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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 6266-1109/2018 

 

Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Daniel Kaplan, LL.M., Politických vězňů 
1597/19, 110 00 Praha 1 

 

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

 

Adresa předmětu ocenění: Suchá 25, Nechanice, okres Hradec Králové 
 

Prohlídka předmětu ocenění 
provedena dne: 

18.06.2018 

 

Zpracováno ke dni: 18.06.2018 
 

Zhotovitel: XP invest, s.r.o. 
Mánesova 1374/53, 120 00 Praha 
Ing. Martina Plachá 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

 

Znalecký posudek obsahuje 13 stran textu včetně titulního listu a 18 stran příloh. 
Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 28.06.2018 
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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č.p. 25 vč. příslušenství a pozemků 
parc. č. st. 51, parc. č. 86, parc. č. 89 a parc. č. 90 v obci Nechanice, okres Hradec 
Králové, katastrální území Suchá u Nechanic pro potřeby insolvenčního řízení. 

2. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Rodinný dům č.p. 25, obec Nechanice 

Adresa předmětu ocenění: Suchá 25, Nechanice, okres Hradec Králové 

Kraj: Královéhradecký kraj 

Okres: Hradec Králové 

Obec: Nechanice 

Ulice:  

Katastrální území: Suchá u Nechanic 

3. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka společně se zaměřením nemovitosti byla provedena dne 18.06.2018. 
Prohlídka byla za přítomnosti: Michaela Janáčková, majitelka oceňovaných 
nemovitostí. 

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, technické řešení systému INEM 

5. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo 

Janáčková Michaela, Suchá 25, 503 15 Nechanice  

Nemovitosti: 

Rodinný dům č.p. 25 vč. příslušenství a pozemky parc. č. st. 51, parc. č. 86, 
parc. č. 89 a parc. č. 90 v obci Nechanice, okres Hradec Králové, katastrální území 
Suchá u Nechanic. 

6. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace odpovídá skutečnému stavu. 
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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 půda a obytné podkroví není vybudované. 
Osoba přítomná během prohlídky uvedla, že objekt byl postaven v roce 1920. V domě 
probíhá rekonstrukce, částečně zrekonstruovány byly rozvody elektřiny, rozvody vody, 
rozvody odpadů a byla provedena drobná úprava dispozice. 

Základy domu jsou kamenné, konstrukce objektu je cihlová, stěny mají tloušťku 45 cm 
a stropy jsou z dřevěných trámů. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří pálená 
taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové a stavba 
není zateplena. 

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen jako 2+kk. V domě se nachází pokoj o výměře 
29,02 m2, pokoj o výměře 17,40 m2, chodba o výměře 8,01 m2, zádveří o výměře 
5,75 m2, chodba o výměře 4,20 m2, sklad o výměře 34,37 m2, koupelna o výměře 
2,95 m2, WC o výměře 1,60 m2, místnost o výměře 2,40 m2, půda o výměře 103,85 m2, 
dřevěná kůlna o výměře 12,58 m2, Podlahová plocha činí 105,70 m2. Podlahová plocha 
vč. příslušenství činí 222,13 m2.  

Vnitřní omítky jsou z části vápenné, z části chybí. Okna jsou špaletová a dřevěná 
jednoduchá, příslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou orientovány na sever a jih. 
V koupelně není žádné vybavení a toaleta není vybavena. V domě jsou dřevěné plné 
interiérové dveře, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyň je bez 
vybavení. V domě je použita tato osvětlovací technika: z části lustry, z části chybí. 

V obytných místnostech, koupelně a na chodbě je betonová podlaha, v zádveří je na 
podlaze keramická dlažba. V ostatních místnostech je betonová podlaha. 

Další vybavení se v rodinném domě nenachází. 

V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť 
elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod a připojení ke studni, odpady jsou 
svedeny do jímky a rozvod zemního plynu je připojen. Dům není vytápěn a nejsou 
instalována topná tělesa. Dům nedisponuje zdrojem teplé vody. 

Objekt má zastaralé stěny, střecha je zastaralá, okna domu jsou zastaralá, objekt je bez 
podlah (pouze beton, v zádveří keramická dlažba), objekt je bez vybavení a rozvody 
jsou zastaralé. V rodinném domě probíhá rekonstrukce. 

Na pozemku se nachází ovocné dřeviny a neudržovaný travnatý porost. Oplocení tvoří 
dřevěný plot. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po 
zpevněné obecní cestě. Je zde omezená možnost parkování přímo u objektu, po úpravě 
vjezdu na pozemek by bylo možné parkovat na vlastním pozemku. Součástí 
oceňovaných nemovitostí je venkovní stavba - dřevěná kůlna. 

Dům je situovaný v jižní části obce Suchá, která se nachází 4 km severně od Nechanic, 
jejichž je součástí a kde je veškerá občanská vybavenost. Charakter okolí odpovídá 
zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů v obci Suchá je malá - 
vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě 
dostupná - nutnost dojezdu a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - 
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nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - 
nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a 
v obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu. 

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední 
blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde nízké nebezpečí výskytu povodně 
(území tzv. 100leté vody). 

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. 

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Tabulkový popis 

Popis rodinného domu 

Typ rodinného domu samostatný objekt 

Počet nadzemních podlaží 1 

Podsklepení ne 

Podkroví ne 

Půda ano 

Dům byl postaven v roce 1920 

Zdroj informace o době 
výstavby na základě sdělení přítomné osoby 

Rozsah rekonstrukce domu 

Konstrukce Rozsah 

rozvody elektřiny drobná 

rozvody vody drobná 

rozvody odpadů drobná 

úprava dispozice drobná 

Základy kamenné 

Konstrukce cihlová 

Stropy dřevěné trámové 

Tloušťka stěn 45 cm 

Střecha sedlová 

Krytina střechy pálená taška 

Klempířské prvky pozinkované 

Vnější omítky břízolitové 

Vnitřní omítky vápenné, chybí 

Typ oken v domě dřevěná jednoduchá, špaletová 

Orientace oken obytných 
místností sever, jih 
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Koupelna(y) chybí 

Toaleta(y) chybí 

Vstupní dveře dřevěné 

Typ zárubní ocelové 

Vnitřní dveře dřevěné plné 

Osvětlovací technika lustry, chybí 

Kuchyně chybí 

Dispozice RD 2+kk 

Popis místností a rozměry v 
m2 

Ostatní prostory místnost 2,40 m
2 

Ostatní prostory chodba 8,01 m
2 

Ostatní prostory chodba 4,20 m
2 

Ostatní prostory sklad  34,37 m
2 

Ostatní prostory zádveří 5,75 m
2 

Pokoj pokoj 29,02 m
2 

Pokoj pokoj 17,40 m
2 

Koupelna, WC koupelna 2,95 m
2 

Koupelna, WC WC 1,60 m
2 

Podlahová plocha 105,70 m
2 

   

příslušenství půda 103,85 m
2 

příslušenství kůlna 12,58 m
2 

Podlahová plocha vč. příslušenství 222,13 m
2 

 

Elektřina 230V a 400V 

Vodovod vodovod, připojení ke studni 

Svod splašek jímka 

Plynovod ano 

Řešení vytápění v domě chybí 

Topná tělesa chybí 

Řešení ohřevu vody chybí 

Podlahy v domě 
místnosti: beton 
koupelna, WC: beton 
chodba: keramická dlažba, beton 
ostatní: beton 

Popis stavu rodinného domu před rekonstrukcí (probíhá rekonstrukce) 

Vady rodinného domu 

rozvody: zastaralý prvek 
vybavení: prvek chybí 
podlahy: prvek chybí 
okna: zastaralý prvek 
střecha: zastaralý prvek 
zdivo: zastaralý prvek 
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Popis pozemku  

Trvalé porosty  ovocné dřeviny 

Venkovní stavby dřevěná kůlna  

Sklon pozemku rovinatý 

Oplocení dřevěný plot 

Přístupová cesta k objektu přístup bezproblémový po zpevněné obecní cestě 

Popis okolí 

Popis okolí zástavba rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci jižní část obce Suchá 

Vybavenost 

dostupnost pouze menších obchodů s omezenou 
otevírací dobou, soustava škol není v místě dostupná - 
nutnost dojezdu, v místě se nenachází žádná vybavenost 
z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět, v místě 
se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního 
vyžití - nutnost dojíždět, nutnost dojezdu kvůli úředním 
záležitostem, v obci se pobočka České pošty nenachází - 
nutnost dojezdu 

Životní prostředí 
klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivů, zeleň v 
podobě lesů a luk v bezprostřední blízkosti, lokalita s 
nízkým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 
100leté vody) 

Spojení a parkovací možnosti 
pouze zastávka autobusových spojů, omezené parkovací 
možnosti přímo u objektu, po úpravě vjezdu na pozemek 
možnost parkovat na vlastním pozemku 

Sousedé a kriminalita 
vztahy bezproblémové - vlastník je se sousedy v běžném 
kontaktu, v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou 
zde výjimečné 

Věcná břemena oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny 

 

8. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění 18.06.2018 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 
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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.   
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

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 Suchá č.p. 25, obec Nechanice 

Rodinný dům Suchá č.p. 25, obec Nechanice 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek K5 - další vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt 
Suchá, Nechanice, okres 
Hradec Králové 

105.7 m
2
, 2+kk, 

podsklepený: ne 
Před 
rekonstrukcí 3642 m

2 bez vybavení, probíhá 
rekonstrukce 

  

1 Třesovice, okres Hradec 
Králové 77 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 970 m
2 podstandardní vybavení, nutná 

rekonstrukce 

2 Suchá, Nechanice, okres 
Hradec Králové 260 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 5024 m
2 nutná kompletní rekonstrukce 

3 Prasek, okres Hradec 
Králové 140 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 2014 m
2 původní stav, nutná rekonstrukce 

4 Havlíčkova, Nechanice, 
okres Hradec Králové 141 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 231 m
2 částečně vybaveno, nová okna, 

podlahy, rozvody, vytápění 

5 Hrádecká, Nechanice, 
okres Hradec Králové 100 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 301 m
2 standardní vybavení 
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č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m
2
 

užitné 
plochy 

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 14.285,71 
Kč Nepoužit 14.285,71 

Kč 1.03 1.02 1.00 0.70 1.10 1.00 0.8090 17.658,49 Kč 

2 3.730,77 Kč Nepoužit 3.730,77 
Kč 1.00 0.92 1.00 1.12 1.00 1.00 1.0304 3.620,70 Kč 

3 10.642,86 
Kč 0.9 9.578,57 

Kč 1.05 0.98 1.00 0.83 1.00 1.00 0.8541 11.214,82 Kč 

4 12.056,74 
Kč 0.9 10.851,06 

Kč 1.10 0.98 1.00 0.70 1.25 1.00 0.9433 11.503,30 Kč 

5 19.650,00 
Kč 0.9 17.685,00 

Kč 1.10 1.00 1.00 0.70 1.20 1.00 0.9240 19.139,61 Kč 

    
Celkem průměr 12.627,38 Kč 
Minimum 3.620,70 Kč 
Maximum 19.139,61 Kč 
Směrodatná odchylka - s 6.166,45 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 6.460,93 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 18.793,83 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 

12.627,38 Kč/m2 

* 

______________105,70 m2 

= 1.334.714 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

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

Rodinný dům Suchá č.p. 25, obec Nechanice 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek K5 - další vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt 
Suchá, Nechanice, okres 
Hradec Králové 

105.7 m
2
, 2+kk, 

podsklepený: ne 
Před 
rekonstrukcí 3642 m

2 bez vybavení, probíhá 
rekonstrukce 

  

1 Třesovice, okres Hradec 
Králové 77 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 970 m
2 podstandardní vybavení, nutná 

rekonstrukce 

2 Suchá, Nechanice, okres 
Hradec Králové 260 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 5024 m
2 nutná kompletní rekonstrukce 

3 Prasek, okres Hradec 
Králové 140 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 2014 m
2 původní stav, nutná rekonstrukce 

4 Havlíčkova, Nechanice, 
okres Hradec Králové 141 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 231 m
2 částečně vybaveno, nová okna, 

podlahy, rozvody, vytápění 

5 Hrádecká, Nechanice, 
okres Hradec Králové 100 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 301 m
2 standardní vybavení 

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 14.285,71 - 14.285,71 
2 3.730,77 - 3.730,77 
3 10.642,86 0,90 9.578,57 
4 12.056,74 0,90 10.851,06 
5 19.650,00 0,90 17.685,00 
  
Maximální hodnota 17.685,00 (případ č.5) 
Minimální hodnota 3.730,77 (případ č.2) 
Relace min vs. max hodnoty 4,7403 (relace nesmí být větší než 2) 
Aritmetický průměr 11.226,22  
Odchylka max hodnoty od průměru 6.458,78  
Odchylka min hodnoty od průměru 7.495,45  
Bude vyřazena min hodnota (případ č.2) 

Výpočet relace č.2 

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

1 14.285,71 - 14.285,71 
2 3.730,77 - 3.730,77 
3 10.642,86 0,90 9.578,57 
4 12.056,74 0,90 10.851,06 
5 19.650,00 0,90 17.685,00 
  
Maximální hodnota 17.685,00 (případ č.5) 
Minimální hodnota 9.578,57 (případ č.3) 
Relace min vs. max hodnoty 1,8463 OK 
Aritmetický průměr 13.100,09  

 

 

 

 



11 

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

 

Rodinný dům Suchá č.p. 25, obec Nechanice 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek K5 - další vlastnosti Váha 

srovnání 
  
Oceňovaný 

objekt 
Suchá, Nechanice, 
okres Hradec Králové 

105.7 m
2
, 2+kk, 

podsklepený: ne 
Před 
rekonstrukcí 3642 m

2 bez vybavení, probíhá 
rekonstrukce X 

  

1 Třesovice, okres 
Hradec Králové 77 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 970 m
2 podstandardní vybavení, 

nutná rekonstrukce 1 

2 Suchá, Nechanice, 
okres Hradec Králové 260 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 5024 m
2 nutná kompletní 

rekonstrukce 3 

3 Prasek, okres Hradec 
Králové 140 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 2014 m
2 původní stav, nutná 

rekonstrukce 2 

4 
Havlíčkova, 
Nechanice, okres 
Hradec Králové 

141 m
2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 231 m
2 

částečně vybaveno, nová 
okna, podlahy, rozvody, 
vytápění 

3 

5 Hrádecká, Nechanice, 
okres Hradec Králové 100 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 301 m
2 standardní vybavení 3 

Výpočet základní ceny 

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

1 14.285,71 - 14.285,71 1 14.285,71 
2 3.730,77 - 3.730,77 3 11.192,31 
3 10.642,86 0,90 9.578,57 2 19.157,14 
4 12.056,74 0,90 10.851,06 3 32.553,18 
5 19.650,00 0,90 17.685,00 3 53.055,00 
  
  
Mezisoučet 9 119.051,03 
Celkem  13.227,89 

Základní cena: 13.227,89 Kč/m2 

Úprava ceny dle čl. 8 odst. 4 a 5: 

13.227,89 * 1,0000 = 13.227,89 Kč/m2 

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

13.227,89 Kč/m2 

______________* 105,70 m2 

= 1.398.187,97 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

1.400.000,-- 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 14.286 - 14.285,71 
2 3.731 - 3.730,77 
3 10.643 0,90 9.578,57 
4 12.057 0,90 10.851,06 
5 19.650 0,90 17.685,00 
  
  
Střední hodnota 13.100,09 
Medián 12.568,39 
Rozdíl max-min 8.106,43 
Minimum 9.578,57 
Maximum 17.685,00 

Rozdělení četnosti 

Třídy Četnost Pravděpodobnost 
9.579 až 12.281 2 0.5 

12.281 až 14.983 1 0.25 
14.983 až 17.685 1 0.25 

 

 

Výsledná cena dle metodiky MFČR je stanovena v rozsahu: 

od 9.578,57 Kč/m2do 12.280,70 Kč/m2 

______________* 105,70 m2 

od 1.012.454,85 Kč do 1.298.069,99 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

od 1.010.000,-- Kč do 1.300.000,-- Kč 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

12.281

až

9.579

14.983

až

12.281

17.685

až

14.983

Četnost

Četnost
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C. REKAPITULACE: 

I. Výsledek dle srovnávací metody 

1.335.000,-- Kč 

II. a) Výsledek dle metodiky ÚZSVM 

1.400.000,-- Kč 

II. b) Výsledek dle metodiky MFČR 

od 1.010.000,-- Kč do 1.300.000,-- Kč 

 

ZÁVĚR: 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena předmětné nemovitosti v daném 
místě a čase stanovena po zaokrouhlení na 

1.300.000,-- Kč 

Slovy: jedenmiliontřistatisíc korun českých 

Vypracoval: 

XP invest, s.r.o. 
Mánesova 1374/53, 120 00 Praha 
Ing. Martina Plachá 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

V Praze, dne 28.06.2018 

 

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 6266-1109/2018 znaleckého deníku. 
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E. Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 
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Pořízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 77 m
2
, Třesovice, 

okres Hradec Králové 

Celková cena:  1.100.000 Kč  

Adresa: Třesovice, okres Hradec Králové  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

 Adresa   Třesovice, okres Hradec Králové   Zastavěná plocha 
(m2)  

 147  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 1 100 000 Kč   Plocha užitná   77  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 28.08.2017   Podlahová plocha   Neuvedeno  

 Číslo řízení   V-10353/2017-602   Plocha přidruženého 
pozemku  

 970  

 Poznámka k ceně   Neuvedeno   Elektřina   Neuvedeno  

 Provize   Neuvedeno   Voda   Neuvedeno  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Odpad   Neuvedeno  
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 Typ domu   Patrový   Plyn   Neuvedeno  

 Počet nadzemních 
podlaží  

 1   Topení   Neuvedeno  

 Stav objektu   Před rekonstrukcí   Umístění objektu   Neuvedeno  

Slovní popis 

Nabízíme k prodeji starší rodinný dům o dispozici 3+kk s navazující stodolou, který se 
nachází na rovinatém obdélníkovém pozemku o celkové velkosti 970 m2 v obci 
Třesovice, 15 km severozápadně od Hradce Králové a 5 km severovýchodně od 
Nechanic. Objekt je částečně v původním stavu a vyžaduje investici do rekonstrukce. V 
rodinném domě o celkově zastavěné ploše 147 m2 se v prvním nadzemním podlaží 
nachází obytná kuchyně (24 m2), 1 průchozí (20 m2) a jeden samostatný pokoj (14 m2), 
koupelna se sprchovým koutem a bojlerem, samostatné WC, spíž, chodba a stodola. V 
druhém nadzemním podlaží je půda. Dům je částečně podsklepen.   Na pozemku je 
vlastní studna, kůlna. Obecní vodovod je přiveden k hranici pozemku. Topení kotlem na 
tuhá paliva a plynem. Ohřev vody bojlerem. Kanalizace je veřejná.   V obci je MŠ, 
potraviny, zastávka ČSAD (Hradec Králové – Nechanice přes Třesovice). ZŠ v 6 km 
vzdálených Nechanicích. 6 km koupaliště Lodín.   Nemovitost je bez právních vad a 
ihned volná.    

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 260 m
2
, č.p. 2, 

Nechanice, okres Hradec Králové 

Celková cena:  970.000 Kč  

Adresa: Nechanice, okres Hradec Králové  
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2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

  

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

 Adresa   Nechanice, okres Hradec Králové   Zastavěná plocha 
(m2)  

 400  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 970 000 Kč   Plocha užitná   260  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 04.01.2018   Podlahová plocha   Neuvedeno  

 Číslo řízení   V-326/2018-602   Plocha přidruženého 
pozemku  

 5024  

 Poznámka k ceně   Neuvedeno   Elektřina   Neuvedeno  

 Provize   Neuvedeno   Voda   Neuvedeno  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Odpad   Neuvedeno  

 Typ domu   Patrový   Plyn   Neuvedeno  

 Počet nadzemních 
podlaží  

 2   Topení   Neuvedeno  

 Stav objektu   Před rekonstrukcí   Umístění objektu   Neuvedeno  

Slovní popis 

 V exklusivním zastoupení mého klienta, nabízím k prodeji stavební pozemek v centru 
obce Suchá u Nechanic zastavěný hospodářskou usedlostí určenou ke kompletní 
rekonstrukci. Pozemek má rozlohu 5.024 m² přičemž zastavěnou část tvoří 400 m². 
Zahrada je pravidelně členitá se vzrostlými stromy, ideální k vybudování stájí či chovu 
domácích zvířat. Všechny sítě jsou na pozemku. V Nechanicích, které jsou vzdálené 
pouhé 4km, je kompletní občanská vybavenost. Tento pozemek se výborně hodí pro ty, 
kteří hledají klidné bydlení na venkově.  
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 4. Fotodokumentace  

  

 5. Mapové zobrazení  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 140 m
2
, Prasek, 

okres Hradec Králové 

Celková cena:  1.490.000 Kč  

Adresa: Prasek, okres Hradec Králové  
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2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

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

 Adresa   Prasek, okres Hradec Králové   Plocha užitná   140  

 Cena   1 490 000 Kč   Podlahová plocha   Neuvedeno  

 Poznámka k ceně   Neuvedeno   Plocha přidruženého 
pozemku  

 2014  

 Provize   Neuvedeno   Elektřina   Neuvedeno  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Voda   Neuvedeno  

 Typ domu   Patrový   Odpad   Neuvedeno  

 Počet nadzemních 
podlaží  

 Neuvedeno   Plyn   Neuvedeno  

 Stav objektu   Před rekonstrukcí   Topení   Neuvedeno  

 Zastavěná plocha 
(m2)  

 Neuvedeno   Umístění objektu   Neuvedeno  

Slovní popis 

 Prodej prostorného rodinného domu v obci Prasek u Nového Bydžova. RD se nachází 
na pozemku o rozloze 2014 m². Dispozice: 1. NP - veranda, hala, 3 místnosti, vstup do 
sklepa a schodiště do patra. Mezipatro: koupelna. 2. NP - byt 3+1 s terasou, koupelna s 
toaletou a půda. Na obytnou část domu navazuje chlév s kotelnou a garáží a vedle stojící 
samostatná garáž. U domu je rozlehlá zahrada s prostorem pro chov domácích zvířat. 
Dům je určen k rekonstrukci, doporučujeme osobní prohlídku!  
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4. Fotodokumentace  

  

  

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

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 141 m
2
, 

Havlíčkova, Nechanice, okres Hradec 
Králové 

Celková cena:  1.700.000 Kč  

Adresa: Havlíčkova, Nechanice, okres 
Hradec Králové  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

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

 Adresa   Havlíčkova, Nechanice, okres Hradec 
Králové  

 Plocha užitná   141  

 Cena   1 700 000 Kč   Podlahová plocha   141  

 Poznámka k ceně   Neuvedeno   Plocha přidruženého 
pozemku  

 231  

 Provize   Neuvedeno   Elektřina   Neuvedeno  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Voda   Neuvedeno  

 Typ domu   Patrový   Odpad   Neuvedeno  

 Počet nadzemních 
podlaží  

 2   Plyn   Neuvedeno  

 Stav objektu   Před rekonstrukcí   Topení   Neuvedeno  
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 Zastavěná plocha 
(m2)  

 147   Umístění objektu   Neuvedeno  

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji dům 5+1 v centru Nechanic, 15 km od Hradce Králové. Podlahová 
plocha domu je 141 m2. Dům má nová, velká plastová okna, nové rozvody elektřiny, 
nové odpady, rekonstruované dvě místnosti. Dům je po sanaci zdiva, nové etážové 
topení. Obývací pokoj je v rustikálním stylu s trámovým stropem s vývodem na krbová 
kamna a dalším malým pokojem. Nová ložnice. Prostorná jídelna, kuchyň a dva 
samostatné pokoje potřebují rekonstrukci. Plyn je zaveden přímo k domu, k vytápění se 
využívá kotel na tuhá paliva. Vlastní studna a obezděná zahrada s krbem v absolutním 
soukromí 90 m2. Nutná rekonstrukce střechy. Ve městě je plná občanská vybavenost, 
školka, škola, zdravotní středisko, obecní úřad, lékárna a několik restaurací. V blízkosti 
golfové hřiště, jízdárna a kulturní památka Hrádek u Nechanic. Nedaleký Hradec 
Králové skýtá jak pracovní příležitosti, tak velké kulturní a sportovní vyžití. V případě 
zájmu kontaktujte makléře.  

 4. Fotodokumentace  
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5. Mapové zobrazení  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 100 m
2
, 

Hrádecká, Nechanice, okres Hradec 
Králové 

Celková cena:  1.965.000 Kč  

Adresa: Hrádecká, Nechanice, okres 
Hradec Králové  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 
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3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Hrádecká, Nechanice, okres Hradec Králové   Plocha užitná   100  

 Cena   1 965 000 Kč   Podlahová plocha   Neuvedeno  

 Poznámka k ceně   Neuvedeno   Plocha přidruženého 
pozemku  

 301  

 Provize   Neuvedeno   Elektřina   Neuvedeno  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Voda   Neuvedeno  

 Typ domu   Patrový   Odpad   Neuvedeno  

 Počet nadzemních 
podlaží  

 Neuvedeno   Plyn   Neuvedeno  

 Stav objektu   Před rekonstrukcí   Topení   Neuvedeno  

 Zastavěná plocha 
(m2)  

 Neuvedeno   Umístění objektu   Neuvedeno  

Slovní popis 

 Nabízíme na prodej rodinný dům 4+kk a příslušenstvím v obci Nechanice vzdálené cca 
12 km od města Hradec Králové. Jedná se stavbu o podsklepeného podkrovního 
rodinného domu s lomenou sedlovou střechou, který je vhodný k celkové rekonstrukci. 
Dům stojí na mírně svažitém a oploceném pozemku o celkové výměře 301 m2. Užitná 
plocha domu je cca 100 m2.   Dispozice: přízemí – průjezd, zádveří se vstupem do 
sklepa, předsíň s jídelnou, obývací pokoj, kuchyň se vstupem na dvorek, koupelna s 
boilerem na ohřev TUV, rohovou vanou a WC. Podkroví – schodiště, dětský pokoj, 
ložnice, úložná půda s možností vestavby další obytné místnosti. Ve sklepě je umístěn 
elektrický kotel s rozvody do nástěnných radiátorů.   Dům je napojen na elektřinu 
230/400V, plyn, obecní vodovod a kanalizaci, internet, TV. Stavba je vhodná pro 
celkovou rekonstrukci na trvalé bydlení, ale stávající stav umožňuje okamžité užívání. 
Nachází na klidném místě, ale v pěším dosahu centra obce, která disponuje poštou, 
zastávkou integrované dopravy na trase HK – Nový Bydžov, službami a četnými 
obchody. Na dvorku je prostorná garáž vybavená zvedákem na osobní automobil. Za 
garáží je menší zahrada s dřevěnou kůlnou. Nemovitost není zatížena žádnými břemeny 
a je tedy vhodná pro i úvěrové financování. Tyto služby poskytneme. Nemovitost bude 
volná k nastěhování od července 2018. Cena nemovitosti činí 1.965.000 Kč včetně 
servisu kanceláře.  
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4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

   

 

 


