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O OBVYKLÉ CEN Ě 
 

č. 2443/2017 
 

Ocenění:  
 
A) spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovitých věcí: pozemky parc.č. 310 o výměře 
242m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Zaječov čp. 163, rod.dům, 
st.parc.č. 311 o výměře 24m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez 
čp/če, garáž a parc.č. 312 o výměře 319m2, zahrada, vše zapsáno na LV č. 182  
 
B) pozemek parc.č. 137/4 o výměře 38m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí 
stavba: bez čp/če, obč. vyb., bez LV, zapsáno na LV 592 
 
vše pro k.ú. Zaječov, obec Zaječov u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Beroun.  
 
A)                                                                        B) 

  
 

Objednatel posudku: ins. správce dlužníka: Kasl Miroslav 

 Tomko a partneři, v.o.s.
Blodkova 8 
130 00 Praha 3 
 

 

Účel posudku: Pro insolvenční řízení       KSPH 67 INS 25363 / 2016                            
 
                                      

Dle stavu ke dni prohlídky 08.12.2017 posudek vypracovala:  
                         Renáta Havířová 
                         Pod Stráží 75 
                         323 00 Plzeň 
 
 

Posudek obsahuje 23 stran. Objednateli se předává ve 2 písemných vyhotoveních.  
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1. ÚVOD 
 

1.1. Znalecký úkol 
Předmětem znaleckého posudku je určení obvyklé ceny nemovitých věcí:  
 
A) spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovitých věcí: pozemky parc.č. 310 o výměře 
242m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Zaječov čp. 163, rod.dům, 
st.parc.č. 311 o výměře 24m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez 
čp/če, garáž a parc.č. 312 o výměře 319m2, zahrada, vše zapsáno na LV č. 182  
 
B) pozemek parc.č. 137/4 o výměře 38m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí 
stavba: bez čp/če, obč. vyb., bez LV, zapsáno na LV 592 
 
vše pro k.ú. Zaječov, obec Zaječov u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Beroun.  
 

1.2. Podklady  
• Objednávka posudku 
• Výpis z katastru nemovitostí LV č. 182 pro k.ú. Zaječov ze dne 22.11. 2017 
• Výpis z katastru nemovitostí LV č. 592 pro k.ú. Zaječov ze dne 22.11. 2017 
• Kopie katastrální mapy z nahlížení do KN 
• Částečná projektová dokumentace 
• Pokyn KSPH 67 INS 25363 / 2016                             
• Fyzická prohlídka oceňované nemovitosti, 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, žádné podklady, dokumentace, výkresy apod. nebyly doloženy.   

 
 

1.3. Určení obvyklé ceny 
 
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.  
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2. METODY OCEŇOVÁNÍ 
 

2.1. Porovnávací způsob 
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 20% 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. 

 
 

3. NÁLEZ A OCEN ĚNÍ 
 

3.1. Identifikační údaje 
 

3.1.1. Identifikační údaje nemovitosti 
 
Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 182 ze dne 22.11. 2017 pro k.ú. Zaječov 
Kasl Miroslav, Nová Ves 12, 26763 Zaječov 1/4 
Minaříková Erika Ing., Čeňka Zemana 1477, 44001 Louny 1/4 
Stočesová Helena, č. p. 163, 26763 Zaječov 1/2 
 
Adresa nemovitosti: Zaječov  čp. 163 
Název katastrálního území: Zaječov 
Název obce: Zaječov 
Název okresu: Beroun 
List vlastnictví: LV č. 182 

 

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 592 ze dne 22.11. 2017 pro k.ú. Zaječov 
Kasl Miroslav, Nová Ves 12, 26763 Zaječov 
 
Adresa nemovitosti: Zaječov  bez čp/če, bez LV 
Název katastrálního území: Zaječov 
Název obce: Zaječov 
Název okresu: Beroun 
List vlastnictví: LV č. 592 

 

 
3.1.2. Omezení vlastnického práva 
dle LV č. 182 pro k.ú. Zaječov 
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 
Nařízení exekuce - Kasl Miroslav 
Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Kasl Miroslav 
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Zahájení exekuce - Kasl Miroslav 
Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu 
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu 
 
dle LV č. 592 pro k.ú. Zaječov 
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 
Nařízení exekuce - Kasl Miroslav 
Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Kasl Miroslav 
Zahájení exekuce - Kasl Miroslav 
Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu 
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu 

- Ocenění je provedeno bez vlivu výše uvedených omezení vlastnického práva 
 
 
3.1.3. Poloha a charakteristika nemovitosti 
 

A) Jedná se o rodinný dům v mírně okrajové, západní části obce Zaječov, při místní 
zpevněné komunikaci (parc.č. 1239/4 ve vlastnictví Obec Zaječov), v zástavbě obdobných 
rodinných domů, bezprostřední okolí je běžně prostorné. Vstup a vjezd na pozemek je 
vraty a vrátky z komunikace ze severní strany, do rodinného domu je vstup ze severní 
strany. Rodinný dům je samostatně stojící, východně od rodinného domu stojí garáž. 
Odkanalizován do veřejné kanalizace, voda zavedena z veřejného řadu, elektroinstalace 
světelná třífázová, bez plynu.  
 
B) Jedná se o stavbu, která je v Katastru nemovitostí vedená jako občanská vybavenost, 
ke dni ocenění užívána jako garáž a dílna, v obci Zaječov, navazující část Nová Ves, v 
okrajové, jižní části Nové Vsi, naproti rodinnému domu Nová Ves čp. 12. Přístup a 
příjezd po zpevněné komunikaci (parc.č. 122/1 ve vlastnictví Obec Zaječov). 
Bezprostřední okolí je prostorné, se zástavbou převážně rodinných domů. Oceňovaná 
stavba je bez LV. Je proveden přívod elektro dle sdělení z rodinného domu naproti (Nová 
Ves čp. 12).   
  
Zaječov je součástí okresu Beroun a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s 
rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem jsou Hořovice (v dojezdové 
vzdálenosti cca 10km). Vzdálenost do Berouna je cca 32km, do Rokycan cca 25km. V 
Zaječově má trvalý pobyt hlášeno cca 1 430 obyvatel. V Zaječově je pošta, veřejný 
vodovod, kanalizace, mateřská a základní škola, hřiště a sportoviště, autobusová doprava.  
 

 

 

 
 

 

 3.1.4. Popis a stav objektů 
 
A) LV 182 pro k.ú. Zaječov - resp. spoluvlastnický podíl 1/4 
 
Rodinný dům čp. 163, stojí na pozemku st.parc.č. 310 
Rodinný dům je podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a nevyužité podkroví, obsahuje 
jeden byt, je trvale užíván k bydlení. 
 
Dispozičně a orientačně výměry: 
1 PP (suterén): 
místnost plocha (m2) 

 

podlaha 

chodba 2,80 

 

beton 



 6 

sklep 6,60 

 

beton 

kotelna 4,50 

 

beton 

uhelna 12,00 

 

beton 

celkem 25,90 

   
1 NP (přízemí): 
místnost plocha (m2) 

 

podlaha 

zádveří 7,42 

 

ker.dlažba 

WC 0,72 

 

PVC 

koupelna 1,60 

 

ker.dlažba 

chodba, schody 11,36 

 

koberec 

kuchyně 12,32 

 

PVC 

pokoj 14,91 

 

PVC 

pokoj 16,80 

 

koberec 

sklad 9,35 

 

ker.dlažba 

celkem 74,48 

   
2 NP (1 patro): 
místnost plocha (m2) 

 

podlaha 

chodba 6,36 

 

koberec 

kuchyně 15,50 

 

PVC 

pokoj 12,15 

 

koberec 

pokoj 18,00 

 

koberec 

pokoj 13,02 

 

PVC 

celkem 65,03 

   
Celkem 5+2, podlahová plocha 165,41m2, zastavěná plocha domu 100m2, obestavěný 
prostor informativně 720m3. 
Popis převažujících konstrukcí: 
Nosná konstrukce je provedena na kamenných základech, svislé konstrukce zděné, stropy 
železobetonové a keramické, krov dřevěný (půda nebyla zpřístupněna, stav krovu nebylo 
možné prohlédnout), střecha valbová, krytina tašková, klempířské konstrukce provedeny, 
fasáda břízolitová, sokl s kamenem a kabřincem, schody do suterénu cihelné, do patra 
betonové s PVC, vnitřní obklady běžné keramické, dveře náplňové, okna plastová, 
vytápění ústřední kotlem na tuhá paliva, ohřev vody bojlerem, na sociálním zařízení v 
přízemí přízemního samostatné WC, v koupelně vana, umyvadlo, v kuchyni v patře 
kuchyňská linka, sporák.   
Stáří rodinného domu nebylo doloženo, odhaduje se na sto let, v roce 1967 byla provedena 
nástavba patra a celková rekonstrukce, v roce 1993 pak byla provedena fasáda domu, před 
třemi roky vyměněna okna. Rodinný dům je v běžném, odpovídajícím stavu, morálně však 
již zastaralý. 
 
Garáž  
Garáž je přízemní se sedlovou střechou, zděná, krov dřevěný, krytina tašková, klempířské 
konstrukce provedeny, povrchy omítnuty, dveře dřevěné, vrata plechová, okna dřevěná, 
elektroinstalace zavedena, podlaha betonová, fasáda břízolitová, vnitřní povrchy omítnuty. 
Garáž je v mírně horším, opotřebovaném stavu, užívána pro skladování. Zastavěná plocha 
24m2.  
 
Venkovní úpravy  
Venkovní úpravy v běžném rozsahu - oplocení, vrata, vrátka, zpevněné plochy apod., vše 
převážně již v horším, dožilém stavu.      



 7 

 
Pozemky 
- st.parc.č. 310 o výměře 242m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí rodinný 
dům, nezastavěná část je volným pozemkem zahrady severně před rodinným domem a 
vjezdem před garáží. 
- st.parc.č. 311 o výměře 24m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí garáž 
- parc.č. 312 o výměře 319m2, zahrada je volným pozemkem zahrady převážně jižně od 
domu, zahrada je převážně zatravněná, běžně udržovaná. 
 
Podlahová plocha  
165,41m2 

Zastavěná plocha 
100m2 

Plocha pozemků celkem 
585m2 

 

B) LV 592 pro k.ú. Zaječov  
 
Stavba bez čp/če, obč.vyb., bez LV 
Jedná se o stavbu, která stojí celá na pozemcích:  
- st.parc.č. 137/3 o výměře 19m2, zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví obec 
Zaječov a zároveň část stavby na tomto pozemku (tj. část, kde jsou vstupní dveře a vrata do 
stavby) je ve vlastnictví obec Zaječov - není předmětem ocenění 
 
- st.parc.č. 137/4 o výměře 38m2, zastavěná plocha a nádvoří a část stavby, která stojí na 
tomto pozemku - je předmětem ocenění.  
 
Jedná se o jednu stavbu, která je vcelku, nerozdělená a nerozdělitelná, celá je užívána 
panem Kaslem Miroslavem.  
 
Stavba je nepodsklepená, přízemní, bez využitého podkroví a je užívána pro garážování a 
jako dílna.  
 
Popis převažujících konstrukcí: 
Nosná konstrukce je provedena pravděpodobně na kamenných a betonových základech, 
svislé konstrukce zděné smíšené, stropy pravděpodobně železobetonové a dřevěné, krov 
dřevěný (půda nebyla zpřístupněna, stav krovu nebylo možné prohlédnout), střecha 
sedlová, krytina tašková, klempířské konstrukce provedeny, povrchy omítnuty, dveře, okna 
a vrata dřevěné, vytápění lokálně kamny na tuhá paliva, podlaha betonová, elektroinstalace 
provedena. Stáří stavby nebylo doloženo ani zjištěno, pravděpodobně byla dříve užívána 
jako hasičská zbrojnice, ke dni ocenění je užívána panem Kaslem Miroslavem pro 
garážování a jako dílna. Opravy a údržba nejsou prováděny, stavba je v horším až špatném 
stavebně technickém stavu. Zastavěná plocha celé stavby je 57m2, zastavěná plocha 
oceňované části je 38m2. 
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3.2. Výpočet 
 
3.2.1. Porovnávací hodnota 
 
A) LV 182 pro k.ú. Zaječov - resp. spoluvlastnický podíl 1/4 
 

Lokalita       
Popis stavby a pozemků    Kč  

 Poznámka 

1)  Strašice, okr. Rokycany 1 900 000,-K č   Nabídková cena 
Prodej podsklepeného rodinného domu v klidné části žádané lokality. Přízemí prošlo rekonstrukcí, skládá se z verandy, chodby,
samostatného pokoje a kuchyně, skrz kterou se vstupuje do koupelny se sprchovým koutem. V podkroví je prostorná místnost, 
kterou lze upravit a vytvořit dispozici 3+1. Na parcele leží garáž pro jedno auto, skleník a sezení s grilem a udírnou. Vytápění 
krbovými kamny, ohřev vody bojlerem. V obci veškerá občanská vybavenost. Rokycany vzdálené cca 12 km. Více info v RK. 
Financování hypotékou zdarma zajistíme.Celková cena: 1 900 000 Kč za nemovitost, včetně provize ID zakázky: 1585 Aktualizace:
26.10.2017 Stavba: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Poloha domu: Rohový Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Patrový
Podlaží: 3 Plocha zastavěná: 71 m2 Užitná plocha: 120 m2 Plocha pozemku: 761 m2 Voda: Dálkový vodovod Topení: Lokální tuhá 
paliva Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Internet Elektřina: 230V Doprava: Silnice, Autobus Komunikace:
Asfaltová Energetická náročnost budovy: Třída G - Mimořádně nehospodárná 

   
2)  Plískov, okr. Rokycany 2 050 000,-K č   Nabídková cena 

Nabízíme k prodeji rodinný dům 4+1 v obci Plískov, který se nachází 2 km od Zbiroha o celkové ploše 743 m2. Dům je po částečné 
rekonstrukci nové rozvody el., odpady v plastu, plastová okna, podlahy, koupelna, kuchyň. O vytápění se stará kotel na tuhá paliva, 
krbová kamna, ohřev vody bojler, vodovod veřejný, septik na pozemku, studna kopaná. Celková cena: 2 050 000 Kč za nemovitost, 
včetně provize ID zakázky: 615166 Aktualizace: 19.12.2017 Stavba: Smíšená Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Samostatný
Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Přízemní Podlaží: 1 včetně 1 podzemního Plocha zastavěná: 146 m2 Užitná plocha:
102 m2 Plocha podlahová: 102 m2 Plocha pozemku: 743 m2 Parkování: 2 Voda: Místní zdroj, Dálkový vodovod Topení: Lokální tuhá 
paliva Odpad: Septik Elektřina: 230V, 400V Doprava: Silnice 

   
3)  Zaječov, okr. Beroun 2 100 000,-K č   Nabídková cena 

K prodeji rodinný dům na pozemku o celkové výměře 1079 m2, o dispozici 4+1 a celkové podlahové ploše 140 m2. Nachází se v 
okrajové části obce, v klidné ulici s jedinečným výhledem do okolí. Dům je před rekonstrukcí s již novými plastovými okny. Možnost 
další půdní vestavby. Dům je částečně podsklepený. K domu náleží prostorná zahrada na mírně svažitém pozemku. Vytápění 
ústředním topením, kotel na tuhá paliva. Na pozemku garážové stání u domu + samostatná zděná garáž. V obci se nachází veškerá 
občanská vybavenost. Dobrá dopravní dostupnost.Celková cena: 2 100 000 Kč za nemovitost, včetně provize Poznámka k ceně:
kupní cena neobsahuje zákonnou daň z nabytí ID zakázky: 573175 Aktualizace: 20.12.2017 Stavba: Cihlová Stav objektu: Před 
rekonstrukcí Poloha domu: Samostatný Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Patrový Podlaží: 3 včetně 1 podzemního
Plocha zastavěná: 123 m2 Užitná plocha: 140 m2 Plocha podlahová: 140 m2 Plocha pozemku: 1079 m2 Plocha zahrady: 830 m2

Sklep: 54 m2 Parkování: 2 Voda: Dálkový vodovod Topení: Lokální tuhá paliva Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Telefon
Elektřina: 120V, 230V, 400V Doprava: Silnice 
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4)  Holoubkov, okr. Rokycany 2 290 000,-K č   Nabídková cena 

Prodej RD o dispozici 6+1 v obci Holoubkov. Dům se zahradou o celk. výměře 671 m2. V přízemí dispozice 3+1, koupena, WC. 1, 
p, 3 místnosti, půda. Dům část. podsklepen - 3 sklepy. K domu náleží garáž, dílna, kůlna. Topení zajišťuje kotel na tuhá paliva s 
ústř. topením a elektrokotel. Voda obecní, na pozemku kopaná studna - zavedena do domu. Plyn na hranici pozemku. V obci 
veškerá obč. vybavenost. Doporučujeme prohlídku. Celková cena: 2 290 000 Kč za nemovitost, včetně provize Poznámka k ceně: + 
daň z nabytí nemovitosti 4% ID zakázky: 598053 Aktualizace: 16.11.2017 Stavba: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Poloha domu:
Samostatný Umístění objektu: Okraj obce Typ domu: Patrový Podlaží: 3 včetně 1 podzemního Plocha zastavěná: 286 m2 Užitná 
plocha: 140 m2 Plocha podlahová: 170 m2 Plocha pozemku: 671 m2 Sklep: 40 m2 Parkování: 2 Voda: Místní zdroj, Dálkový vodovod
Topení: Lokální tuhá paliva, Lokální elektrické Odpad: Veřejná kanalizace, Septik Elektřina: 230V, 400V Doprava: Silnice 

   
5) Rokycany, okr. Rokycany 1 360 000,- K č   Kupní cena, prodej 08/2016 

Rodinný dům nepodsklepený, přízemní s využitým podkrovím, obsahuje dva byty, 3+2 a 2+1, obytná plocha celkem 168m2, 
zastavěná plocha 135m2, obestavěný prostor 850m3. Rodinný dům z roku 1900, v roce 1969 přistavován a rekonstruován, poslední 
dobou zanedbaný, neobydlený. Pozemky celkem 3896m2. 

   
 
Použité koeficienty: 

K1 - koeficient polohy, lokality, především z pohledu občanské a technické 
vybavenosti, dopravní dostupnosti, přístup a příjezd k nemovitosti apod. 
K2 – koeficient typu stavby, materiálové provedení, stavebně technický stav 

 K3 – koeficient pozemku, velikost, tvar 
 K4 – koeficient velikosti objektů 
 K5 – koeficient vybavení nemovitosti, rekonstrukce, modernizace 
 K6 – koeficient zdroje  
 K7 – koeficient ostatní, výše neuvedené, celkový dojem, úvaha a názor znalce 
 

Obvyklá cena (dále OC) spoluvlastnického podílu při veřejném prodeji by neměla být rovna 
aritmetickému podílu z celkové OC nemovitostí, protože kupující je omezen ve vykonávání svých 
vlastnických práv dalšími spoluvlastníky, popř. nemůže nemovitost vůbec užívat. Vliv na OC 
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spoluvlastnického podílu má typ nemovitostí a výše spoluvlastnického podílu. U nemovitostí 
nekomerčních (byt, RD) je omezení výrazně větší, neboť spoluvlastník nemůže prakticky 
nemovitost užívat (mimo RD s více byty). Rovněž ve vykonávání vlastnických práv je omezen výší 
spoluvlastnického podílu. Pokud je oceňován menšinový spoluvlastnický podíl, je snížení OC 
spoluvlastnického podílu vyšší než u většinového podílu. Nekomerční nemovitosti:- většinový 
podíl -snížení aritmetického podílu o cca 15 – 20 % - menšinový podíl - snížení aritmetického 
podílu o cca 20 – 80 % 

 
hodnocení nabídek 

č.nem. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Kč/m2  Kč/m2 upravená 
1. RD Strašice, okr. Rokycany 1,00 1,00 1,00 0,90 0,95 0,90 0,95 15833 11574 
2. RD Plískov, okr. Rokycany 1,00 1,00 1,00 0,90 0,85 0,90 0,95 20098 13146 
3. RD Zaječov, okr. Beroun 1,00 1,00 0,95 0,95 1,00 0,90 0,95 15000 11575 
4. RD Holoubkov, okr. Rokycany 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 0,90 0,95 13470 10941 
5. RD Rokycany, okr. Rokycany 0,95 1,00 0,90 1,00 1,10 1,00 1,00 8095 7613 
minimum 7613 
maximum 13146 
střed 10970 
užitná plocha m2 165,41 
porovnávací hodnota                 1 814 509 
spoluvlastnický podíl 1/4                 453 627 
koeficient prodejnosti Kp=0,75       340 220 

          Porovnávací hodnota po zaokrouhlení:  340 000,00 Kč 
 
 

B) LV 592 pro k.ú. Zaječov  
 

Lokalita       
Popis stavby a pozemků    Kč  

 Poznámka 

1)  Malá Víska, okr. Beroun 3 000,-K č   Kupní cena 
Pozemky se stavbou vedenou jako jiná stavba u rodinného domu. Zastavěná plocha 35m2, plocha pozemků celkem 104m2. V-
2473/2016 

   
2)  Jivina u Ho řovic, okr. Beroun 3 060,-K č   Kupní cena 

Pozemek s vedlejšími stavbami (sklad, kolny) u rodinného domu. Zastavěná plocha přibližně 15m2, plocha pozemku celkem 
204m2. V-4303/2016 
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3)  Mýto v Čechách, okr. Rokycany 50 000,-K č Kupní cena 
Pozemek se stavbou skladu. Zastavěná plocha přibližně 10m2, plocha pozemku celkem 159m2. V-2873/2016 
 

   
4)  Hostomice, Radouš, okr. Beroun 140 000,-K č   Nabídková cena 

Předmětem prodeje z insolvenčního řízení dlužníka je atypická nemovitost. Jedná se o bývalou stodolu nevelkých rozměrů 10,90*5 
(zast. plocha 54,50 m2) v Katastru nemovitostí vedena jako stavba bez čp/če, zem. stav., která je součástí pozemku p.č. 141 o 
výměře 175 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Stodola se nachází v těsné blízkosti rodinného domu č.p.21, stavba stojí na pozemku 
p.č. 142.Jedná se o zděnou stavbu z kamenného zdiva bez vnitřních omítek. Povalový strop je proveden pouze v části stodoly. 
Zastřešena je sedlovým krovem a střešní krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce nejsou provedeny. Využívána jako 
skladiště nepoužívaných věcí a z části jako domácí dílna. Bez údržby.Zvlášť oploceno není, nyní tvoří oplocení jeden celek s RD v 
sousedství, který není předmětem prodeje. Vstup je z pozemku za stodolou z parcely č. 141.Celková cena: 140 000 Kč za 
nemovitost Poznámka k ceně: Minimální kupní cena! Kupující hradí daň z nabytí nemovitých věcí. Aktualizace: 22.11.2017 ID:
2675310940 Stavba: Cihlová Stav objektu: Dobrý Typ domu: Přízemní Podlaží: 1 Plocha zastavěná: 54 m2 Užitná plocha: 50 m2

Plocha zahrady: 175 m2 

     
 
Jedná se o ocenění atypické nemovité věci, stavby občanské vybavenosti, která celá stojí 
na dvou parcelních číslech a oceňována je pouze část o ploše 38m2 (z celkové plochy 
57m2), přičemž stavbu jako takovou není možné stavebně rozdělit na dvě části. Z výše 
uvedených vzorků porovnání, tj. vzorek č. 1 - pozemky se stavbou skladu u rodinného 
domu za kupní cenu 3.000,- Kč, vzorek č. 2 - pozemek s vedlejšími stavbami u rodinného 
domu za kupní cenu 3.000,-Kč, vzorek č. 3 - pozemek se skladem za kupní cenu 50.000,- 
Kč a vzorek č. 4 - pozemek se stodolou u rodinného domu za nabídkovou cenu 140.000,- 
Kč je rozmezí cen od 3.000,- Kč do 140.000,- Kč. Jako nejvíce podobný svým charakterem 
je hodnocen vzorek č. 2, jedná se o pozemek se stavbou skladu u rodinného domu s 
přístupem z obecní komunikace. Jednotková cena činí 204,-Kč/m2 zastavěné plochy. 
Oceňovaná nemovitá věc má zastavěnou plochu 38m2, obvyklá cena oceňované nemovité 
věci je odhadnuta na 8.000,-Kč. 
 

Porovnávací hodnota po zaokrouhlení:  8 000,00 Kč 
 
 
 
 

Porovnávací hodnota celkem po zaokrouhlení:  348 000,00 Kč 
 
slovy: třistačtyřicetosm tisíc Kč 
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3.2.2. Rekapitulace 
 

Porovnávací hodnota:  
 
A) LV 182 pro k.ú. Zaječov - resp. spoluvlastnický podíl 1/4 

340 000,- Kč 
slovy: třistačtyřicet tisíc Kč 

B) LV 592 pro k.ú. Zaječov  
 

8 000,- Kč 
slovy: osm tisíc Kč 

 
 
Na oceňované nemovité věci je nutné pohlížet komplexně a zhodnotit jejich silné a slabé 
stránky.  
 
A) LV 182 pro k.ú. Zaječov - resp. spoluvlastnický podíl 1/4 
 
Silné stránky – pěkná, klidná poloha  

 
Slabé stránky – rodinný dům v morálně zastaralém stavu 
 
 
B) LV 592 pro k.ú. Zaječov  
 
Silné stránky –   

 
Slabé stránky – stavba bez LV, stavba dle Katastru nemovitostí má dvě části na dvou 
pozemcích, ve skutečnosti se jedná o jednu stavbu, kterou není možné reálně rozdělit. 
Stavebně technický stav horší až špatný. Obtížně obchodovatelná, atypická nemovitá věc. 
 
Z transakční historie, analýzy transakcí a vyhodnocení segmentu trhu je zřejmé, že s 
rodinnými domy je v lokalitě obchodováno.  Pro určení obvyklé ceny je vycházeno z 
databáze a znalosti trhu, z konzultací s realitními kancelářemi, z vyhodnocení údajů 
odborného tisku, sledováním aukcí a dražeb. Z nabídkových cen a databáze 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 trhu po zohlednění všech vlivů působících na cenu obvyklou, zejména poloze, 
stavebně technickému stavu a vybavení, stavu a prognózám ekonomického vývoje odvětví, 
po zvážení všech okolností byla současná cena obvyklá – tržní hodnota stanovena na 
úrovni hodnoty porovnávací. 
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Porovnáním výše vypočtených pomocných hodnot a po přihlédnutí ke 

všem vlivům působícím na obvyklou cenu odhaduji cenu obvyklou výše 
uvedených nemovitých věcí, ke dni ocenění: 08.12.2017 

 

A) LV 182 pro k.ú. Zaječov - resp. spoluvlastnický podíl 1/4 
 

340 000,- Kč 
slovy: třistačtyřicet tisíc Kč 

 
B) LV 592 pro k.ú. Zaječov  
 

8 000,- Kč 
slovy: osm tisíc Kč 

 
 
 
 

celkem ve výši: 348 000,00 Kč 
 
Slovy: třistačtyřicetosm tisíc korun českých 
 
 
 
V Plzni, 22.12.2017 

                                             Renáta Havířová  
                                             Pod Stráží 75 
                                             323 00 Plzeň 
 
 

4.  Znalecká doložka 
Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v 
Plzni ze dne 23.11. 2005 pod č.j.: Spr. 1101/2005 pro základní obor ekonomika, odvětví 
ceny a odhady nemovitostí. 
 
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2443/2017 znaleckého deníku. 
 
 
 

5. Přílohy 
5.1. Osvědčení 

Výše podepsaná tímto osvědčuje, že: 
1. V současné době ani v budoucnosti nebude 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. 

3. Při své činnosti jsem neshledala žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že 
předané dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. 
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5.2. Fotodokumentace 
 

A) LV 182 pro k.ú. Zaječov - resp. spoluvlastnický podíl 1/4 
Mapy 
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vstup, zádveří 

  
 

1 NP (přízemí) 
koupelna 

  
 

WC                                                                     chodba 

  



 16 

kuchyně                                                             pokoj 

  
 

pokoj                                                                  sklad 

  
 

2 NP (1 patro) 
 

schody do patra                               chodba 
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kuchyně                                                              pokoj 

   
 

pokoj                                                                  pokoj 

  
 

1 PP (suterén) 
 

                   schody                                            kotel 
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bojler                                                                   garáž                                                          

  
 

garáž pohled severozápadní                               pohled západní 

  
 

pohled jižní                                                         pohled jihovýchodní 
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pohled východní                                                                    pohled severovýchodní 

  
 

vjezd, vchod                                                     pohled severní 

  
 

pohled severozápadní 

 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

katastrální mapa 
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B) LV 592 pro k.ú. Zaječov  
 

mapy 
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vstup, vjezd 

 
 

dveře                                                    vrata 

  
 

pohled západní                                                   pohled jižní 
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pohled severozápadní 

 
 

katastrální mapa 

 
 
 


