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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Úkolem znalce je zjistit obecnou cenu nemovitosti - rekreační chaty č. e. 2 postavené na pozemku 

parc. č. st. 1138/2 a veškerého příslušenství ve stavu ke dni 18. 6. 2012. Nemovitost je evidována 

pro k. ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou. 

Pro stanovení obvyklé ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive 

znalecké standardy. 

V zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění, je tzv. obvyklá cena 

definována následujícím způsobem: 

„ 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. “ 

V zákoně není definován způsob, jakým se určuje obvyklá cena. Obvyklá cena se určuje 

především průzkumem trhu. Metodika pro ocenění je popsána v rekapitulaci posudku. 

 

2. Informace o nemovitosti 

Adresa nemovitosti:  rekreační chata 

Březka 2 

595 01 Březka 

Region: Vysočina 

Okres: Žďár nad Sázavou 

Katastrální území: Březka u Velké Bíteše 

3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: 

Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 18. 6. 2012 za přítomnosti znalce. 

4. Podklady pro vypracování posudku: 

- žádost o vypracování znaleckého posudku a usnesení o stanovení znalce, vydané Exekutorským 

úřadem v Třebíči, sp. zn. 93 Ex 1275/07 

- Výpis z katastru nemovitostí LV č. 55, pro k. ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš, okres 

Žďár nad Sázavou 11. 4. 2012, jehož platnost ke dni ocenění byla ověřena dálkovým přístupem do 
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databáze ČÚZK 

- kopie katastrální mapy předmětného území pro k. ú. Březka u Velké Bíteše, mapový list DKM, 

vyhotovená dálkovým přístupem do databáze ČÚZK  

- informace a údaje sdělené objednatelem znaleckého posudku před zahájením prací, na ocenění a v 

jejich průběhu 

- informace a údaje sdělené vlastníkem této nemovitosti v průběhu ocenění 

- skutečnosti a výměry zjištěné na místě při místním šetření 

- vyhláška č. 3/2008 Sb. min. financí České republiky ze dne 3. 1. 2008, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., 

vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb., což je platný oceňovací předpis ke dni 

ocenění, tj. 2. 6. 2012 

- žádné další doklady ani dokumentace nebyly předloženy 

K zaměření nemovitosti a následnému zpracování znaleckého posudku byly užity běžné technické 

pomůcky (laserový dálkoměr, ocelové pásmo, měřicí tyč, 5m svinovací metr), platný oceňovací 

předpis a odborná literatura. Výsledný znalecký posudek byl zpracován na PC/AT pomocí 

softwarového vybavení fy Pluto Olt s.r.o. 

 

5. Vlastnické a evidenční údaje: 

Vlastnické právo k oceňované nemovitosti, rekreační chatě č. e. 2, včetně příslušenství, postavené 

na pozemku č. st. 1138/2 (ve vlastnictví jiného subjektu) v k. ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká 

Bíteš, okres Žďár nad Sázavou je ke dni ocenění zapsáno ve prospěch: 

 

Janeček Jaroslav Ing.,  id. 640823/1687,  bytem Husova 165/5, 602 00 Brno 

 

Dle zápisu v Katastru nemovitostí a dle zjištění znalce jsou vlastnická práva k oceňované 

nemovitosti omezena nařízením exekuce dle usnesení Městského soudu v Brně 101 Nc-1931/2007 

ze dne 19. 6. 2007 a dále: 

- exekučním příkazem k prodeji nemovitosti 093 EX-1275/2007 ze dne 21. 7. 2008 

- nařízením exekuce 101 Nc-2271/2008 (Městský soud v Brně) ze dne 24. 6. 2008 

- exekučním příkazem k prodeji nemovitosti 137 EX-19533/2009 ze dne 18. 2. 2010 

- nařízením exekuce 103 Nc-1941/2009 ze dne 1. 10. 2009 

- exekučním příkazem k prodeji nemovitosti 096 EX-196/2011 ze dne 6. 9. 2011 

- exekučním příkazem k prodeji nemovitosti 167 EX-13306/2011 ze dne 7. 10. 2011 

- nařízením exekuce 80 EXE-2328/2011 ze dne 23. 6. 2011 

- zástavním právem exekutorským 096 EX-196/2011 ze dne 6. 9. 2011 

- nařízením exekuce 78 EXE-2900/2011 ze dne 13. 1. 2012 

- exekučním příkazem k prodeji nemovitých věcí 150 EX-2626/2011 ze dne 20. 2. 2012 

Žádná omezení vlastnických práv s vlivem na tržní cenu (věcná břemena) nemovitosti nejsou 

známa.  

6. Dokumentace a skutečnost: 

K vypracování tohoto znaleckého posudku byla předložena dokumentace, jak je výše uvedeno. Pro 

účely tohoto ocenění nebyla předložena žádná stavebně-technická dokumentace (stavební plány, 

stavební povolení, kolaudační rozhodnutí apod.) s výjimkou dokumentace k nedokončené přístavbě.  

Ocenění celé nemovitosti je tedy provedeno především podle zjištěného stavu, skutečného způsobu 

užívání a v souladu s platnou metodikou pro stanovení obvyklé (tržní) ceny nemovitosti.  
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Hlavní oceňovanou nemovitostí je rekreační chata č. e. 2, která je postavena na stavebním pozemku 

parc. č. st. 1138/2, který je však ve vlastnictví jiného subjektu (město Velká Bíteš) a není 

předmětem ocenění. Pozemek v jednotném funkčním celku zde rovněž není, a proto příslušenství 

tvoří pouze venkovní úpravy zanedbatelného rozsahu.   

Objekt bude oceněn podle vyhl. č. 387/2011 Sb., což je platný oceňovací předpis ke dni vyhotovení 

znaleckého posudku a dále podle oceňovacích standardů pro stanovení obvyklé ceny. Pro stanovení 

této ceny je v segmentu rekreačních objektů směrodatná hodnota stanovená komparační 

(porovnávací) metodou. Ocenění chaty je provedeno na základě všech dostupných informací bez 

možnosti přístupu do interiéru. Nepřístupné konstrukce chaty byly uvažovány v 

nejpravděpodobnější variantě dle dostupných informací z obecního úřadu. Průběh ocenění je patrný 

z dalších částí posudku. 

7. Celkový popis nemovitosti: 

Předmětem ocenění je rekreační chata č. e. 2, která je postavena na stavebním pozemku parc. č. st. 

1138/2, který je však ve vlastnictví jiného subjektu (město Velká Bíteš) a není předmětem ocenění. 

Objekt je oceněn včetně veškerého příslušenství ve stavu ke dni 18. 6. 2012. Nemovitost je 

evidována pro k. ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou.  

 

Dle informací od pamětníků z obce Březka stavební úřad zjistil, že stavba chaty byla realizována v 

šedesátých letech minulého století (1962-1966). V letech  1972-1976 byla u chaty provedena 

veranda. Stáří chaty tedy předpokládám 46 let. V průběhu životnosti stavby byla zpočátku pod 

dobrou údržbou, posléze předpokládám mírně podstandardní údržbu, která zajistila stabilizaci 

stavby proti nadměrnému opotřebení. Příslušenství rekreační chaty tvoří zpevněná plocha, venkovní 

schodiště s opěrnou zídkou, okapový chodník a venkovní udírna. Pozemek v jednotném funkčním 

celku se nevyskytuje.   

Nemovitost se nachází asi 500 m jihozápadním směrem od jižní, souvisle zastavěné hranice obce 

Březka, která leží asi 4 km západním směrem od Velké Bíteše. Chata je postavena v mírně 

svažitém, na jihozápad orientovaném území bez vnějších negativních vlivů. Dostupnost je velmi 

špatná po nezpevněné lesní cestě, parkování asi 50 m od chaty. Předpokládám omezenou 

přístupnost objektu v zimním období a při nepříznivém počasí.   

8. Obsah posudku: 

a) Ocenění porovnávacím způsobem 

a1) Rekreační chata č. e. 2 

9. Popis objektů a pozemků: 

a) Ocenění porovnávacím způsobem 

a1) Rekreační chata č. e. 2 

Předmětem ocenění je rekreační chata č. e. 2, postavená na pozemku parc. č. st. 1138/2 v lokalitě 

Březka (obec Velká Bíteš), k. ú. Březka u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou. Nemovitost se 

nachází asi 500 m jihozápadním směrem od jižní, souvisle zastavěné hranice obce Březka, která leží 

asi 4 km západním směrem od Velké Bíteše. Chata je postavena v mírně svažitém, na jihozápad 

orientovaném území bez vnějších negativních vlivů. Dostupnost je velmi špatná po nezpevněné 
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lesní cestě, parkování asi 50 m od chaty. Předpokládám omezenou přístupnost objektu v zimním 

období a při nepříznivém počasí.   

Chata je podsklepena, má jedno nadzemní podlaží a jednoduše stavebně upravené podkroví.   

 

Dispoziční řešení: 

1. PP: sklep, skladovací prostor, přístup přes plechové dveře na východním průčelí po venkovních 

betonových schodech 

1. NP: v jižní části je prosklená veranda, do které vedou přístupové dveře z venkovní betonové 

podesty, dále předpokládám kuchyňku a jednu společenskou místnost. 

Podkroví: předpokládám ložnice 

  

Vlastní chata je postavena na podezdívce z lomového kamene, který je upraven vyspárováním. 

Spodní stavba je příčně izolována, bez svislé izolace. Nad spodní stavbou je provedena dřevěná 

trámová konstrukce, která je oboustranně obita a vyztužena. Strop nad vrchní stavbou je dřevěný, 

trámový, upravený dřevěným podhledem.   

Podlahy předpokládám betonové s dřevěným povlakem, popřípadě dřevěné deskové. Ve spodní 

stavbě je podlaha z betonové mazaniny. Krov je dřevěný, sedlový v zachovalém stavu. Krytina je z 

pozinkovaného plechu. Ve stejném provedení jsou rovněž klempířské konstrukce (svody, žlaby), 

okenní parapety nejsou provedeny. Okna jsou dřevěná, převážně jednoduchá, opatřena 

impregnačním nátěrem a lakem. Dveře jsou dřevěné hladké, palubkové, plné. Vnitřní i venkovní 

úprava povrchů je provedena impregnačním nátěrem, popřípadě lakem. Část venkovní úpravy svislé 

konstrukce je tvořena vyspárováním kamenné podezdívky.  

Z inženýrských sítí předpokládám možnost napojení na vlastní zdroj el. energie, popřípadě lze 

využít napojení na elektrorozvodnou síť od sousední chaty, kde bylo (dle informací ze stavebního 

odboru městského úřadu ve Velké Bíteši) připojení provedeno. Jiné napojení na inženýrské sítě v 

lokalitě není dostupné.  

Dle dostupných informací a stavu konstrukcí se jedná o rekreační chatu, která byla postavena mezi 

roky 1962 - 1966 a její stáří ke dni ocenění předpokládám 46 let. V roce 1976 byla provedena 

veranda. V průběhu životnosti stavby byla zpočátku pod dobrou údržbou, posléze předpokládám 

mírně podstandardní údržbu, která však zajistila stavbu proti nadměrnému opotřebení. Ocenění 

chaty je provedeno na základě všech dostupných informací bez možnosti přístupu do interiéru a 

všech prostor objektu. Nepřístupné konstrukce chaty byly uvažovány v nejpravděpodobnější 

variantě a dle dostupných informací ze stavebního odboru městského úřadu ve Velké Bíteši.  

Příslušenství rekreační chaty tvoří venkovní úpravy a sice: venkovní schodiště do sklepa, opěrná 

zídka pro betonové schodiště, podesta umožňující přístup z venkovního terénu do verandy chaty, 

okapový chodník pro odvod dešťové vody a venkovní udírna. 

Zdůvodnění pro index konstrukce a vybavení: 

venkovní úpravy standardního rozsahu, vedlejší stavby se nevyskytují vůbec, příslušenství stavby 

tedy nemá výraznější vliv na cenu nemovitosti.   

Zdůvodnění pro kategorii stáří stavby: 

stáří stavby od vzniku (zásadní rekonstrukce) je uvažováno ve výši 46 let, neboť dle informací z 

městského úřadu ve Velké Bíteši byla tato postavena mezi lety 1962-1966. Pro ocenění se použije 

zařazení do kategorie C, koeficient 0,80. Základní cena chaty byla zjištěna na základě obestavěného 

prostoru v m
3
, vypočteného z rozměrů zjištěných přeměřením na místě samém podle příl. č. 1 k 

vyhl. č. 387/2011 Sb., ke kterému byla přičleněna sazba příslušná k danému typu rekreační chaty 

podle porovnávací metody a tato sazba je dále upravena dle příslušné vyhlášky.  

Přehled výpočtu obestavěného prostoru, úprav dle vyhlášky a ocenění je patrný z níže uvedeného 
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B. Posudek 

Výměry, hodnocení a ocenění objektů: 

Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) 

a) Porovnávací hodnota 

a1) Rekreační chata č. e. 2 - § 26 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 

Typ objektu:  Chata 

Poloha objektu:  Vysočina - nad 2 000 do 10 000 obyvatel 

Stáří stavby:  36 roků 

Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20):  2 106,- Kč/m
3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží: 
 

  

1. PP: 6,20*4,80 = 29,76 m
2 

1. NP severní část: 6,20*4,80 = 29,76 m
2 

 

Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. PP: 29,76 m
2 

2,00 m 

1. NP severní část: 29,76 m
2 

2,30 m 

Obestavěný prostor: 

1. PP: (6,20*4,80)*(2,00) = 59,52 m
3 

1. NP severní část: (6,20*4,80)*(2,30) = 68,45 m
3 

zastřešení: (6,20*4,80)*(3,15/2) = 46,87 m
3 

 

Obestavěný prostor – celkem:  = 174,84 m
3 

Výpočet indexu cenového porovnání: 

Index vybavení: 

Název znaku č. Vi 

  0. Typ stavby - Podsklepená - s podkrovím nad 1/2 zastavěné plochy 1.NP IV typ E 

  1.  Druh stavby -  Rekreační chata II 0,00 

  2.  Svislé konstrukce -  Dřevěné oboustranně obíjené, zdivo do tl. 30 cm 

včetně 

II -0,03 

  3.  Střešní konstrukce -  Podkroví více jak z poloviny zastavěné plochy stavby III 0,03 

  4.  Napojení stavby na sítě -  Žádné napojení nebo pouze vlastní zdroj el. 

energie  

I -0,06 

  5.  Vybavení -  Bez zákl. příslušenství I -0,10 

  6.  Vytápění stavby -  Lokální vytápění  II 0,00 

  7.  Příslušenství stavby (venk. úpravy a vedl. stavby do celk. ZP 25 m2 vč.) -  

Příslušenství bez výrazného vlivu na cenu chaty 

III 0,00 
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  8.  Výměra pozemků užívané se stavbou -  Pouze zastavěný stavbou I -0,05 

  9.  Kritérium jinde neuvedené  -  Bez vlivu na cenu III 0,00 

  10. Stavebně - technický stav -  Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou II 1,05 

Koeficient pro stáří 36 let:   0,80 
  9 

Index vybavení IV = (1 +  Vi ) * V10  * 0,80 = 0,664 
 i = 1 

Index polohy: 

Název znaku č. Pi 

  1. Životní prostředí a atraktivita okolí - vhodná k rekreaci III 0,00 

  2. Přírodní lokalita - les nebo vodní plocha je v místě (docházková vzdálenost) III 0,00 

  3. Poloha v zástavbě - bez vlivu, samoty II 0,00 

  4. Dopravní dostupnost - problematický příjezd k hranici pozemku II -0,01 

  5. Hromadná doprava - dobrá dostupnost II 0,00 

  6. Parkovací možnosti - špatné I -0,02 

  7. Obchod a služby v okolí - žádné I -0,05 

  8. Sportoviště - žádné I 0,00 

  9. Obyvatelstvo v okolí - bezproblémové okolí II 0,00 

 10. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 

 11. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 
   11 

Index polohy IP = (1 +  Pi ) = 0,920 
   i = 1 

Index trhu s nemovitostmi: 

Název znaku č. Ti 

  1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší než 

nabídka 

II -0,05 

  2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na cizím pozemku I -0,05 

  3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 
3 

Index trhu IT = (1 +  Ti ) = 0,900 
   i = 1 

 

Celkový index I = IV * IP * IT = 0,664 * 0,920 * 0,900 = 0,550 

Ocenění: 

Cena upravená CU = IPC * I = 2 106,- Kč/m
3
 * 0,550  = 1 158,30 Kč/m

3 

Cena zjištěná porovnávacím způsobem 

CP = CU * OP = 1 158,30 Kč/m
3
 * 174,84 m

3
 = 202 517,17 Kč 

Rekreační chata č. e. 2 - zjištěná cena = 202 517,17 Kč 

Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení 

a) Rekreační chata č. e. 2 = 202 520,- Kč 
 

Cena objektů činí celkem  202 520,- Kč 
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Porovnávací metoda 

 
Popis oceňované stavby  

Název: Rekreační chata č. e. 2 - oceňovaná nemovitost 

Adresa Březka 5, 595 01 Březka 

Popis: Předmětem ocenění je rekreační chata č. e. 2, která je postavena na stavebním pozemku 

parc. č. st. 1138/2, který je však ve vlastnictví jiného subjektu (město Velká Bíteš) a není 

předmětem ocenění. Objekt je oceněn včetně veškerého příslušenství ve stavu ke dni 18. 6. 

2012. Nemovitost je evidována pro k. ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš, okres Žďár 

nad Sázavou.  

Jedná se o rekreační chatu konstrukčního systému v nižší až střední cenové hladině, část 

konstrukčních prvků stavby svépomocí. Ve srovnávací metodě budou, jako srovnávací 

nemovitosti, použity chaty postavené na samotách, nebo v menších chatových oblastech, svým 

charakterem určené k rekreačním účelům. Dispoziční řešení, konstrukční prvky, jejich 

provedení a opotřebení je popsáno v oddíle ocenění nemovitosti zjištěnou cenou.  

Zastavěná plocha chaty: 30 m
2
, stavební pozemek: není žádný, chata je postavena na pozemku 

jiného vlastníka (Město Velká Bíteš, pozemek parc. č. st. 1138/2, 37 m
2
), pozemek v jednotném 

funkčním celku není.  

Z důvodu absence vlastního pozemku pod stavbou bude koeficient příslušenství snížen na 0,90 

(ponížení ceny stavby o 10 %). 

Příslušenství: venkovní úpravy.  

Telefon: ne, elektřina: dostupnost 220/380 V, voda: ne, plyn: ne, kanalizace: ne  

Parkování: pouze venkovní trakt. 

 

 

Druh nemovitosti Rekreační chaty Poloha samostatně stojící 

Stáří objektu 36 roků Stav objektu dobrý 

Počet nadz. podlaží 1 Počet podzemních podlaží 1 

Výměra pozemku 37 m
2 

Zastavěná plocha 30 m
2 

Garáž není Výtah ne Podkroví ano 

Svislé konstrukce dřevěné oboustranně obíjené 

Přípojky  

Příslušenství venkovní úpravy 

Jednotkové množství oceňované nemovitosti 

Jednotka Zkratka Výměra 

Obestavěný prostor OP 175,00 m
3 

Zastavěná plocha podlaží celkem ZP  m
2 

Podlahová plocha podlaží celkem PP  m
2 

Hrubá užitná plocha PUH  m
2 

Čistá užitná plocha PUČ  m
2 

 

Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí  

Koeficient K1: opotřebení * 1,00 

Koeficient K2: vybavení * 1,00 

Koeficient K3: místa * 1,00 

Koeficient K4: trhu * 1,00 

Koeficient K5: příslušenství * 0,90 

Index odlišnosti objektu oproti standardu IO:  0,90 
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Přehled porovnatelných nemovitostí 
 

Objekt č.: 1 Název: Rekreační chata Osová Bítýška 

Adresa Osová Bítýška, 594 53 Osová Bítýška 

Popis: Celkový popis a vyhodnocení srovnávacích koeficientů: 

jedná se o rekreační chatu v k. ú. osová Bítýška, na stavebním pozemku, který je ve vlastnictví 

majitele stavby. Další pozemek v jednotném funkčním celku je trvalý travní porost. Srovnatelná 

lokalita (umístění stavby), mírně lepší dopravní dostupnost, mírně lepší rekreační oblast, 

dosažitelnost IS (elektro, vodovod), připojeno na elektro, další příslušenství srovnatelné 

(absence vedlejší stavby, venkovní úpravy obdobného rozsahu), celková úprava koeficientem 

příslušenství ve výši 1,05. Stavebně technický stav je mírně lepší, údržba na vyšší úrovni, 

stabilizovaný stav. Opotřebení je mírně nižší a souvisí se stářím nemovitosti a její údržbou, 

celková úprava ve výši 1,05. Vybavení stavby je rovněž mírně lepší, novější provedení, krbová 

kamna, suchý záchod v chatě, jímka), úprava koeficientem ve výši 1,05. Celkově se nemovitost 

jeví, jako velmi vhodná k porovnání.  

Popis porovnávací nemovitosti: 

samostatně stojící rekreační chata v menší chatové osadě, celkově podsklepená, s jedním 

nadzemním podlažím a stavebně částečně upraveným podkrovím nad celou půdorysnou plochou 

nadzemního podlaží. Kolem stavebního pozemku je pozemek trvalý travní porost v jednotném 

funkčním celku o výměře 220 m
2
, který je bez vedlejších staveb se zanedbatelným množstvím 

trvalých porostů. Z inženýrských sítí je dostupné pouze elektro a lokální zdroj vody.  

Dispoziční řešení: 

1. PP: sklep, sklad, dílna 

1. NP: zádveří, komora, kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, malá ložnice, schodiště do podkroví 

Podkroví (částečné): nedělená místnost využitelná, jako ložnice 

Popis konstrukčních prvků stavby: 

základy jako betonové pasy s izolací. Spodní stavba je provedena z betonového zdiva s 

kamennou výplní. Vrchní stavba je dřevěná, svislá konstrukce je provedena jako oboustranně 

obíjená. Stropy nad 1. PP jsou provedeny ze stropních desek Hurdis uložených do ocelových 

nosníků. Stropy nad 1. NP jsou dřevěné, trámové s rovným podhledem. Střecha je sedlová a pod 

ní je stavebně částečně upravené podkroví (pouze hrubé obložení střešní konstrukce, podlaha 

prkenná). Krov je dřevěný, krytina z pozinkovaného plechu. Vnější úpravy povrchu nadzemní 

části jsou nátěry a lakování, stejně tak, jako úprava vnitřních povrchů. Podlahy v 1. NP jsou 

dřevěné, pokládané na betonový podklad a opatřeny krytinou z PVC. Podlahy ostatních 

místností v 1. PP jsou z betonové mazaniny. Okna jsou dřevěná, jednoduchá, opatřená 

okenicemi. Dveře dřevěné plné, nebo náplňové.  

IS: elektro 220/380 V, ostatní neprovedeny.   

 

 

Druh nemovitosti Rekreační chaty Poloha samostatně stojící 

Stáří objektu 42 roků Stav objektu dobrý 

Počet nadz. podlaží 1 Počet podzemních podlaží 1 

Výměra pozemku 43 m
2 

Zastavěná plocha 43 m
2 

Garáž není Výtah ne Podkroví ano 

Svislé konstrukce dřevěné oboustranně obíjené 

Přípojky E 

Příslušenství venkovní úpravy, pozemek v JFC, porosty 

Požadovaná nebo kupní cena 360 000,- Kč 

Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí  

 
Koeficient K1: opotřebení  *  1,00 
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Koeficient K2: vybavení  *  1,05 

 
Koeficient K3: místa  *  1,05 

 
Koeficient K4: trhu  *  1,00 

 
Koeficient K5: příslušenství  *  1,05 

Celkový koeficient:  /  1,16 

Přepočtená standardní cena: 310 344,83 Kč 

 

Výměry a jednotkové ceny  

 Výměry objektu Jednotkové ceny 

(JCSi) 

Přepočtené jedn. 

ceny (SJTCi) 

Obestavěný prostor: 256,00 m
3 

1 406,25 Kč/m
3 

1 212,28 Kč/m
3 

 

 

Objekt č.: 2 Název: Rekreační chata Naloučany 

Adresa Naloučany, 675 71 Naloučany 

Popis: Celkový popis a vyhodnocení srovnávacích koeficientů: 

jedná se o rekreační chatu v k. ú. Naloučany na vlastním stavebním pozemku. Srovnatelná 

lokalita (umístění stavby), ležící asi 7 km jižním směrem od oceňované nemovitosti v mírně 

lepší rekreační oblasti, veřejné IS neúplné, pouze elektro a voda, chata je napojena na vlastní 

vodu (kopaná studna) a vlastní kanalizaci (septik s přepadem do trativodu). Napojení na elektro 

je rovněž provedeno. Přístup horší, parkování asi 50 m on chaty, v letním období lze zajet až k 

chatě. Příslušenství srovnatelné (venkovní úpravy v základním rozsahu), menší pozemek, bez 

úpravy koeficientu příslušenství (vliv absence vlastního pozemku je ošetřen koeficientem přímo 

pro oceňovanou nemovitost). Stavebně technický stav je mírně slabší (starší stavba), standardní 

údržba, úprava koeficientem ve výši 0,95. Vybavení stavby je srovnatelné, topení a vnitřní 

vybavení, úprava interiéru, bez úpravy koeficientem. Celkově se nemovitost jeví, jako velmi 

vhodná k porovnání.  

Popis porovnávací nemovitosti: 

rekreační chata stojící v individuální zástavbě, polosamota, 1,5 km od obce, podsklepená asi pod 

2/3 zastavěné plochy, s jedním nadzemním podlažím a stavebně upraveným podkrovím nad 

celou půdorysnou plochou nadzemního podlaží. Jižním směrem od stavebního pozemku je 

pozemek v jednotném funkčním celku o výměře 262 m
2
, na kterém jsou venkovní úpravy a 

trvalé porosty zanedbatelného rozsahu. Dostupnost IS: elektrorozvodná síť (není napojeno), 

místní zdroj vody (není napojeno). 

Dispoziční řešení: 

1. PP: sklad materiálu, dílna 

1. NP: veranda, kuchyň, obývací pokoj, schodiště do podkroví 

Podkroví: 2 x ložnice (menší a větší) 

Popis konstrukčních prvků stavby: 

základy z betonových pasů, bez příčné izolace, spodní stavba je zděná z kamenného zdiva, 

vrchní stavba je dřevěná trámové konstrukce, oboustranně obíjená, část vyzdívaná z cihelného 

zdiva. Stropy nad 1. PP jsou provedeny z PZD stropních desek s rovným podhledem. Stropy nad 

1. NP jsou dřevěné, trámové s rovným podbitím palubkami. Střecha je sedlová a pod ní je 

stavebně upravené podkroví. Krov je dřevěný, krytina z pozinkovaného plechu. Vnější úpravy 

povrchu nadzemní části je impregnace a vápenná omítka hladká. Podlahy jsou z dřevotřískových 

desek pokládaných na betonový podklad. Podlahy ostatních místností v 1. PP jsou z betonové 

mazaniny a v 1. NP z PVC povlaků. Okna dřevěná, zdvojená, okenice.  

IS: společná studna, pouze jímka (trativod, výběr). Ohřev TUV není.  
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Druh nemovitosti Rekreační chaty Poloha samostatně stojící 

Stáří objektu 32 roků Stav objektu dobrý 

Počet nadz. podlaží 1 Počet podzemních podlaží 1 

Výměra pozemku 36 m
2 

Zastavěná plocha 35 m
2 

Garáž není Výtah ne Podkroví ano 

Svislé konstrukce dřevěné oboustranně obíjené 

Přípojky E 

Příslušenství venkovní úpravy, pozemek zahrady 

Požadovaná nebo kupní cena 280 000,- Kč 

Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí  

 
Koeficient K1: opotřebení  *  0,95 

 
Koeficient K2: vybavení  *  1,00 

 
Koeficient K3: místa  *  1,04 

 
Koeficient K4: trhu  *  1,00 

 
Koeficient K5: příslušenství  *  1,00 

Celkový koeficient:  /  0,99 

Přepočtená standardní cena: 282 828,28 Kč 

 

Výměry a jednotkové ceny  

 Výměry objektu Jednotkové ceny 

(JCSi) 

Přepočtené jedn. 

ceny (SJTCi) 

Obestavěný prostor: 228,00 m
3 

1 228,07 Kč/m
3 

1 240,47 Kč/m
3 

 

 

Objekt č.: 3 Název: Rekreační chata Vlkov 

Adresa Vlkov, 594 53 Vlkov 

Popis: Celkový popis a vyhodnocení srovnávacích koeficientů: 

jedná se o rekreační chatu v k. ú. Doubravník na vlastním stavebním pozemku. Srovnatelná 

lokalita (umístění stavby), ležící asi 6 km severovýchodním směrem od oceňované nemovitosti 

v obdobné rekreační oblasti, veřejné IS neúplné, pouze elektro a vzdálenější rozvod vody, chata 

je napojena na elektrorozvodnou síť, společnou vrtanou studnu a vlastní kanalizaci (jímku). 

Přístup a příjezd až k chatě, vlastní garáž v suterénu. Venkovní úpravy v základním rozsahu a 

menší pozemek v jednotném funkčním celku. Příslušenství je tedy mírně lepší a bude upraveno 

koeficientem ve výši 1,06. Stavebně technický stav je lepší, zděná stavba, dobrá údržba, nižší 

opotřebení, úprava koeficientem ve výši 1,08. Vybavení stavby je na vyšší úrovni, koupelna, 

záchod, krb, úprava koeficientem ve výši 1,06. Celkově se nemovitost jeví, po úpravě 

koeficienty, jako vhodná k porovnání.  

Popis porovnávací nemovitosti: 

rekreační chata stojící v individuální zástavbě na okraji lesa, celkově podsklepená, s jedním 

nadzemním podlažím a stavebně upraveným podkrovím nad celou půdorysnou plochou 

nadzemního podlaží. Kolem chaty je pozemek v jednotném funkčním celku o výměře 190 m
2
. 

Dostupnost veřejných IS: elektrorozvodná síť.  

Dispoziční řešení: 

1. PP: sklad materiálu, koupelna, WC, garáž. 

1. NP: terasa, kuchyň, obývací místnost, schodiště do podkroví 

Podkroví: společenská místnost, veranda. 

 



- 12 - 

Popis konstrukčních prvků stavby: 

základy betonové, částečná izolace proti zemní vlhkosti. Spodní stavba je z kamenného zdiva, 

vrchní stavba je zděná z cihelného zdiva na tloušťku 30 cm. Stropy jsou dřevěné, trámové s 

rovným palubkovým podhledem. Střecha je nízká sedlová na podezdívce, což umožňuje dobře 

využitelné podkroví. Krov je dřevěný, krytina z pozinkovaného plechu na bednění. Vnější 

úprava povrchu provedena jako břízolitová omítka. Vnitřní omítky provedeny, jako vápenný 

štuk. Částečně i dřevěný obklad, upravený lakováním. Podlahy betonové s dřevotřískovým 

povlakem, v podkroví dřevěná podlaha, textilní povlak, ve spodní stavbě je betonová mazanina. 

Okna dřevěná, jednoduchá, dřevěné okenice.  

IS: elektro 220/380 V, voda - studna, rozvod vody, ohřev el. boilerem, celkové odkanalizování 

do vlastní jímky. 

 
Druh nemovitosti Rekreační chaty Poloha samostatně stojící 

Stáří objektu 38 roků Stav objektu dobrý 

Počet nadz. podlaží 1 Počet podzemních podlaží 1 

Výměra pozemku 36 m
2 

Zastavěná plocha 35 m
2 

Garáž není Výtah ne Podkroví ano 

Svislé konstrukce zděné 

Přípojky E, Vv, Kv 

Příslušenství venkovní úpravy, pozemek v jednotném funkčním celku 

Požadovaná nebo kupní cena 460 000,- Kč 

Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí  

 
Koeficient K1: opotřebení  *  1,08 

 
Koeficient K2: vybavení  *  1,06 

 
Koeficient K3: místa  *  1,04 

 
Koeficient K4: trhu  *  1,00 

 
Koeficient K5: příslušenství  *  1,06 

Celkový koeficient:  /  1,26 

Přepočtená standardní cena: 365 079,37 Kč 

 

Výměry a jednotkové ceny  

 Výměry objektu Jednotkové ceny 

(JCSi) 

Přepočtené jedn. 

ceny (SJTCi) 

Obestavěný prostor: 269,00 m
3 

1 710,04 Kč/m
3 

1 357,17 Kč/m
3 

 

 

Objekt č.: 4 Název: Rekreační chata Ruda 

Adresa Ruda, 594 01 Ruda 

Popis: Celkový popis a vyhodnocení srovnávacích koeficientů: 

jedná se o rekreační chatu v k. ú. Ruda na vlastním stavebním pozemku. Srovnatelná lokalita 

(umístění stavby), ležící asi 6 km severozápadním směrem od oceňované nemovitosti v menší 

rekreační oblasti, výborná dosažitelnost lokality (D1, sjezd Lhotka), mírně podstandardní 

dostupnost objektu, mírná úprava koeficientem místa, IS neúplné, pouze elektro, ostatní sítě 

nejsou.  

Příslušenství nemovitosti je srovnatelné, venkovní úpravy minimální, ale pozemek v jednotném 

funkčním celku, bez úpravy koeficientem.  

Stavebně technický stav je mírně slabší, vyšší stáří, mírně podstandardní údržba, srovnatelná 
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technologie stavby, opotřebení mírně vyšší, úprava koeficientem opotřebení ve výši 0,92.  

Vybavení stavby je na srovnatelné úrovni, vytápění lokální na tuhá paliva, voda není, velmi 

mírná úprava koeficientem vybavení. Celkově se po úpravě koeficienty jeví nemovitost, jako 

vhodná k porovnání.  

Popis porovnávací nemovitosti: 

dřevěná rekreační chata stojící v individuální zástavbě, menší skupina chat na sever od obce 

Ruda, podsklepená asi na polovině zastavěné plochy, s jedním nadzemním podlažím a 

jednoduchým způsobem stavebně upraveným podkrovím. Kolem chaty je menší pozemek 

ostatní plochy v jednotném funkčním celku, který má výměru 126 m
2
. Dostupnost veřejných IS: 

elektrorozvodná síť.  

Dispoziční řešení: 

1. PP: skladovací prostor, příruční sklep, dílna.  

1. NP: veranda, kuchyňka, obývací místnost, malá ložnice 

Podkroví: nedělený prostor pro spaní. 

Popis konstrukčních prvků stavby: 

základy z betonových pasů s kamenivem, částečná izolace proti zemní vlhkosti. Spodní stavba je 

z kamenného zdiva, vrchní stavba dřevěná, oboustranně obíjená, podlahy jsou provedeny z 

cementového potěru a povlaků z PVC, v podkroví pouze dřevěné desky. Krov je dřevěný, 

sedlový, je v dobrém stavu. Krytina je z eternitových vlnitých desek. Klempířské konstrukce 

jsou z pozinkovaného plechu, svody a žlaby, nekompletní, chybí okenní parapety. Okna jsou 

dřevěná, zdvojená, opatřená dřevěnými okenicemi na venkovní straně. Dveře jsou hladké, 

palubkové, plné. Vnitřní i venkovní úprava svislých konstrukcí je impregnace a lak. Schody jsou 

provedeny, jako dřevěné žebříkové, jednoduché. 

V chatě je provedena elektroinstalace a napojení na rozvod, bleskosvod zde není proveden.  

IS: elektro 220/380 V.  

 
Druh nemovitosti Rekreační chaty Poloha samostatně stojící 

Stáří objektu 48 roků Stav objektu špatný 

Počet nadz. podlaží 1 Počet podzemních podlaží 1 

Výměra pozemku 42 m
2 

Zastavěná plocha 41 m
2 

Garáž není Výtah ne Podkroví ano 

Svislé konstrukce zděné 

Přípojky E, Vv, Kv 

Příslušenství venkovní úpravy, pozemek zahrady, porosty 

Požadovaná nebo kupní cena 220 000,- Kč 

Seznam koeficientů pro porovnání cen nemovitostí  

 

 
Koeficient K1: opotřebení  *  0,92 

 
Koeficient K2: vybavení  *  0,98 

 
Koeficient K3: místa  *  1,00 

 
Koeficient K4: trhu  *  1,00 

 
Koeficient K5: příslušenství  *  1,00 

Celkový koeficient:  /  0,90 

Přepočtená standardní cena: 244 444,44 Kč 
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Výměry a jednotkové ceny  

 Výměry objektu Jednotkové ceny 

(JCSi) 

Přepočtené jedn. 

ceny (SJTCi) 

Obestavěný prostor: 198,00 m
3 

1 111,11 Kč/m
3 

1 234,57 Kč/m
3 

Zjištění jednotkových cen porovnatelných objektů 

Objekt číslo Přepočtené jednotkové ceny SJP porovnatelných objektů 

 OP ZP PP PUH PUČ 

1. Rekreační chata Osová 

Bítýška I. 

1 212,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Rekreační chata Naloučany 1 240,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Rekreační chata Vlkov 1 357,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Rekreační chata Ruda 1 234,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

SJC – průměr 1 261,00     

JCO = SJC * IO 1 135,00     

Výměry oceňované stavby 175,00     

CO: 198625     

Cena objektu zjištěná porovnávací metodou:  

Cp = COprůměrná 198 625,- Kč 

Rekreační chata č. e. 2 - oceňovaná nemovitost - výsledná cena = 198 625,- Kč 

Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení 

a) Rekreační chata č. e. 2 = 198 625,- Kč 
 

Cena objektů činí celkem  198 600,- Kč 
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C. Rekapitulace 
 

Obvyklá cena (tržní hodnota) je cena aktuálního trhu s nemovitostmi, tzn. cena, za kterou lze věc v 

daném místě a daném čase prodat, nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny, které 

je dána konkrétním vztahem nabídky a poptávky. 

Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení výše zjištěných hodnot. Při 

tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, 

které nemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou 

ovlivnit hodnotu oceňovaného majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s 

nemovitostmi ve vztahu nabídky a poptávky s předpokládaným výhledem do budoucnosti, dále na 

vnější i vnitřní vlivy, tj. na technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění 

lokality, občanskou vybavenost, demografické podmínky, stabilitu území ve vztahu k územnímu 

plánu, životnímu prostředí atd. Dále je třeba postihnout veškeré dluhy a závazky, které jsou na 

nemovitosti vázány. V neposlední řadě je nutno rovněž posoudit rizikovost případného prodeje 

předmětné nemovitosti. Odhad obvyklé ceny je proveden na základě analýzy jednotlivých přístupů 

k ocenění příslušného majetku. Na základě výsledků lze konstatovat: 

 

- věcná hodnota nemovitosti vyjadřuje substituční hodnotu majetku a pro vlastní ocenění není 

zásadní. Věcná hodnota odvozená z administrativní ceny je v nesouladu s tržní cenou, neboť v sobě 

nezahrnuje koeficient prodejnosti, který je pro tržní ocenění nepostradatelný, a proto stanovení této 

hodnoty bylo provedeno pouze pro pomocné účely (nákladové hledisko) a do posudku nebyla 

zahrnuta 

- zjištěná (administrativní) cena v sobě naopak již zahrnuje koeficient prodejnosti a při stanovení 

ceny porovnávací metodou přináší u rekreačních a zahrádkářských chat velmi cennou informaci pro 

stanovení obvyklé ceny. Je to z toho důvodu, že do koeficientu prodejnosti jsou promítnuty údaje ze 

skutečně realizovaných prodejů, které jsou shromažďovány na příslušných Finančních úřadech v 

podobě skutečných smluv o převodu nemovitostí. Administrativní cena stanovená porovnávací 

metodikou poskytuje tedy poměrně přesný obraz pro stanovení tržní ceny nemovitosti. 

- výnosový potenciál majetku již vyjadřuje přímé indikátory trhu z hlediska dosahovaných 

budoucích příjmů s ohledem na širší možnosti využití. V segmentu obdobných nemovitostí je tato 

hodnota velmi těžko dosažitelná, neboť četnost pronájmu rekreačních a zahrádkářských chat v 

lokalitě (i obecně mimo sezónní pronájem) je velmi řídká, a není tak k dispozici dostatečně obsáhlá 

databáze pro stanovení výnosové hodnoty. Proto tato metoda nebyla použita.  

- porovnávací hodnota vyjadřuje skutečnou prodejnost majetku, která je dána stavem poptávky a 

nabídky na trhu, objemem dispozičních zdrojů potenciálních investorů a využitelností a 

zpeněžitelností majetku. V tomto případě bylo použito cenové porovnání 1 m
3
 obestavěného 

prostoru nemovitosti s cenami za 1 m
3
 obestavěného prostoru srovnatelných nemovitostí z databáze 

znalce a spolupracujících realitních kanceláří. Tímto porovnáním bylo zjištěno, že 1 m
3
 

obestavěného prostoru srovnatelných nemovitostí (konstrukčního provedení, využití obestavěného 

prostoru, vybavení a opotřebení) se v lokalitě pohybuje průměrně v rozmezí hodnot 1200 - 1300 

Kč/m
3
 obestavěného prostoru.  

 

Pro odhad obvyklé ceny v případě rekreačních a zahrádkářských chat a příslušejících pozemků 

(stavebních a pozemků v jednotném funkčním celku s nimi) je zásadní hodnota stanovená z 

porovnání již realizovaných prodejů obdobných nemovitostí v dané lokalitě. 

Lze konstatovat, že vztah poptávky a nabídky obdobných rekreačních chat v katastrálním území 

Březka u Velké Bíteše a v okolních rekreačních oblastech je poměrně vyrovnaný, v poslední době s 

mírným převisem nabídky obdobných nemovitostí. Oblastní trh v segmentu rekreačních objektů je 

však dlouhodobě stabilní a prodejnost rekreačních chat je standardní.  
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Úvaha o stanovení obvyklé ceny předmětné nemovitosti je opřena o následující skutečnosti: 

Silné stránky: 

- chata je v dobré lokalitě z hlediska využití pro rekreaci s nadstandardním životním prostředím 

- poměrně slušný stav 

- venkovní úpravy 

Slabé stránky: 

- absence vlastního stavebního pozemku 

- absence pozemku v jednotném funkčním celku 

- špatná dostupnost stavby hlavně v zimním období 

- svažitost terénu 

- absence inženýrských sítí 

 

 

 

 

Administrativní cena celkem: 202 520,- Kč 

 

Porovnávací cena celkem: 198 600,- Kč 

 

Na základě provedené analýzy s použitím výše uvedených metod ocenění stanovuji obvyklou 

cenu (tržní hodnotu) rekreační chaty č. e. 2, evidované na LV č. 55 pro k. ú. Březka u Velké 

Bíteše, obec Velká Bíteš, včetně příslušenství ve výši:  

 

Obvyklá cena: 

200 000,- Kč 

slovy: dvěstětisíc Kč 

 

 

V Třebíči, 24. 7. 2012 

 Ing. Tomáš Dostál 

 Zahradní 479/25 

 674 01 Třebíč 

 telefon: 774800820 

 e-mail: tdostal@volny.cz 

 

 

 

 

 

 

mailto:tdostal@volny.cz
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D. Znalecká doložka: 
 

 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 

4.3.2000 č.j. Spr. 1533/2000 pro obor Ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. 

 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 807-72-2012 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 72-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Seznam příloh: 
 

1. Lokalizace předmětného území. 

2. Fotodokumentace. 

3. Kopie výpisu z Katastru nemovitostí. 

4. Kopie katastrální mapy předmětného území. 

 

 

 


