obce 

Vybavenost 

dostupnost pouze menších obchodů s omezenou 
otevírací dobou, v místě je dostupná základní škola, pro 
vyšší vzdělání a specializované služby je nutné 
dojíždět, v místě je částečná vybavenost z hlediska 
kulturních zařízení a sportovního vyžití, v obci je 
pobočka České pošty 

Životní prostředí 
klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivů, zeleň v 
podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti, lokalita se 
zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 

Spojení a parkovací 
možnosti 

pouze zastávka autobusových spojů, parkování na 
vlastním pozemku 

Sousedé a kriminalita sousedské vztahy bezproblémové, v místě není zvýšená 
kriminalita 

Věcná břemena věcné břemeno dodavatelů energií - bez vlivu na cenu  

Další informace 

Nemovitosti jsou předmětem zástavního práva smluvního, v KN je zapsáno rozhodnutí 
o úpadku vlastníka. Vzhledem k účelu znaleckého posudku nejsou tato omezení v 
ocenění zohledněna. 
 
Pozemky parc. č. 2348/31 a 2348/44 – plochy zeleně v nezastavěném území, 
v blízkosti Lubenské hájovny. Neoplocené, v terénu neohraničené. Pozemek parc. č. 
2348/1 zarostlý smrkovým porostem. 
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8. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění 26.03.2018 jsou použity všeobecně 
uznávané a vyžadované oceňovací postupy.  

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

ZÁKON č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 
oceňování majetku) 

ČÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 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 trhu 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.“ 

Volba metody: 

Za účelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobě tržního 
porovnání. Základní metodika, která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická 
metoda porovnání pomocí indexů uvedená v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, 
nakladatelství CERM. Dále je použita metodika "Postupy při oceňování majetku státu" 
vytvořená Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rovněž se v rámci 
výpočtu používá metodika "Komentář k určování obvyklé ceny (ocenění majetku a 
služeb)" vydaná Ministerstvem financí České republiky. Pro vyřazení extrémních hodnot 
je použita metodika "Postupy při oceňování majetku státu" vytvořená Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. 
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

Pozemky parc. č. st. 362 a 528/2 

I) Ocenění srovnávací metodou 

Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými 
nemovitostmi nabízenými k prodeji nebo prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak 
poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotě, za kterou by nemovitost mohla být 
směněna. Při porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s mnoha faktory 
(např. lokalita, velikost, stav či příslušenství). 

Tyto faktory jsou zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto 
parametrů a vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze. 

Rodinný dům č.p. 241, obec Lubná 

Rodinný dům č.p. 241 obec Lubná 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek 

K5 - další 
vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt Lubná, okres Svitavy 69.86 m
2
, 2+1, 

podsklepený: ne 
Před 
rekonstrukcí 342 m

2 nové podkroví 

  

1 Polička, okres Svitavy 98 m
2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 147 m
2  

2 Jedlová, okres Svitavy 81 m
2
, Přízemní Před 

rekonstrukcí 719 m
2  

3 Budislavská, Proseč, okres 
Chrudim 90 m

2
, Přízemní Dobrý 292 m

2  
4 Otradov, okres Chrudim 85 m

2
, Patrový Dobrý 1018 m

2  
5 Dolní Újezd, okres Svitavy 65 m

2
, Patrový Dobrý 177 m

2 garáž 
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č 
Cena 

požadovaná 
resp. 

zaplacená 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena po 
redukci 

na 
pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 
- 

stav 
K4 - 

pozemek 
K5 - 
další 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 640.000 Kč 0.9 576.000,00 
Kč 0.95 1.10 1.00 0.90 0.80 1.00 0.7524 765.550 Kč 

2 500.000 Kč 0.9 450.000,00 
Kč 0.95 0.95 0.90 1.20 0.80 1.00 0.7798 577.071 Kč 

3 530.000 Kč 0.9 477.000,00 
Kč 1.05 1.00 0.90 1.00 0.80 1.00 0.7560 630.952 Kč 

4 800.000 Kč 0.9 720.000,00 
Kč 1.00 1.05 1.10 1.30 0.80 1.00 1.2012 599.401 Kč 

5 695.000 Kč 0.9 625.500,00 
Kč 1.00 1.00 1.10 0.90 0.85 1.00 0.8415 743.316 Kč 

    

Celkem průměr 663.258,00 
Kč 

Minimum 577.071,00 
Kč 

Maximum 765.550,00 
Kč 

Směrodatná odchylka - s 85.764,98 Kč 

Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 577.493,02 
Kč 

Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 749.022,98 
Kč 

K1 - Koeficient úpravy na polohu objektu 
K2 - Koeficient úpravy na velikost objektu 
K3 - Koeficient úpravy na celkový stav 
K4 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 

Komentář: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též 
srovnatelné. 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 

 

= 663.258 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

663.000,-- Kč 
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II) Ocenění dle metodiky UZSVM (Postupy při oceňování majetku státu) 
a dle metodiky MFČR 

Rodinný dům č.p. 241 obec Lubná 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek 

K5 - další 
vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt Lubná, okres Svitavy 69.86 m
2
, 2+1, 

podsklepený: ne 
Před 
rekonstrukcí 342 m

2 nové podkroví 

  

1 Polička, okres Svitavy 98 m
2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 147 m
2  

2 Jedlová, okres Svitavy 81 m
2
, Přízemní Před 

rekonstrukcí 719 m
2  

3 Budislavská, Proseč, okres 
Chrudim 90 m

2
, Přízemní Dobrý 292 m

2  
4 Otradov, okres Chrudim 85 m

2
, Patrový Dobrý 1018 m

2  
5 Dolní Újezd, okres Svitavy 65 m

2
, Patrový Dobrý 177 m

2 garáž 

Výpočet relace dle čl. 8 odst. 3 „Postupy při oceňování majetku státu“. 

Výpočet relace č.1 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 6.530,61 0,90 5.877,55 
2 6.172,84 0,90 5.555,56 
3 5.888,89 0,90 5.300,00 
4 9.411,76 0,90 8.470,59 
5 10.692,31 0,90 9.623,08 
  
Maximální hodnota 9.623,08 (případ č.5) 
Minimální hodnota 5.300,00 (případ č.3) 
Relace min vs. max hodnoty 1,8157 OK 
Aritmetický průměr 6.965,36  

 

II. a) Výpočet dle metodiky UZSVM (Postupy při oceňování majetku státu) 

 

Rodinný dům č.p. 241 obec Lubná 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek 

K5 - další 
vlastnosti 

Váha 
srovnání 

  
Oceňovaný 

objekt Lubná, okres Svitavy 69.86 m
2
, 2+1, 

podsklepený: ne 
Před 
rekonstrukcí 342 m

2 nové podkroví X 

  

1 Polička, okres Svitavy 98 m
2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 147 m
2  1 

2 Jedlová, okres Svitavy 81 m
2
, Přízemní Před 

rekonstrukcí 719 m
2  1 

3 Budislavská, Proseč, 
okres Chrudim 90 m

2
, Přízemní Dobrý 292 m

2  1 

4 Otradov, okres 
Chrudim 85 m

2
, Patrový Dobrý 1018 m

2  1 

5 Dolní Újezd, okres 
Svitavy 65 m

2
, Patrový Dobrý 177 m

2 garáž 2 
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Výpočet základní ceny 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci Váha Součin 

1 6.530,61 0,90 5.877,55 1 5.877,55 
2 6.172,84 0,90 5.555,56 1 5.555,56 
3 5.888,89 0,90 5.300,00 1 5.300,00 
4 9.411,76 0,90 8.470,59 1 8.470,59 
5 10.692,31 0,90 9.623,08 2 19.246,16 
  
  
Mezisoučet 6 44.449,86 
Celkem  7.408,31 

Základní cena: 7.408,31 Kč/m2 

Úprava ceny dle čl. 8 odst. 4 a 5: 

7.408,31 * 1,2 = 8.889,97 Kč/m2 

Výsledná cena dle metodiky popsané v dokumentu „Postupy při oceňování majetku 
státu“ je vzhledem k výše uvedenému stanovena na 

8.889,97 Kč/m2 

______________* 69,86 m2 

= 621.053,44 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

621.000,-- Kč 

 

II. b) Výpočet dle metodiky MFČR 

Vyloučení extrémní hodnoty 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 6.531 0,90 5.877,55 
2 6.173 0,90 5.555,56 
3 5.889 0,90 5.300,00 
4 9.412 0,90 8.470,59 
5 10.692 0,90 9.623,08 
  
  
Střední hodnota 6.965,36 
Medián 5.877,55 
Rozdíl max-min 4.323,08 
Minimum 5.300,00 
Maximum 9.623,08 

Rozdělení četnosti 

Třídy Četnost Pravděpodobnost 
5.300 až 6.381 3 0.6 
6.381 až 7.462 0 0 
7.462 až 8.542 1 0.2 
8.542 až 9.623 1 0.2 
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Výsledná cena dle metodiky MFČR je stanovena v rozsahu: 

od 5.300,00 Kč/m2do 6.380,76 Kč/m2 

______________* 69,86 m2 

od 370.258,00 Kč do 445.759,89 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

od 370.000,-- Kč do 446.000,-- Kč 

 

  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

6.381

až

5.300

7.462

až

6.381

8.542

až

7.462

9.623

až

8.542

Četnost

Četnost
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Pozemky parc. č. 2348/31 a 2348/44 

I) Ocenění srovnávací metodou 

Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými 
nemovitostmi nabízenými k prodeji nebo prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak 
poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotě, za kterou by nemovitost mohla být 
směněna. Při porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s mnoha faktory 
(např. lokalita, velikost, stav či příslušenství). 

Tyto faktory jsou zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto 
parametrů a vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze. 
 
Vzhledem k charakteru pozemků je počet srovnatelných nemovitostí omezený – pro 
porovnání byly použity pouze 3 dohledané obdobné nemovitosti. 

Pozemek parc. č. 2348/31 a 2348/44, katastrální území Lubná u Poličky 

Pozemek v katastrálním území Lubná u Poličky, obec Lubná 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - účel 
užití 

K4 - inženýrské 
sítě 

K5 - další 
vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt 
Lubná u Poličky, Lubná, okres 
Svitavy 

plocha 2042 
m

2    
  

1 Sádek, okres Svitavy plocha 11449 
m

2    

2 Lozice, okres Chrudim plocha 7847 
m

2    

3 Hrochův Týnec, okres Chrudim plocha 6900 
m

2    

 

č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m
2 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena 
po 

redukci 
na 

pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 - 
účel 
užití 

K4 - 
inženýrské 

sítě 

K5 - 
další 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 13,10 Kč 0.9 11,79 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 11,79 Kč 

2 12,62 Kč 0.9 11,35 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 11,35 Kč 

3 20,29 Kč 0.9 18,26 
Kč 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.1000 16,60 Kč 

    
Celkem průměr 13,25 Kč 
Minimum 11,35 Kč 
Maximum 16,60 Kč 
Směrodatná odchylka - s 2,91 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 10,34 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 16,16 Kč 
K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti 
K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K3 - Koeficient úpravy na využití nemovitosti 
K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti inženýrských sítí 
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lepší - horší) 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 
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Komentář: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též 
srovnatelné. 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 

13,25 Kč/m2 

* 

______________2.042 m2 

= 27.054 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

27.000,-- Kč 

 

 

II) Ocenění dle metodiky UZSVM (Postupy při oceňování majetku státu) 
a dle metodiky MFČR 

Pozemek v katastrálním území Lubná u Poličky, obec Lubná 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - účel 
užití 

K4 - inženýrské 
sítě 

K5 - další 
vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt 
Lubná u Poličky, Lubná, okres 
Svitavy 

plocha 2042 
m

2    
  

1 Sádek, okres Svitavy plocha 11449 
m

2    

2 Lozice, okres Chrudim plocha 7847 
m

2    

3 Hrochův Týnec, okres Chrudim plocha 6900 
m

2    

Výpočet relace dle čl. 5 odst. 3 „Postupy při oceňování majetku státu“. 

Výpočet relace č.1 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 13,10 0,90 11,79 
2 12,62 0,90 11,35 
3 20,29 0,90 18,26 
  
Maximální hodnota 18,26 (případ č.3) 
Minimální hodnota 11,35 (případ č.2) 
Relace min vs. max hodnoty 1,6088 OK 
Aritmetický průměr 13,80  
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II. a) Výpočet dle metodiky UZSVM (Postupy při oceňování majetku státu) 

 

Pozemek v katastrálním území Lubná u Poličky, obec Lubná 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - účel 
užití 

K4 - inženýrské 
sítě 

K5 - další 
vlastnosti 

Váha 
srovnání 

  
Oceňovaný 

objekt 
Lubná u Poličky, Lubná, 
okres Svitavy 

plocha 2042 
m

2    X 

  

1 Sádek, okres Svitavy plocha 
11449 m

2    3 

2 Lozice, okres Chrudim plocha 7847 
m

2    3 

3 Hrochův Týnec, okres 
Chrudim 

plocha 6900 
m

2    2 

 

Výpočet základní ceny 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci Váha Součin 

1 13,10 0,90 11,79 3 35,37 
2 12,62 0,90 11,35 3 34,05 
3 20,29 0,90 18,26 2 36,52 
  
  
Mezisoučet 8 105,94 
Celkem  13,24 

Základní cena: 13,24 Kč/m2 

Úprava ceny dle čl. 5 odst. 4 a 5: 

13,24 * 1,0000 = 13,24 Kč/m2 

Výsledná cena dle metodiky popsané v dokumentu „Postupy při oceňování majetku 
státu“ je vzhledem k výše uvedenému stanovena na 

13,24 Kč/m2 

______________* 2.042 m2 

= 27.036,08 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

27.000,-- Kč 
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II. b) Výpočet dle metodiky MFČR 

Vyloučení extrémní hodnoty 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 13 0,90 11,79 
2 13 0,90 11,35 
3 20 0,90 18,26 
  
  
Střední hodnota 13,80 
Medián 11,79 
Rozdíl max-min 6,91 
Minimum 11,35 
Maximum 18,26 

Rozdělení četnosti 

Třídy Četnost Pravděpodobnost 
11 až 14 2 0.66666666666667 
14 až 16 0 0 
16 až 18 1 0.33333333333333 

 

 

Výsledná cena dle metodiky MFČR je stanovena v rozsahu: 

od 11,35 Kč/m2do 13,64 Kč/m2 

______________* 2.042 m2 

od 23.176,70 Kč do 27.852,88 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

od 23.200,-- Kč do 27.900,-- Kč 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
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C. REKAPITULACE: 

Pozemky parc. č. st. 362 a 528/2 

I. Výsledek dle srovnávací metody 

663.000,-- Kč 

II. a) Výsledek dle metodiky ÚZSVM 

621.000,-- Kč 

II. b) Výsledek dle metodiky MFČR 

od 370.000,-- Kč do 446.000,-- Kč 
(metoda dle MFČR neumožňuje zohlednit použitý koeficient 1,2 za vystavěné nové podkroví) 

 

Pozemky parc. č. 2348/31 a 2348/44 

I. Výsledek dle srovnávací metody 

27.000,-- Kč 

II. a) Výsledek dle metodiky ÚZSVM 

27.000,-- Kč 

II. b) Výsledek dle metodiky MFČR 

od 23.200,-- Kč do 27.900,-- Kč 
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ZÁVĚR: 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena pozemků parc. č. st. 362 a 528/2 v 
daném místě a čase stanovena po zaokrouhlení na 

660.000 Kč 

Slovy: šestsetšedesáttisíc korun 

 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena pozemků parc. č. 2348/31 a 2348/44 
v daném místě a čase stanovena po zaokrouhlení na 

27.000 Kč 

Slovy: dvacetsedmtisíc korun 

 

Vypracoval: 

XP invest, s. r. o. 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Ing. Jitka Mašínová 
Email: jitka.masinova@xpinvest.cz 

 

V Praze, dne 07.04.2018 

 

D. Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, 
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve 
znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení 
zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem 
spravedlnosti České republiky, č. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 2012 do prvního 
oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s 
rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je 
zapsán pod pořadovým číslem 5728-571/2018 znaleckého deníku. 
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E. Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 
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20 
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Umístění na mapě 

 

Územní plán 
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Pořízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti – RD s pozemky 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 98 m
2
, Polička - 

Lezník, okres Svitavy 

Celková cena:  640.000 Kč  

Adresa: Polička, okres Svitavy  

 

2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Polička - Lezník, okres Svitavy   Plocha užitná   98  
 Cena   640000   Podlahová plocha   Neuvedeno  
 Poznámka k ceně   640 000 Kč za nemovitost   Plocha přidruženého 

pozemku  
 147  

 Provize   Neuvedeno   Elektřina   Neuvedeno  
 Konstrukce budovy   Smíšená   Voda   Neuvedeno  
 Typ domu   Patrový   Odpad   Septik  
 Počet nadzemních 
podlaží  

 2   Plyn   Neuvedeno  

 Stav objektu   Před rekonstrukcí   Topení   Neuvedeno  
 Zastavěná plocha 
(m2)  

 Neuvedeno   Umístění objektu   Neuvedeno  

Slovní popis 

 Se svolením majitele si Vám dovoluji nabídnout k prodeji rodinný dům v krásné 
lokalitě obce Lezník, nedaleko Poličky. Dům je dispozičně 2+1, půdní prostor nabízí 
možnost k výstavbě dalších pokojů nebo i samostatné bytové jednotky. Sociální zařízení 
je kompletně funční, dům je napojen na vodovod a elektřinu. Odpad je řešen septikem. 
Zahrada je v mírně svažitém terénu, je zde možnost využít ji jak k relaxaci, tak i k 
pěstování, jsou zde ovocné stromy. Doporučuji prohlídku, v případě Vašeho zájmu mne 
neváhejte kontaktovat, termín prohlídek je možný i o víkendu. Pro klienty zajistím 
výhodné financování, které je nastaveno dle individuálních potřeb.  
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3. Fotodokumentace  

  

  

 4. Mapové zobrazení  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 81 m
2
, Jedlová, 

okres Svitavy 

Celková cena:  500.000 Kč  

Adresa: Jedlová, okres Svitavy  

 

2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Jedlová, okres Svitavy   Plocha užitná   81  
 Cena   500000   Podlahová plocha   Neuvedeno  
 Poznámka k ceně   500 000 Kč za nemovitost, + provize RK   Plocha přidruženého 

pozemku  
 719  

 Provize   Neuvedeno   Elektřina   Neuvedeno  
 Konstrukce budovy   Smíšená   Voda   Neuvedeno  
 Typ domu   Přízemní   Odpad   Neuvedeno  
 Počet nadzemních 
podlaží  

 2   Plyn   Neuvedeno  

 Stav objektu   Před rekonstrukcí   Topení   Neuvedeno  
 Zastavěná plocha 
(m2)  

 137   Umístění objektu   Centrum obce  

Slovní popis 

 Lionnis real ve výhradním zastoupení nabízí prodej domu. S dispozici 1+1, s možností 
rošíření o 1 mistnost případně nástavby. Jedná se o budovu 6,5 x 12,5m. Okna i dveře v 
objektu jsou zánovní, objekt je určený k částečné rekonstrukci, je nutnost vybudovat 
septik na základě získání Stavebního povolení – prodloužení. V plánu je septik 8m3 
zděný septik, který je podmínkou stavebního povolení. Na hranici pozemku se nachází 
plyn, je třeba vybudovat přípojku přímo do objektu. Voda je přivedena, až do objektu. 
Elektřina zavedena 220 - 380V. Na pozemku je postavená dřevěná budova 4x8m, která 
nemá pevný základ spojený se zemí. Projektová dokumentace je k dispozici od 
současného majitele. Více v RK. Zastavěná plocha činí 137m2, zahrada 577m2 a ostatní 
plocha 142m2. Vesnice se nachází v blízkosti města Poličky, Pardubický Kraj. Obec 
Jedlová vznikla ze tří místních částí, které navzájem splynuly. V obci je přímo škola, 
školka. Možnost turistiky, cykloturistiky, houbaření i rybaření pro milovníky rybolovu, 
místní rybník. Jméno obec dostala podle ztepilých jedlí, které obec obklopovaly. 
Rozkládá se v délce 6 km podél Zlatého potoka, jihovýchodně od Poličky s nadmořskou 
výškou 599 m n.m., o rozloze 2 304 ha. Objekt je třeba dodatečně zkolaudovat. 
Prohlídky po domluvě, vždy bude určený prohlídkový den. Střecha sedlová s pálenou 
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taškou. Chalupa je z cihly, není kotovice, druhá část poloviny chalupy k rekonstrukci. 
Část domu je odizolovaná. Více v RK, pozemek je na rovině. Uvádíme třídu G, štítek je 
zadaný k vypracování. Vytápění na tuhé paliva, či přímotopy.  

 3. Fotodokumentace  

  

  

 4. Mapové zobrazení  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 90 m
2
, 

Budislavská, Proseč 

Celková cena:  530.000 Kč  

Adresa: Budislavská, Proseč, okres 
Chrudim  

 

2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Budislavská, Proseč   Plocha užitná   285  
 Cena   530000   Podlahová plocha   90  
 Poznámka k ceně   530 000 Kč za nemovitost, včetně provize   Plocha přidruženého 

pozemku  
 292  

 Provize   Neuvedeno   Elektřina   Neuvedeno  
 Konstrukce budovy   Cihlová   Voda   Neuvedeno  
 Typ domu   Přízemní   Odpad   Septik  
 Počet nadzemních 
podlaží  

 1   Plyn   Neuvedeno  

 Stav objektu   Dobrý   Topení   Neuvedeno  
 Zastavěná plocha 
(m2)  

 95   Umístění objektu   Klidná část 
obce  

Slovní popis 

 Prodej rodinného domu v obci Proseč u Skutče o celkové ploše 292 m2. Patrový dům je 
určen k rekonstrukci. Dispozice: v přízemí se nachází vstupní chodba, obývací pokoj, 
kuchyň, pokoj, koupelna, suché WC, 1. NP: dvě menší místnosti. Topení je lokální 
plynové, V obci veškerá občanská vybavenost: obchody, škola, školka, lékař, pošta, 
koupaliště. Více info u makléře.  
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3. Fotodokumentace  

  

  

 4. Mapové zobrazení  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 85 m
2
, Otradov, 

okres Chrudim 

Celková cena:  800.000 Kč  

Adresa: Otradov, okres Chrudim  

 

2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Otradov, okres Chrudim   Plocha užitná   85  
 Cena   800000   Podlahová plocha   85  
 Poznámka k ceně   800 000 Kč za nemovitost, včetně provize   Plocha přidruženého 

pozemku  
 1018  

 Provize   Neuvedeno   Elektřina   Neuvedeno  
 Konstrukce budovy   Smíšená   Voda   Neuvedeno  
 Typ domu   Patrový   Odpad   Neuvedeno  
 Počet nadzemních 
podlaží  

 Neuvedeno   Plyn   Neuvedeno  

 Stav objektu   Dobrý   Topení   Neuvedeno  
 Zastavěná plocha 
(m2)  

 274   Umístění objektu   Neuvedeno  

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji Rodinný dům v Otradově.Dům se nachází v klidné části obce. 
Dispozičně řešen- chodba, kuchyň, dva pokoje, koupelna, samostatné WC, sklep, půda. 
Jeden pokoj možno rozdělit na dva pokoje. Stodola. Možné využití k trvalému bydlení 
či jako chalupu. V kuchyni podlahové elektrické topení. Hezké a klidné místo. Veškerá 
občanská vybavenost v Kouně, asi 2km. Energetická třída G. Toto reklamní a obchodní 
sdělení má pouze informativní charakter a není návrhem na uzavření smlouvy. Volné 
dle dohody.  
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3. Fotodokumentace  

  

  

  

4. Mapové zobrazení  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 65 m
2
, Dolní 

Újezd, okres Svitavy 

Celková cena:  695.000 Kč  

Adresa: Dolní Újezd, okres Svitavy  

 

2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Dolní Újezd, okres Svitavy   Plocha užitná   65  
 Cena   695000   Podlahová plocha   Neuvedeno  
 Poznámka k ceně   695 000 Kč za nemovitost   Plocha přidruženého 

pozemku  
 177  

 Provize   Neuvedeno   Elektřina   Neuvedeno  
 Konstrukce budovy   Cihlová   Voda   Neuvedeno  
 Typ domu   Patrový   Odpad   Veřejná 

kanalizace  
 Počet nadzemních 
podlaží  

 2   Plyn   Neuvedeno  

 Stav objektu   Dobrý   Topení   Neuvedeno  
 Zastavěná plocha 
(m2)  

 72   Umístění objektu   Neuvedeno  

Slovní popis 

 RD 2+1/Garáž, 72m2, zahrada 105m2, k rekonstrukci, Dolní Újezd Energetická třída: 
G. Nabízíme k prodeji rodinný dům s dispozicí 2+1 o zastavěné ploše 72m2, který se 
nachází v Dolním Újezdě. Dispozice: I.NP: zádveří, chodba, kuchyň, koupelna s WC, 
2x pokoj II. NP: pokoj, půdní prostor s možností vybudování dalšího pokoje. Topení je 
na tuhá paliva, revize kotle i komína. Dům je vhodný k rekonstrukci. Okna jsou 2 
vyměněná za plastová ostatní jsou původní, podlahy jsou betonové, Střešní krytina 
pálená taška. Sítě: plyn je přiveden na stěnu domu, vodovodní přípojka, kanalizace v 
silnici možnost napojení, elektrika v mědi 220/380V. Sklep 9m2. K domu přísluší 
zahrádka s dvorem o velikosti 105 m2, přes ulici k domu přísluší garáž 24m2. Dům je v 
místě dobré dostupnosti od Litomyšle 8km a Poličky 14km. Občanské vybavenost 
potraviny a několik dalších obchodů v obci, škola, školka. V místě i nejbližším okolí je 
možnost aktivního sportovního, cyklo a turistického vyžití. Dům je volný za 1 měsíc po 
podpisu kupní smlouvy. Energetická třída: G.  
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3. Fotodokumentace  

  

  

  

4. Mapové zobrazení  
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Srovnávané nemovitosti – ostatní pozemky 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 11449 m
2
, Sádek, 

okres Svitavy 

Celková cena:  150.000 Kč  

Adresa: Sádek, okres Svitavy  

2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Sádek, okres Svitavy   Plocha pozemku 
(m2)  

 11449  

 Cena   150000   Současné využití   ostatní  
 Poznámka k ceně   Neuvedeno   Zasíťovaný 

pozemek  
 Neuvedeno  

 Provize   Neuvedeno   Umístění objektu   Neuvedeno  

Slovní popis 

 Naše realitní kancelář nabízí k prodeji pozemky v Sádku u Poličky. Celková plocha 
pozemků je 11 449 m2. Jedná se o trvalý travní porost, ornou půdu, ostatní plochu a 
lesní pozemek. Pro další informace kontaktujte realitního makléře. Do konce dubna 
2018 nabízíme prostřednictvím našeho partnera úrokové sazby od 2,09 % p.a. Více 
informací Vám sdělí náš specialista na prohlídce.  

 3. Mapové zobrazení  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 7847 m
2
, Lozice, 

okres Chrudim 

Celková cena:  99.000 Kč  

Adresa: Lozice, okres Chrudim  

2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Lozice, okres Chrudim   Plocha pozemku 
(m2)  

 7847  

 Cena   99000   Současné využití   trvalý travní 
porost  

 Poznámka k ceně   Neuvedeno   Zasíťovaný 
pozemek  

 Neuvedeno  

 Provize   + provize RK   Umístění objektu   Neuvedeno  

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji pozemek v Lozicích v okr. Chrudim. Jedná se o pozemky o výměře 
7847 m2, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost a ostatní 
plocha. Pozemky jsou vhodné jako louka k chovu koní, ovcí či založení ovocného sadu 
apod. V blízkosti pozemků se nachází říčka Novohradka. Pro další informace či 
sjednání prohlídky volejte makléře. Do konce října 2017 nabízíme prostřednictvím 
našeho partnera úrokové sazby od 1,54 % p.a. Více informací Vám sdělí náš specialista 
na prohlídce.  

 3. Mapové zobrazení  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 6900 m
2
, Hrochův 

Týnec, okres Chrudim 

Celková cena:  140.000 Kč  

Adresa: Hrochův Týnec, okres Chrudim  

2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Hrochův Týnec, okres Chrudim   Plocha pozemku 
(m2)  

 6900  

 Cena   140000   Současné využití   trvalý travní 
porost  

 Poznámka k ceně   Neuvedeno   Zasíťovaný 
pozemek  

 Neuvedeno  

 Provize   Neuvedeno   Umístění objektu   Neuvedeno  

Slovní popis 

 Prodej hezkého pozemku na rovině, optimální tvar, v sousedství zástavby, u potoka.  

 3. Mapové zobrazení  

   

 


