
 

 

  

 

 

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 
číslo 978-130-2013 

o stanovení obvyklé (tržní) ceny níže uvedených nemovitostí zapsaných na LV 

č. 212 pro k. ú. Kamenná nad Oslavou, obec Kamenná, okres Třebíč  

 
  

 

 
 

 

NEMOVITOST: Stavba bez č. p. způsob využití rodinný dům, Rodinný dům č. p. 58 

 

Katastrální údaje: 

 

Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Kamenná, k. ú. Kamenná nad Oslavou 

Adresa nemovitosti: Kamenná 58, 675 03 Budišov u Třebíče 

Vlastník stavby: Lubomír Kazda, id. 630925/1498, vlastnictví výhradní  

Bytem Kamenná 58, 675 03 Budišov u Třebíče 

Vlastník pozemku: Lubomír Kazda, id. 630925/1498, vlastnictví výhradní  

Bytem Kamenná 58, 675 03 Budišov u Třebíče 
 

 

 

OBJEDNATEL: Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Jiří Tomek 

Adresa objednatele: Bráfova 471/58, 674 01 Třebíč 
  

ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Dostál 

Adresa zhotovitele: Zahradní 479/25, 674 01 Třebíč 
 IČ: 47355999 telefon: 774800820 e-mail: tdostal@volny.cz 
 

 

 

ÚČEL OCENĚNÍ: Exekuční řízení sp. zn. 093 Ex 1777/05-66 (ocenění stávajícího stavu) 
 

 

 
  

OBVYKLÁ CENA 980 000 Kč  
 
 

Datum místního šetření: 20. 7. 2013  Stav ke dni: 20. 7. 2013 

 

Počet stran:  25 stran  Počet příloh: 4 Počet vyhotovení:  4 
 

V Třebíči, dne 13. 9. 2013 Ing. Tomáš Dostál 
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NÁLEZ 

 

Znalecký úkol  

Úkolem znalce je zjistit obecnou cenu nemovitosti - rodinného domu č. p. 58, postaveného na 

pozemku parc. č. st. 77/1, stavby bez čp/če postavené na pozemku parc. č. st. 77/2, včetně pozemků 

zahrady parc. č. 498/2, parc. č. 498/4 a veškerého příslušenství, vše evidováno na LV č. 212 pro k. ú. 

Kamenná nad Oslavou, obec Kamenná, okres Třebíč. 

Pro stanovení obvyklé ceny neexistuje závazný předpis, a proto jsou pro její stanovení vyuţity 

obecně platné znalecké standardy a odborná literatura.  

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. 

 

 

Přehled podkladů  

- výpis z katastru nemovitostí LV č. 212 pro katastrální území č. 662763 Kamenná nad Oslavou, 

vyhotovený dne 22. 10. 2012 certifikovaným dálkovým přístupem do databáze ČÚZK, s platností ke 

dni 22. 10. 2012, jehoţ platnost ke dni ocenění byla ověřena tamtéţ 

- kopie katastrální mapy předmětného území pro katastrální území č. 662763 Kamenná nad Oslavou, 

mapový list KMD, vyhotovená certifikovaným dálkovým přístupem do databáze ČÚZK 

- snímek letecké mapy předmětného k. ú. a přímo zástavby v lokalitě, kde se nachází oceňovaná 

nemovitost 

- informace a údaje sdělené sousedy a obyvateli obce, kteří mají o nemovitosti informace týkající se 

jejího provedení a časových údajů a tyto znalci sdělili v průběhu místního šetření 

- informace sdělené vlastníkem nemovitosti v telefonickém rozhovoru 

- skutečnosti a výměry zjištěné na místě při místním šetření 

- zákon č. 151/97 Sb. o oceňování majetku ze dne 17. 6. 1997 

- 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., vyhlášky č. 387/2011 Sb. a vyhlášky č. 450/2012 Sb. 

- ţádné další doklady ani dokumentace nebyly předloţeny 

K zaměření nemovitosti a následnému zpracování znaleckého posudku byly uţity běţné technické 

pomůcky (laserový dálkoměr Stabila, 30 m ocelové pásmo, měřicí tyč, 3m 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. 
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Místopis  

Název nemovitosti: rodinný dům s příslušenstvím 

Adresa nemovitosti: Kamenná 58 

675 03 Budišov u Třebíče 

Kraj: Vysočina 

Okres: Třebíč 

Obec: Kamenná 

Katastrální území: Kamenná nad Oslavou 

Počet obyvatel: 217 

Kamenná leţí asi 20 km severovýchodním směrem od Třebíče, mezi obcemi Budišov a Tasov, na 

silniční komunikaci č. 390, vedoucí z Budišova na Tasov a dále k dálnici D1, exit Lhotka. Lokalita s 

mírně zvýšeným sezónním turistickým ruchem. Jedná se o malou obec bez obchodu a nabídky sluţeb 

s infrastrukturou příslušnou obci dané velikosti. Lokální realitní trh s nemovitostmi kopíruje stagnaci 

celostátního realitního trhu. V oblasti je vyšší hladina nezaměstnanosti. V obci je dostupná pouze 

elektrorozvodná síť a rozvod zemního plynu. Veřejný vodovod, ani kanalizační síť nejsou dostupné. 

 

SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV 
Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna 

  ostatní  nákupní zóna   ostatní  nákupní zóna 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon veř / vl.  /  elektro  telefon 

 

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):   MHD  ţeleznice  autobus 

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):   dálnice/silnice I. tř   silnice II.,III.tř   

Poloha v obci:  

Přístup k pozemku  zpevněná komunikace nezpevněná komunikace 

 

Celkový popis  

Předmětem ocenění je rodinný dům č. p. 58, postavený na pozemku parc. č. st. 77/1, stavba bez čp/če 

postavená na pozemku parc. č. st. 77/2, pozemky zahrady parc. č. 498/2, parc. č. 498/4 a veškeré 

příslušenství, vše evidováno na LV č. 212 pro k. ú. Kamenná nad Oslavou, obec Kamenná, okres 

Třebíč. Dům se nachází nedaleko severovýchodního okrajů obce s dobrou dosaţitelností centrální 

části, na severozápadní straně místní zpevněné příjezdové komunikace, která vede od silnice č. 390 

procházející obcí ve směru na Budišov a Tasov. Je situován v mírně svaţitém na severovýchod 

orientovaném území bez vnějších negativních vlivů. Lokalita je dobře dostupná z centra obce, 

dopravně dostupná po silniční komunikaci a má vlastní parkovací moţnosti. Celkově je její poloţení 

z hlediska bydlení standardní.  

 

Silné stránky  

- kvalitní příslušenství (stavby na vlastních stavebních pozemcích, relaxační zóna, pozemek zahrady, 

kvalitní soukromá zóna, venkovní úpravy) 

- napojení na všechny dostupné veřejné sítě, ostatní napojení na vlastní sítě, kvalitní zdroj vody 

(dvojnásobná studna s dobrou vydatností) 

- poměrně dobře provedená rekonstrukce, sníţení morálního opotřebení a zvýšení úrovně 

modernizace vnitřního vybavení 

 

Slabé stránky  

- dopravní dostupnost 

- infrastruktura obce 

- situace na lokálním realitním trhu (výrazná stagnace) 
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RIZIKA  

Rizika spojená s právním stavem nemovitosti:   

 Nemovitost je řádně zapsána v katastru 

nemovitostí 

 Nemovitost není řádně zapsána v katastru 

nemovitostí 

 

 Stav stavby umoţňuje podpis zástavní smlouvy 

(vznikla věc) 

 Stav stavby neumoţňuje podpis zástavní 

smlouvy 

 

 Skutečné uţívání stavby není v rozporu s její 

kolaudací 

 Skutečné uţívání stavby je v rozporu s její 

kolaudací 

 

 Přístup k nemovitosti přímo z veřejné 

komunikace je zajištěn 

 Není zajištěn přístup k nemovitosti přímo z 

veřejné komunikace 

 

Komentář: bez rizik  

Rizika spojená s umístěním nemovitosti: nejsou  

 Nemovitost není situována v záplavovém 

území 

 Nemovitost situována v záplavovém území  

Komentář: bez rizik  

Věcná břemena a obdobná zatížení:   

 Exekuce   

Komentář: Na nemovitosti vázne omezení půjčkou od ČSTSP, které nemá vliv na výši trţní 

hodnoty nemovitosti. Nemovitost je zatíţena Nařízením exekuce, Exekučním příkazem k 

prodeji a Zástavním právem soudcovským a exekutorským dle výpisu z KN, LV č. 212 pro 

předmětné katastrální území. Mírné zhoršení právních vztahů, bez výrazného vlivu na trţní 

cenu nemovitosti.  

 

Ostatní rizika: nejsou  

Komentář: bez rizik  

  

 

OBSAH 
 

Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu 
1. Ocenění staveb 

1.1 Rodinný dům bez č.p/č.e. 

1.2 Rodinný dům č. p. 58 

2. Ocenění pozemků 

2.1 Pozemky 

 

Obsah tržního ocenění majetku 
1. Ocenění staveb nákladovou metodou 

1.1 Rodinný dům bez č.p/č.e. 

2. Ocenění pozemků 

2.1 Pozemky 

3. Porovnávací ocenění 

3.1 Rodinný dům bez č.p/č.e. 
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OCENĚNÍ 
 

Ocenění prováděné podle cenového předpisu 
Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 

121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a 

vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., 

č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 

 

1. Ocenění staveb 

1.1 Rodinný dům bez č.p/č.e. 

Popis 

Předmětem ocenění je rodinný dům bez č.p./č.e. postavený na pozemku parc. č. 77/2 a evidovaný na 

LV č. 212 pro k. ú. Kamenná nad Oslavou, obec Kamenná, okres Třebíč.  

Nemovitost se nachází nedaleko severovýchodního okraje obce s dobrou dosaţitelností centrální 

části, na severozápadní straně místní zpevněné příjezdové komunikace, která vede od silnice č. 390 

procházející obcí ve směru na Budišov a Tasov. Je situován v mírně svaţitém na severovýchod 

orientovaném území bez vnějších negativních vlivů. Celkově je její poloţení z hlediska bydlení 

standardní.  

Dům je zděný, s kompletním technickým (částečně pod úrovní okolního terénu) podlaţím, jedním 

nadzemním podlaţím, které je pouze obytné a celkově stavebně upraveným podkrovím nad celou 

zastavěnou plochou 1. NP. Jiţním směrem je dům napojen na původní stavbu rodinného domu č. p. 

58, na pozemku parc. č. st. 77/1, která však jiţ není pouţívána k účelům bydlení a její funkci převzala 

výše uvedená stavba bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 77/2. Severovýchodním směrem od obou 

staveb se nachází pozemek zahrady parc. č. 498/2, na kterém se nachází vedlejší zahradní stavba, 

venkovní úpravy menšího rozsahu (zpevněná plocha, zděné oplocení, vjezdová brána a přípojky na 

IS), trvalé porosty malého rozsahu (smíšené dřeviny) a travní porost.  

Dispoziční řešení stavby: 

1. NP (technické): vstup ze severovýchodního (dvorního) průčelí do chodby, další vstup a vjezd přes 

garáţová vrata na stejném průčelí do garáţe. Dále jsou zde skladovací a doplňkové prostory 

technického rázu (kotelna, prádelna, sklad apod.).  

2. NP: schodiště, samostatná bytová jednotka, obytné místnosti + kuchyň + sociální zázemí, balkony 

Podkroví: schodiště, samostatná bytová jednotka se dvěma obytnými místnostmi a kuchyní, sociální 

zázemí 

Stáří, technický stav a provedené rekonstrukce: 

Dle dostupných informací, které jsou omezené, se jedná o stavbu postavenou v roce 2007 na 

pozemku původní vedlejší stavby bez č.p./č.e., která byla odstraněna. Jedná se tedy o poměrně 

mladou stavbu, která je provedena spíše ve starší technologii stavební výroby. Pro ocenění uvaţuji 

její stáří ve výši 6 let (dle informace vlastníka). Stavba je pod základní údrţbou. 

Konstrukční provedení stavby: 

Základy jsou tvořeny betonovými pasy s kamenivem (max. 25 %), beton B 20 s izolací proti zemní 

vlhkosti. Zdivo objektu je z cihelných bloků bez venkovní izolační přizdívky. Stropy předpokládám 

Hurdis, kaţdopádně rovné stropy ve standardním provedení. Střecha je sedlová se sklonem 30 

stupňů, dřevěný vázaný krov, střešní krytinou je betonová taška na bednění. Klempířské konstrukce 

jsou provedeny kompletně z pozinkovaného plechu. 

Vnitřní omítky jsou v 1. PP cementové, ostatní vnitřní omítky vápenné štukové a jako venkovní 

úprava povrchu je vápenná hladká omítka. Venkovní obklad je proveden z keramické dlaţby. Vnitřní 

obklady předpokládám ve standardním provedení v koupelně, WC a v pracovním prostoru kuchyňské 
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linky. Podlahy obytných místností jsou betonové se standardním povlakem (PVC dřevotříska apod.), 

částečně textilním povlakem. V ostatních místnostech je keramická dlaţba. Dveře jsou dřevěné, plné 

hladké, nebo prosklené, osazené do ocelových zárubní. Okna jsou dřevěná, zdvojená. Vytápění je 

ústřední, radiátory klasické plechové. Elektroinstalace je provedena světelného i motorového el. 

proudu. Bleskosvod není proveden. Dům je napojen na vlastní zdroj vody, který zajišťuje hlavní a 

záloţní studna. Je proveden rozvod studené i teplé vody. Ohřev teplé vody předpokládám 

elektrickým boilerem, standardní. Kanalizace je provedena kompletním odkanalizováním do vlastní 

kanalizační jímky (ţumpy) na vyváţení. Napojení domu na rozvod zemního plynu je provedeno, 

HUP u vjezdu na pozemek, plynofikace domu je rovněţ provedena. Vnitřní vybavení předpokládám 

ve standardním provedení, kuchyňská linka, dřez, kuchyňský sporák, digestoř. Zařizovací předměty: 

vana, sprchový kout, umývadla, záchod klasický kombi splachovací. Ostatní vybavení se 

nevyskytuje. Ocenění domu je provedeno na základě všech dostupných informací bez moţnosti 

přístupu do všech částí domu (do interiéru).  

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Rodinný dům § 26a porovnávací metoda 

Poloha objektu: obec do 2 000 obyvatel 

Stáří stavby: 2 006 let 

Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a):  2 426,- Kč/m
3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

1. NP (technické podlaţí): 10,20*9,40 =  95,88 m
2 

1. NP + vstup: 10,20*9,40  =  95,88 m
2 

podkroví: 10,20*9,40  =  95,88 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. NP (technické podlaţí): 95,88 m
2 

2,60 m 

1. NP + vstup: 95,88 m
2 

2,90 m 

podkroví: 95,88 m
2 

2,60 m 

Obestavěný prostor 

1. NP (technické 

podlaţí): 

(10,20*9,40)*(2,80) =  268,46 m
3 

1. NP + vstup: (10,20*9,40 )*(3,10) =  297,23 m
3 

podkroví a zastřešení: (10,20*9,40 )*(4,20/2) =  201,35 m
3 

Obestavěný prostor - celkem: =  767,04 m
3 

Podlažnost: 

Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaţí: ZP1 =  95,88 m
2 

Zastavěná plocha všech podlaţí: ZP =  287,64 m
2 

Podlaţnost: ZP / ZP1 = 3,00 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 

zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 

I typ B 

1. Druh stavby - samostatný rodinný dům III  0,00 

2. Provedení obvodových stěn - cihelné nebo tvárnicové zdivo  III  0,00 
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3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II  0,00 

4. Podlaţnost - hodnota větší neţ 2 I  0,00 

5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, voda a odkanalizování 

RD do ţumpy nebo septiku 

III  0,00 

6. Způsob vytápění stavby - ústřední, etáţové, dálkové III  0,00 

7. Zákl. příslušenství v RD - úplné - standardní provedení  III  0,00 

8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení I  0,00 

9. Venkovní úpravy - standardního rozsahu a provedení III  0,00 

10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - bez vedlejších staveb 

nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 - stavba RD č. p. 58 

na pozemku parc. č. st. 77/1 bude oceněna samostatně 

II  0,00 

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - od 300 m2 do 800 m2 

celkem 

II  0,00 

12. Kritérium jinde neuvedené - mírně sniţující cenu - absence 

moderní stavební výroby v segmentu pouţitého materiálu a 

provedení konstrukčních prvků stavby 

II  -0,04 

13. Stavebně - technický stav - stavba v dobrém stavu s pravidelnou 

údrţbou 

II  1,05 

Koeficient pro stáří 2 006 let: 0,60 

  12 

Index vybavení IV = (1 +  Vi) * V13 * 0,60 = 0,605 

 
i = 1 

Index polohy 

Název znaku č. Pi 

1. Význam obce - bez většího významu I  0,00 

2. Poloha nemovitosti - na okraji zastavěného území obce II  0,00 

3. Okolní zástavba a ţivotní prostředí - objekty pro bydlení II  0,00 

4. Obchod, sluţby, kultura v obci - ţádný obchod I  -0,03 

5. Školství a sport - ţádná základní škola I  -0,03 

6. Zdravotní zařízení - ţádné zdravotnické zařízení I  -0,03 

7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II  0,00 

8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II  0,00 

9. Nezaměstnanost v obci a okolí - vyšší neţ je průměr v kraji I  -0,06 

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) = 0,850 

 
 i = 1 

Index trhu s nemovitostmi 

Název znaku č. Ti 

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

neţ nabídka - stagnace realitního trhu 

II  -0,05 

2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve 

spoluvlastnictví) 

II  0,00 

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

 3 

Index trhu IT = (1 +  Ti) = 0,950 

 
i = 1 
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Celkový index I = IV * IP * IT = 0,605 * 0,850 * 0,950 = 0,489 

Ocenění 

Cena upravená CU = IPC * I = 2 426,- Kč/m
3
 * 0,489 = 1 186,31 Kč/m

3 

CP = CU * OP = 1 186,31 Kč/m
3
 * 767,04 m

3
 = 909 947,22 Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  909 947,22 Kč 

 

1.2 Rodinný dům č. p. 58 

Popis 

Jedná se o původní stavbu rodinného domu č. p. 58, která je postavena na pozemku parc. č. st. 71/1 o 

výměře 174 m
2
. Stavba jiţ neslouţí svému účelu a v podstatě byla nahrazena stavbou rodinného 

domu, který je postaven směrem na sever, na vlastním stavebním pozemku parc. č. st. 77/2, a který 

slouţí k trvalému bydlení. 

Původní stavba č. p. 58, má charakter spíše vedlejší stavby, která ke dni ocenění plní funkci 

příslušenství, a lze v ní vyuţívat omezené skladovací prostory, ale spíše je, z důvodu havarijního 

stavu, bez vyuţití. Stavba bude oceněna dle výpisu z KN jako stavba rodinného domu. Stáří stavby 

předpokládám kolem 80 ti let, coţ odpovídá stáří meziválečné výstavby v obci.   

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Rodinný dům § 26a porovnávací metoda 

Poloha objektu: obec do 2 000 obyvatel 

Stáří stavby: 82 let 

Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a):  2 426,- Kč/m
3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

1. NP: 9,00*5,60+9,00*2,10 =  69,30 m
2 

 

Název podlaţí Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1. NP: 69,30 m
2 

2,70 m 

Obestavěný prostor 

1. NP: (9,00*5,60+9,00*2,10)*(3,00) =  207,90 m
3 

zastřešení: 9,00*5,60*3,20/2+9,00*2,10*0,40 =  88,20 m
3 

Obestavěný prostor - celkem: =  296,10 m
3 

Podlažnost: 

Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaţí: ZP1 =  69,30 m
2 

Zastavěná plocha všech podlaţí: ZP =  69,30 m
2 

Podlaţnost: ZP / ZP1 = 1,00 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny I typ A 
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zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 

1. Druh stavby - dvojdomek, dům řadový II  -0,01 

2. Provedení obvodových stěn - na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo 

zdivo smíšené nebo kamenné 

I  -0,08 

3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II  0,00 

4. Podlaţnost - hodnota 1 III  0,02 

5. Napojení na sítě (přípojky) - ţádné nebo pouze přípojka elektr. 

energie   

I  -0,10 

6. Způsob vytápění stavby - lokální na tuhá paliva I  -0,08 

7. Zákl. příslušenství v RD - bez základního příslušenství nebo pouze 

suchý záchod, chemické WC 

I  -0,10 

8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení I  0,00 

9. Venkovní úpravy - zanedbatelného rozsahu I  -0,05 

10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - bez vedlejších staveb 

nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 

II  0,00 

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - bez pozemku (nebo pouze 

zast. stavbou) nebo do 300 m2 

I  -0,01 

12. Kritérium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III  0,00 

13. Stavebně - technický stav - stavba ve špatném stavu – (nutná 

rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé ţivotnosti) 

V  0,40 

Koeficient pro stáří 82 let: 0,60 

  12 

Index vybavení IV = (1 +  Vi) * V13 * 0,60 = 0,142 

 
i = 1 

Index polohy 

Název znaku č. Pi 

1. Význam obce - bez většího významu I  0,00 

2. Poloha nemovitosti - na okraji zastavěného území obce II  0,00 

3. Okolní zástavba a ţivotní prostředí - objekty pro bydlení II  0,00 

4. Obchod, sluţby, kultura v obci - ţádný obchod I  -0,03 

5. Školství a sport - ţádná základní škola I  -0,03 

6. Zdravotní zařízení - ţádné zdravotnické zařízení I  -0,03 

7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II  0,00 

8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II  0,00 

9. Nezaměstnanost v obci a okolí - vyšší neţ je průměr v kraji I  -0,06 

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) = 0,850 

 
 i = 1 

Index trhu s nemovitostmi 

Název znaku č. Ti 

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

výrazně niţší neţ nabídka - jedná se o stavbu v havarijním stavu, 

která nemá na trhu nemovitostí poptávku 

I  -0,10 

2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve 

spoluvlastnictví) 

II  0,00 

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

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

 
i = 1 

Celkový index I = IV * IP * IT = 0,142 * 0,850 * 0,900 = 0,109 

Ocenění 

Cena upravená CU = IPC * I = 2 426,- Kč/m
3
 * 0,109 = 264,43 Kč/m

3 

CP = CU * OP = 264,43 Kč/m
3
 * 296,10 m

3
 = 78 297,72 Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  78 297,72 Kč 

 

 

2. Ocenění pozemků 

2.1 Pozemky 

Popis 

předmětem ocenění jsou příslušné pozemky, a sice stavební pozemky evidované v katastru 

nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří: 

- parc. č. st. 77/1 o výměře 174 m
2
, který je částečně zastavěn rodinným domem č. p. 58 a zbytek 

tvoří dvorní trakt domu, část zasahuje i do zahrady a jsou na ní trvalé porosty 

- parc. č. st. 77/2 o výměře 159 m
2
, který je převáţně zastavěn novější stavbou rodinného domu bez 

č.p./č.e. a část je zastavěna zpevněnou plochou dvorního traktu 

Dále jsou předmětem ocenění pozemky v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu a 

stavebními pozemky, které jsou evidovány v katastru nemovitostí jako zahrada: 

- parc. č. 498/2 o výměře 193 m
2
, který je vyuţíván, jako zahrada. Na pozemku se nacházejí 

venkovní úpravy menšího rozsahu, travní porost a na menší části rovněţ trvalé porosty, které jsou 

zastoupeny smíšenými dřevinami 

- parc. č. 498/4 o výměře 96 m
2
, který je vyuţíván, jako zahrada. Na pozemku se nachází travní 

porost a pozemek tvoří západní okraj staveb rodinného domu a příslušenství 

Pozemky se nacházejí nedaleko severovýchodního okraje, severozápadním směrem od místní 

zpevněné komunikace, ze které jsou přístupné. Jsou situovány v mírně svaţitém na severovýchod 

orientovaném území bez negativního vnějších vlivů. Z hlediska svého vyuţití jsou standardně 

poloţeny.  

Obec Kamenná, ke dni ocenění 217 obyvatel, patří k malým obcím v severovýchodní lokalitě okresu 

Třebíč, která je od bývalého okresního města vzdálena asi 15 km severovýchodním směrem. Obec je 

zaměřena především na zemědělskou produkci. V obci je moţnost napojení na elektrorozvodnou síť a 

rozvod zemního plynu. Mírně sníţená dopravní dostupnost, omezená veřejná doprava. 

Ocenění 

Stavební pozemky oceněné dle § 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené 

Úprava ceny - příloha č. 21 - poloţka č. 1:  

1.2. Výhodnost polohy pozemku na území obce z 

hlediska účelu uţití staveb na nich zřízených nebo k 

jejich zřízení určených: 

 20 % 

1.4.1. polohy v okolí města podle § 28 odst. 1 písmeno a) 

nebo c) nebo e) se zvýšenou úrovní sjednaných cen 

 25 % 
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stavebních pozemků 

Úprava cen:  45 % 

Úprava ceny - příloha č. 21 - další poloţky:  

2.11. Moţnost napojení na plynovod:  10 % 

Úprava cen:  10 % 

pozn.: upravuje-li se cena dle poloţky č. 1, počítají se další poloţky z jiţ takto upravené ceny.  

Úprava cen celkem: 45% + 10% * (100 % + 45%)  59,50 % 

Zdůvodnění pouţití či nepouţití přiráţek a sráţek: 

Základní cena pozemku mírně upravena vzhledem k výhodnosti polohy pozemku na území obce. 

Mírná přiráţka k základní ceně na dosaţení výše sjednaných cen srovnatelných pozemků. Z 

hlediska výhodnosti poloţení a komerční vyuţitelnosti stavby na pozemku zřízené nedojde k 

ţádné úpravě.  

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu uţití)   0,8370 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle hlavní stavby):   2,1460 

 

Přehled pouţitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění Zákl. cena 

[Kč/m
2
]  

Koef. Ki Kp Úprava 

[%] 

Upr. cena 

[Kč/m
2
]  

§ 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří  

§ 28 odst. 1 a 2  35,-  1,00 2,1460 0,8370 59,50  100,27 

§ 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku  

§ 28 odstavec 5  35,-  0,40 2,1460 0,8370 59,50  40,11 

 

Typ Název Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

Cena 

[Kč] 

§ 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a 

nádvoří 

st. 77/1 174,00 100,27  17 446,98 

§ 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a 

nádvoří 

st. 77/2 159,00 100,27  15 942,93 

§ 28 odstavec 5 zahrada 498/2 193,00 40,11  7 741,23 

§ 28 odstavec 5 zahrada 498/4 96,00 40,11  3 850,56 

Stavební pozemky - celkem  44 981,70 

Pozemky - zjištěná cena =  44 981,70 Kč 

 

Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu 

Rekapitulace výsledných cen  

1. Ocenění staveb 

1.1.1. Rodinný dům bez č.p/č.e.  909 947,20 Kč 

1.1.2. Rodinný dům č. p. 58  78 297,70 Kč 

1. Ocenění staveb celkem  988 244,90 Kč 

2. Ocenění pozemků celkem  44 981,70 Kč 

Výsledná zjištěná cena dle vyhlášky, celkem  1 033 226,60 Kč 
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Ocenění majetku obecnou metodikou 

 
1. Ocenění staveb nákladovou metodou 

1.1 Rodinný dům bez č.p/č.e. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: § 5, typ A 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1.nadz. podlaţí 

Podkroví: nemá podkroví 

Střecha: se šikmou nebo strmou střechou 

Počet nadzemních podlaţí: s jedním nadzemním podlaţím 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 

 

Výpočet jednotlivých ploch 

Název Plocha  [m
2
] 

1. NP (technické podlaží) 10,20*9,40 =  95,88 

1. NP + vstup 10,20*9,40  =  95,88 

podkroví 10,20*9,40  =  95,88 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název 
Zastavěná. 

plocha 

Konstr. výška 

1. NP (technické podlaží)  95,88 m
2 

 2,60 m 

1. NP + vstup  95,88 m
2 

 2,90 m 

podkroví  95,88 m
2 

 2,60 m 

Obestavěný prostor 

 

Výpočet jednotlivých výměr 

Název Obestavěný prostor  [m
3
] 

1. NP (technické 

podlaţí) 

(10,20*9,40)*(2,80) =  268,46 m
3 

1. NP + vstup (10,20*9,40 )*(3,10) =  297,23 m
3 

podkroví a zastřešení (10,20*9,40 )*(4,20/2) =  201,35 m
3 

 

(PP = podzemní podlaţí, NP = nadzemní podlaţí, Z = zastřešení) 

Název Typ 
Obestavěný 

prostor 

1. NP (technické podlaţí) NP  268,46 m
3 

1. NP + vstup NP  297,23 m
3 

podkroví a zastřešení Z  201,35 m
3 

Obestavěný prostor - celkem:  767,04 m
3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 
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Konstrukce Provedení Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy betonové pasy izolované S 100 

2. Zdivo zděné z cihelného zdiva tl. 45 cm S 100 

3. Stropy cihelné, rovný podhled S 100 

4. Střecha dřevěný vázaný S 100 

5. Krytina betonová krytina S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S 100 

7. Vnitřní omítky jednovrstvé vápenné omítky S 100 

8. Fasádní omítky vápenná omítka, keramický obklad S 100 

9. Vnější obklady  S 100 

10. Vnitřní obklady běţné obklady S 100 

11. Schody ocelová konstrukce, dřevěné nášlapy S 100 

12. Dveře dřevěné plné i prosklené S 100 

13. Okna dřevěná zdvojená okna S 100 

14. Podlahy obytných místností PVC, keramická dlaţba S 100 

15. Podlahy ostatních místností  S 100 

16. Vytápění ústřední S 100 

17. Elektroinstalace světelná třífázová S 100 

18. Bleskosvod chybí C 100 

19. Rozvod vody rozvod studené i teplé vody v 

plastovém potrubí 

S 100 

20. Zdroj teplé vody bojler P 100 

21. Instalace plynu rozvod zemního plynu S 100 

22. Kanalizace plastové potrubí S 100 

23. Vybavení kuchyně běţný sporák S 100 

24. Vnitřní vybavení WC, umyvadla, vana, sprch. kout S 100 

25. Záchod splachovací S 100 

26. Ostatní chybí C 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] Část 

[%] 

Koef. Upravený 

obj. podíl 

1. Základy S  8,20 100  1,00  8,20 

2. Zdivo S  21,20 100  1,00  21,20 

3. Stropy S  7,90 100  1,00  7,90 

4. Střecha S  7,30 100  1,00  7,30 

5. Krytina S  3,40 100  1,00  3,40 

6. Klempířské konstrukce S  0,90 100  1,00  0,90 

7. Vnitřní omítky S  5,80 100  1,00  5,80 

8. Fasádní omítky S  2,80 100  1,00  2,80 

9. Vnější obklady S  0,50 100  1,00  0,50 

10. Vnitřní obklady S  2,30 100  1,00  2,30 

11. Schody S  1,00 100  1,00  1,00 

12. Dveře S  3,20 100  1,00  3,20 

13. Okna S  5,20 100  1,00  5,20 

14. Podlahy obytných místností S  2,20 100  1,00  2,20 

15. Podlahy ostatních místností S  1,00 100  1,00  1,00 

16. Vytápění S  5,20 100  1,00  5,20 

17. Elektroinstalace S  4,30 100  1,00  4,30 

18. Bleskosvod C  0,60 100  0,00  0,00 
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19. Rozvod vody S  3,20 100  1,00  3,20 

20. Zdroj teplé vody P  1,90 100  0,46  0,87 

21. Instalace plynu S  0,50 100  1,00  0,50 

22. Kanalizace S  3,10 100  1,00  3,10 

23. Vybavení kuchyně S  0,50 100  1,00  0,50 

24. Vnitřní vybavení S  4,10 100  1,00  4,10 

25. Záchod S  0,30 100  1,00  0,30 

26. Ostatní C  3,40 100  0,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  94,97 

Koeficient vybavení K4:  0,9497 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 6) [Kč/m
3
]: =  2 290,- 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9497 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): *  0,8500 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle SKP): *  2,1460 

Základní cena upravená  [Kč/m
3
] =  3 967,08 

Plná cena: 767,04 m
3
 * 3 967,08 Kč/m

3 
=  3 042 909,04 Kč 

 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 6 roků 

Předpokládaná další ţivotnost (PDŢ): 74 roků 

Předpokládaná celková ţivotnost (PCŢ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŢ = 100 % * 6 / 80 = 7,500 % -  228 218,18 Kč 

Rodinný dům bez č.p/č.e. - zjištěná cena =  2 814 690,86 Kč 

 

 

2. Ocenění pozemků 

2.1 Pozemky 

Ocenění cenovými mapami stavebních pozemků    

Popis 

předmětem ocenění jsou příslušné pozemky, a sice stavební pozemky evidované v katastru 

nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří: 

- parc. č. st. 77/1 o výměře 174 m
2
, který je částečně zastavěn rodinným domem č. p. 58 a zbytek 

tvoří dvorní trakt domu, část zasahuje i do zahrady a jsou na ní trvalé porosty 

- parc. č. st. 77/2 o výměře 159 m
2
, který je převáţně zastavěn novější stavbou rodinného domu bez 

č.p./č.e. a část je zastavěna zpevněnou plochou dvorního traktu 

 

Pozemky jsou v tomto oddíle oceněny podle databáze cen stavebních pozemků a pozemků v JFC, 

která je vytvářena pro tvorbu cenové mapy. Jedná se tedy o porovnávací ocenění stavebního 

pozemku na základě jiţ realizovaných cen v lokalitě. 

Výše uvedené pozemky, jejich stav a vyuţití je popsáno v oddíle zjištěné ceny. Přehled ocenění 

pozemků je patrný z níţe uvedeného. 
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Oceňované pozemky  

Název P.Č. Výměra [m
2
] Jedn. cena [Kč/m

2
] Cena [Kč] 

zastavěná plocha a nádvoří st. 77/1 174 85,00 14 790,00 

zastavěná plocha a nádvoří st. 77/2 159 85,00 13 515,00 

zahrada 498/2 193 40,00 7 720,00 

zahrada 498/4 96 40,00 3 840,00 

Celkem  622  39 865,00 
 

Výsledná cena =  39 865,- Kč 

 

 

3. Porovnávací ocenění 

3.1 Rodinný dům bez č. p. na pozemku parc. č. st. 77/2, obec Kamenná 

 

Oceňovaná nemovitost 

Obestavěný prostor: 767,00 m
3 

Zastavěná plocha: 96,00 m
2 

Plocha pozemku: 159,00 m
2 

 

Popis oceňované nemovitosti 

Předmětem ocenění je rodinný dům bez č.p./č.e. postavený na pozemku parc. č. 77/2 a evidovaný na 

LV č. 212 pro k. ú. Kamenná nad Oslavou, obec Kamenná, okres Třebíč. 

Nemovitost se nachází nedaleko severovýchodního okraje obce s dobrou dosaţitelností centrální 

části, na severozápadní straně místní zpevněné příjezdové komunikace, která vede od silnice č. 390 

procházející obcí ve směru na Budišov a Tasov. Je situován v mírně svaţitém na severovýchod 

orientovaném území bez vnějších negativních vlivů. Celkově je její poloţení z hlediska bydlení 

standardní.  

Ačkoliv je oceňovaná nemovitost zapsána v katastru nemovitostí jako jiná stavba bez č. p., bude 

provedeno její ocenění podle skutečného stavu ke dni ocenění, a sice stavba určená k trvalému 

bydlení a nemovitost bude porovnávána s objekty k bydlení, rodinnými domy. 

   

Dispoziční řešení stavby: 

1. NP (technické): technické místnosti 

2. NP: pouze obytné podlaţí, samostatná bytová jednotka 

Podkroví: pouze obytné podlaţí, samostatná bytová jednotka 

Popis konstrukčních prvků stavby je proveden v oddíle ocenění porovnávací cenou dle zvláštních 

předpisů.  

Druh nemovitosti: rodinné domy. 

Konstrukce: zděné. 

Počet nadzemních podlaţí: 2. 

Podkroví: ano, úplné. 

Poloha: samostatně stojící v řadové zástavbě. 

Pozemky v jednotném funkčním celku: zahrada o výměře 193 m
2 

a zahrada o výměře 96 m
2
. 

Výměra stavebního pozemku: 159 m
2
, zastavěná plocha domu: 96 m

2
. 

Přípojky: E, V-vlastní, K-vlastní, P-zemní plyn.  

Technický stav objektu: v dobrém stavu z důvodu niţšího stáří nemovitosti.  

Příslušenství nemovitosti: stavba rodinného domu č. p.58, která má charakter vedlejší stavby pro 

skladování, samostatný stavební pozemek parc. č. st. 77/2, zahradní stavba, pozemky zahrady, 
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venkovní úpravy, trvalé porosty. 

Garáţ: v technickém podlaţí domu.  

 

 

Popisy porovnatelných nemovitostí 
 

1. RD 3+1 Kamenná 

Rodinný dům 3+1 v obci Kamenná, k. ú. Kamenná nad Oslavou, nedaleko východního okraje obce. 

Porovnávací nemovitost se nachází ve stejné obci, a tedy nebude provedena úprava polohovým 

koeficientem. Bez úpravy bude rovněţ koeficient trhu, neboť prodej byl realizován v roce 2012, a 

tedy za srovnatelných podmínek na lokálním realitním trhu. Opotřebení stavby je srovnatelné, neboť 

se jedná o nemovitost, která byla postavena v roce 1956, ale v roce 2006 došlo k celkové 

rekonstrukci obytného podlaţí. Vnitřní vybavení stavby je mírně lepší, neboť je zde vyšší stupeň 

modernizace a v roce 2006 došlo k výměně kuchyňské linky a zařizovacích předmětů. Příslušenství 

je srovnatelné (1 menší vedlejší stavba – dílna je v dobrém stavu, menší dřevěná vedlejší stavba 

v horším stavu, srovnatelná velikost pozemku v jednotném funkčním celku). Nemovitost se jeví jako 

vhodná pro komparační metodu po úpravě na výše popsané odlišnosti, za pomocí koeficientů.   

Popis porovnávací nemovitosti: samostatně stojící RD v řadové zástavbě, částečně podsklepený, s 

jedním nadzemním podlaţím a stavebně neupraveným půdním prostorem nad celou půdorysnou 

plochou nadzemního podlaţí. Kolem domu je stavební pozemek, na kterém se nachází dvorní trakt, 

menší zděná vedlejší stavba, odpočinková zóna a venkovní úpravy menšího rozsahu. Za dvorním 

traktem je pozemek v jednotném funkčním celku, který je vyuţíván jako zahrada. Na pozemku je 

dřevěná vedlejší stavba a trvalé porosty. 

Dispoziční řešení: 

1. PP: příruční sklep, sklad 

1. NP: zádveří, chodba, kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, loţnice a dětský pokoj směrem do dvora, 

koupelna, samostatný záchod, komora. 

Podkroví: není stavebně upraveno (půda). 

Popis konstrukčních prvků stavby: základy dodatečně izolované proti zemní vlhkosti i spodní vodě. 

Svislé konstrukce z cihelného zdiva tl. 45 cm, bez zateplení, vápenná hladká omítka. Venkovní 

obklad není proveden. Stropy cihelné s rovným podhledem. Krov dřevěný sedlový s menší valbou. 

Střešní krytina z pálené dvoudráţkové tašky na laťování. Okna plastová s termoizolačním zasklením. 

Podlahy obytných místností jsou betonové, povlaky laminátové, PVC a textilní. Podlahy ostatních 

místností jsou z keramické dlaţby.   

Vytápění: ústřední, plynovým kotlem, litinové sloupkové radiátory bez termostatických hlavic. 

Rozvod vody z vlastní studny. Ohřev TUV je řešen plynovým kotlem a elektrickým boilerem. 

Odkanalizování do vlastní jímky.   

Stáří domu: 45 let, 7 let od celkové rekonstrukce, velmi dobrý stav, v horším stavu je jedna vedlejší 

stavba.    

Zastavěná plocha domu: 108 m
2
. Plocha stavebního pozemku: 168 m

2
. Pozemek v jednotném 

funkčním celku 520 m
2
.  

Příslušenství: vedlejší stavba zděné dílny, dřevěná vedlejší stavba, pozemek v jednotném funkčním 

celku, v menší míře trvalé porosty, venkovní úpravy. Telefon: ne, elektřina: 220/380 V, voda: 

ano-vlastní studna, plyn: ano, zemní plyn, kanalizace: ano, vlastní. Parkování: dvorní trakt. 

 

 

2. RD 4+1 Pyšel 

Rodinný dům 4+1 v obci Pyšel, k. ú. Pyšel, nedaleko jihovýchodního okraje obce. Porovnávací 

nemovitost se nachází ve srovnatelné lokalitě, asi 3 km jiţním směrem od oceňované nemovitosti, 

mírně slabší dopravní dostupnost, větší obec se silnější infrastrukturou, celkově bez úpravy 

polohovým koeficientem. Opotřebení velmi mírně vyšší, z důvodu vyššího stáří, avšak při velmi 
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dobré údrţbě. Vnitřní vybavení domu je rovněţ mírně slabší, neboť úroveň modernizace je mírně 

niţší, stejně tak, jako stáří vnitřního vybavení. Příslušenství je srovnatelné (velikost pozemku v 

jednotném funkčním celku je mírně vyšší, vedlejší stavba, vyšší stav venkovních úprav, trvalé 

porosty srovnatelné). Nemovitost se jeví jako velmi vhodná pro komparační metodu po mírné úpravě 

výše popsanými koeficienty.   

Popis porovnávací nemovitosti: 

samostatně stojící RD v řadové a individuální obytné zástavbě, celkově podsklepený (technické 

podlaţí), s jedním nadzemním podlaţím a stavebně upraveným podkrovím nad celou půdorysnou 

plochou 1. NP. Před domem je menší předzahrádka a za domem je dvorní trakt a zahrada s trvalými 

porosty (ovocné i okrasné dřeviny) menšího rozsahu. Příslušenství tvoří rovněţ vedlejší stavba 

skladu, venkovní úpravy a přípojky na IS.   

Dispoziční řešení: 

1. PP: schodiště, sklad, kotelna, prádelna, sklep. 

1. NP: chodba, kuchyň s jídelním koutem, obývací pokoj, na druhé straně chodby je loţnice, dětský 

pokoj a na konci schodišťový prostor, koupelna, WC a komora. 

2. NP: schodišťová galerie (moţnost zřízení kuchyňky, popřípadě jídelny), 2x pokoj, sprchový kout a 

oddělený záchod. 

Popis konstrukčních prvků stavby: 

základy původní, dodělávaná svislá izolace. Svislé konstrukce zděné, spodní stavba je původní ze 

smíšeného zdiva, vrchní stavba z cihelného zdiva na tloušťku 45 cm. Venkovní kamenný sokl, bez 

jiného obkladu. Stropy dřevěné trámové s rovným podhledem, částečně obloţeny SD konstrukcí. 

Krov dřevěný sedlový, střešní krytina z betonové tašky Bramac, pokládané na bednění. Okna 

plastová, střešní dřevěná. Podlahy obytných místností jsou betonové, povlaky částečně plovoucí 

laminátové, částečně PVC. Podlahy ostatních místností jsou provedeny jako PVC povlak a keramická 

dlaţba. Vytápění: ústřední, plynovým kotlem, deskové plechové radiátory, termostatické hlavice. 

Rozvod vody z obecního vodovodu. Ohřev TUV je řešen elektrickým boilerem. Odkanalizování do 

vlastní kanalizační jímky na vyváţení.  

Stáří domu: 26 let, velmi dobrý stav vzhledem k dobré údrţbě. Zastavěná plocha domu: 112 m
2
. 

Plocha stavebního pozemku: 154 m
2
. Pozemek v jednotném funkčním celku 460 m

2
.  

Příslušenství: vedlejší stavba, venkovní úpravy, trvalé porosty, zahrada.   

Telefon: ne, elektřina: 220/380 V, voda: ano-obecní vodovod, plyn: ano, zemní plyn, kanalizace: 

ano-vlastní ţumpa. Parkování: ne, pouze venkovní (dvorní trakt). 

 

3. RD 4+1 Budišov 

Rodinný dům 4+1 v obci Budišov, k. ú. Budišov, nedaleko jiţního okraje obce. Porovnávací 

nemovitost se nachází ve srovnatelné lokalitě, asi 2 km západním směrem od oceňované nemovitosti, 

srovnatelná dopravní dostupnost, větší obec s výrazně lepší infrastrukturou, celkově mírná úprava 

polohovým koeficientem ve prospěch porovnávací nemovitosti. Opotřebení velmi mírně niţší, z 

důvodu provedené rekonstrukce a výměny konstrukčních prvků stavby. Vnitřní vybavení domu je 

rovněţ mírně lepší, neboť úroveň modernizace je vyšší, stejně tak, jako stáří vnitřního vybavení. 

Příslušenství je srovnatelné (velikost pozemku v jednotném funkčním celku je mírně vyšší, vedlejší 

stavba, vyšší stav venkovních úprav, trvalé porosty srovnatelné). Nemovitost se jeví jako velmi 

vhodná pro komparační metodu po mírné úpravě výše popsanými koeficienty.   

Popis porovnávací nemovitosti: 

samostatně stojící RD v řadové a individuální obytné zástavbě, celkově podsklepený (technické 

podlaţí), s jedním nadzemním podlaţím a stavebně upraveným podkrovím nad celou půdorysnou 

plochou 1. NP. Kolem domu stavební pozemek, který je zastavěn rovněţ dvorním traktem. Za 

dvorem je pozemek zahrady v jednotném funkčním celku, kde je vedlejší stavba zahradní pergoly a 

v menší míře rovněţ trvalé porosty (ovocné i okrasné dřeviny). Příslušenství tvoří rovněţ venkovní 
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úpravy (oplocení, zpevněné plochy, zahradní skleník a přípojky na IS).   

Dispoziční řešení: 

1. PP: příruční sklep, sklad zeleniny, kotelna, uhelna, sklad dřeva. 

1. NP: zádveří, chodba, kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, loţnice a menší pokoj směrem do dvora, 

koupelna, samostatný záchod. 

Podkroví: 1 obytná místnost, ostatní prostor příprava, hotová podkladní vrstva podlahy a zateplení 

střešního pláště, částečně i vymezení vnitřního prostoru a vstupy.   

Popis konstrukčních prvků stavby: základy dodatečně izolované proti zemní vlhkosti. Svislé 

konstrukce z cihelného blokového zdiva tl. 45 cm, částečné zateplení, silikátová omítka. Venkovní 

obklad není proveden. Stropy cihelné s rovným podhledem. Krov dřevěný sedlový, bez valby. Střešní 

krytina z betonové tašky Bramac na bednění. Okna plastová s termoizolačním zasklením. Podlahy 

obytných místností jsou betonové, povlaky laminátové, PVC a textilní. Podlahy ostatních místností 

jsou z keramické dlaţby.   

Vytápění: ústřední, plynovým kotlem, litinové sloupkové radiátory bez termostatických hlavic. 

Rozvod vody z obecního vodovodu. Ohřev TUV je řešen plynovým kotlem a elektrickým boilerem. 

Odkanalizování do obecní kanalizační sítě.   

Stáří domu: 42 let, 2 roky od rekonstrukce, velmi dobrý stav.     

Zastavěná plocha domu: 106 m
2
. Plocha stavebního pozemku: 160 m

2
. Pozemek v jednotném 

funkčním celku 618 m
2
.  

Příslušenství: vedlejší stavba zděná, zahradní pergola, pozemek v jednotném funkčním celku, v 

menší míře trvalé porosty, venkovní úpravy. Telefon: ne, elektřina: 220/380 V, voda: ano-obecní 

vodovod, vlastní studna (bez rozvodu), plyn: ano, zemní plyn, kanalizace: ano, napojení do obecní 

kanalizace. Parkování: dvorní trakt. 

 

 

4. RD 4+1 Nárameč 

Rodinný dům 4+1 v obci Nárameč, k. ú. Nárameč, nedaleko centra obce. Porovnávací nemovitost se 

nachází ve srovnatelné lokalitě, asi 5 km východním směrem od oceňované nemovitosti. Jedná se o 

obec obdobné velikosti s mírně lepší infrastrukturou a mírně lepší dopravní dostupností bývalého 

okresního města Třebíč, mírná preference na lokálním realitním trhu ve srovnání s předmětnou 

lokalitou, velmi mírná úprava polohovým koeficientem.   

Stáří domu je 21 let, standardní údrţba, rekonstrukce sociálního zázemí, částečné zateplení, 

opotřebení je srovnatelné. Vybavení stavby je rovněţ srovnatelné bez úpravy, neboť nemovitost není 

postavena v moderní technologii stavební výroby, morální opotřebovanost je tedy obdobná. 

Příslušenství mírně vyšší, samostatná garáţ, zděná vedlejší stavba, pozemek v jednotném funkčním 

celku je větší. Nemovitost se jeví jako vhodná pro komparační metodu po úpravě výše popsanými 

koeficienty.   

Popis porovnávací nemovitosti: samostatně stojící RD v řadové a individuální zástavbě, částečně 

podsklepený, s jedním nadzemním podlaţím a stavebně upraveným podkrovím (včetně vikýřů), nad 

celou půdorysnou plochou 1. nadzemního podlaţí. Vedle domu je samostatná garáţ s vjezdem z 

ulice. Ve dvorním traktu zděná vedlejší stavba dílny v poměrně dobrém stavu. Za domem je zahrada 

s trvalými porosty menšího rozsahu (ovocné dřeviny). Venkovní úpravy standardního rozsahu.    

Dispoziční řešení: 

1. PP: jednoduché betonové schodiště, sklep, kotelna.  

1. NP: vstup, zádveří, chodba, sociální zázemí (koupelna, oddělený záchod), komora, kuchyň s 

jídelním koutem, obývací pokoj, loţnice. 

Podkroví: schodišťový prostor, galerie, loţnice s vikýřem, dětský pokoj, samostatný záchod s 

umývadlem.   

Popis konstrukčních prvků stavby: základy podélně izolované, spodní stavba bez svislé izolace. 

Svislé konstrukce zděné z cihelného zdiva, tloušťka zdiva 45 cm. Venkovní kabřincový obklad 

vstupní části, ostatní bez obkladu. Stropy z cihelných desek Hurdis a rovným omítaným podhledem. 
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Krov dřevěný sedlový s valbou, střešní krytina z eternitové šablony pokládané na bednění. Okna 

dřevěná zdvojená, meziskelní ţaluzie. Podlahy obytných místností jsou betonové, povlaky 

provedeny, jako dřevěné vlýsky. V ostatních místnostech je PVC povlak a keramická dlaţba. Ve 

vstupní části je teracová dlaţba.   

Vytápění: ústřední, plynovým kotlem, litinové sloupkové radiátory bez termostatických hlavic. 

Rozvod vody z obecního vodovodu. Ohřev TUV je řešen elektrickým boilerem. Odkanalizování do 

veřejné kanalizační sítě.   

Stáří domu: 21 let, velmi dobrý stav, bez nutnosti jakékoliv rekonstrukce. Zastavěná plocha domu: 

106 m
2
. Plocha stavebního pozemku: 212 m

2
. Pozemek v jednotném funkčním celku 390 m

2
. 

Příslušenství: venkovní garáţ, vedlejší stavba, zahrada, venkovní úpravy. Telefon: ne, elektřina: 

220/380 V, voda: ano-obecní vodovod, plyn: ano, zemní plyn, kanalizace: ano-vlastní kanalizační 

jímka. Parkování: ano, vlastní garáţ, uliční trakt. 

 

5. RD 5+2 Jinošov 

Rodinný dům 5+2 v obci Jinošov, k. ú. Jinošov, nedaleko jihozápadního okraje obce. Porovnávací 

nemovitost se nachází ve srovnatelné lokalitě, která je vzdálena od oceňované nemovitosti asi 10 km 

jihovýchodním směrem, lepší dopravní dostupnost, na silnici č. 399, velmi dobrá dostupnost dálnice 

D1, blíţe k Brnu, celkově úpravy polohovým koeficientem 0,94. Opotřebení je srovnatelné, obdobné 

stáří od provedené kompletní přestavby. Vybavení stavby je na vyšší úrovni, vyšší stupeň 

modernizace a dvojnásobné provedení sociálního zázemí. Úprava koeficientem. Příslušenství je 

srovnatelné, vedlejší stavba v horším stavu, studna, výměra pozemku v JFC je rovněţ srovnatelná, 

celkově bez úprav. Vyuţití obestavěného prostoru je shodné, situace na realitním trhu obdobná. 

Nemovitost se jeví, po úpravě výše popsanými koeficienty, jako velmi vhodná pro komparační 

metodu.   

Popis porovnávací nemovitosti: 

samostatně stojící RD nedaleko okraje obce v řadové zástavbě, nepodsklepený, s jedním nadzemním 

podlaţím a stavebně upraveným podkrovím nad celou půdorysnou plochou 1. NP. Kolem domu a za 

domem je pozemek v jednotném funkčním celku, na kterém se nachází dvorní trakt, zahrada, 

zahradní stavba a trvalé porosty (z větší části porosty okrasné). Příslušenství tvoří rovněţ venkovní 

úpravy a přípojky na IS.   

Dispoziční řešení:  

1. NP: chodba, kuchyň s jídelním koutem, obývací pokoj, na druhé straně chodby je loţnice a 

pracovna, na konci schodišťový prostor, koupelna, WC a výstup do dvora. Podkroví: dětský pokoj a 

loţnice, samostatný sprchový kout, záchod s umývadlem.  

Popis konstrukčních prvků stavby: základy včetně izolace. Svislé konstrukce zděné z cihelného zdiva 

na tloušťku 45 cm. Venkovní obklad z umělého kamene. Stropy dřevěné trámové s rovným 

podhledem (zpevněné ocelovou konstrukcí a opláštěné sádrokartonem). Krov dřevěný sedlový, 

střešní krytina asfaltová z bonského šindele na bednění. Okna dřevěná, eurookna. Podlahy obytných 

místností jsou betonové, povlaky plovoucí laminátové, kuchyň a sociální zázemí keramická dlaţba.   

Vytápění: ústřední, plynovým kotlem, deskové plechové radiátory, termostatické hlavice. Rozvod 

vody z obecního vodovodu. Ohřev TUV je řešen elektrickým boilerem. Odkanalizování do vlastní 

kanalizační jímky na vyváţení.  

Stáří domu: 8 let od celkové rekonstrukce, velmi dobrý stav. Zastavěná plocha domu: 105 m
2
. Plocha 

stavebního pozemku: 190 m
2
. Pozemek v jednotném funkčním celku 464 m

2
. Příslušenství: zděná 

zahradní stavba, venkovní úpravy, trvalé porosty, zahrada.  

Telefon: ne, elektřina: 220/380 V, voda: ano-obecní vodovod, plyn: ano, zemní plyn, kanalizace: 

ano-vlastní ţumpa. Parkování: ne, pouze venkovní (dvorní trakt). 
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Srovnatelné nemovitosti 

Název: RD 3+1 Kamenná  

Lokalita: Kamenná  

Použité koeficienty:  

  K1 místa 1,00  

  K2 vybavení 0,95  

  K3 opotřebení 1,00  

  K4 příslušenství 1,00  

  K5 vyuţití obestavěného prostoru 1,15  

  K6 realitního trhu 1,00 

  

Zdůvodnění koeficientu Kc: 

místa - shodná poloha; vybavení - mírně vyšší 

modernizace; opotřebení - srovnatelné; příslušenství - 

srovnatelné; vyuţití obestavěného prostoru - bez podkroví; 

realitního trhu - shodná situace;  

Celkový koef. 

KC 

1,09 

Upravená j. cena 

Kč/m
3 

1 318 

Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 

788,00 m
3 

168 m
2 

950 000 Kč 1 206 Kč/m
3 

 

Název: RD 4+1 Pyšel  

Lokalita: Pyšel  

Použité koeficienty:  

  K1 místa 1,00  

  K2 vybavení 1,02  

  K3 opotřebení 1,05  

  K4 příslušenství 1,00  

  K5 vyuţití obestavěného prostoru 1,00  

  K6 realitního trhu 1,00 

  

Zdůvodnění koeficientu Kc: 

místa - srovnatelná poloha; vybavení - mírně niţší 

modernizace; opotřebení - mírně vyšší; příslušenství - 

srovnatelné; vyuţití obestavěného prostoru - shodné; 

realitního trhu - shodná situace;  

Celkový koef. 

KC 

1,07 

Upravená j. cena 

Kč/m
3 

1 336 

Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 

882,00 m
3 

154 m
2 

1 100 000 Kč 1 247 Kč/m
3 

 

Název: RD 4+1 Budišov  

Lokalita: Budišov  

Použité koeficienty:  

  K1 místa 0,92  

  K2 vybavení 0,94  

  K3 opotřebení 0,95  

  K4 příslušenství 0,95  

  K5 vyuţití obestavěného prostoru 1,05  
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  K6 realitního trhu 1,00 

Zdůvodnění koeficientu Kc: 

místa - lepší lokalita; vybavení - mírně vyšší modernizace; 

opotřebení - mírně niţší; příslušenství - mírně vyšší; 

vyuţití obestavěného prostoru - nedokončené podkroví; 

realitního trhu - srovnatelné;  

Celkový koef. 

KC 

0,82 

Upravená j. cena 

Kč/m
3 

1 274 

Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 

798,00 m
3 

160 m
2 

1 240 000 Kč 1 554 Kč/m
3 

 

Název: RD 4+1 Nárameč  

Lokalita: Nárameč  

Použité koeficienty:  

  K1 místa 0,95  

  K2 vybavení 1,00  

  K3 opotřebení 1,00  

  K4 příslušenství 0,95  

  K5 vyuţití obestavěného prostoru 1,00  

  K6 realitního trhu 1,00 

  

Zdůvodnění koeficientu Kc: 

místa - velmi mírně lepší lokalita; vybavení - srovnatelné; 

opotřebení - srovnatelné; příslušenství - mírně vyšší; 

vyuţití obestavěného prostoru - shodné; realitního trhu - 

shodná situace;  

Celkový koef. 

KC 

0,90 

Upravená j. cena 

Kč/m
3 

1 220 

Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 

769,00 m
3 

212 m
2 

1 040 000 Kč 1 352 Kč/m
3 

 

Název: RD 5+2 Jinošov  

Lokalita: Jinošov  

Použité koeficienty:  

  K1 místa 0,94  

  K2 vybavení 0,92  

  K3 opotřebení 1,00  

  K4 příslušenství 1,00  

  K5 vyuţití obestavěného prostoru 0,95  

  K6 realitního trhu 1,00 

  

Zdůvodnění koeficientu Kc: 

místa - mírně lepší lokalita; vybavení - vyšší, 2x koupelna; 

opotřebení - srovnatelné; příslušenství - srovnatelné; 

vyuţití obestavěného prostoru - bez technického podlaţí; 

realitního trhu - shodná situace;  

Celkový koef. 

KC 

0,82 

Upravená j. cena 

Kč/m
3 

1 239 

Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 

769,00 m
3 

190 m
2 

1 160 000 Kč 1 508 Kč/m
3 
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Výpočet porovnávací hodnoty nemovitosti na základě obestavěného prostoru 

Minimální jednotková cena porovnávaných nemovitostí 1 220 Kč/m
3 

Průměrná jednotková cena porovnávaných nemovitostí  1 277 Kč/m
3 

Maximální jednotková cena porovnávaných nemovitostí 1 336 Kč/m
3 

Stanovená jednotková cena oceňované nemovitosti 1 277 Kč/m
3 

Celkový obestavěný prostor oceňované nemovitosti 767,00m
3 

Výsledná porovnávací hodnota 979 459 Kč 

 

Výsledná porovnávací hodnota po zaokrouhlení      979 500,-  Kč 
 

Rekapitulace výsledných cen pro tržní ocenění 

1. Ocenění staveb nákladovou metodou –věcná hodnota 2 814 700,- Kč 

2. Ocenění pozemků porovnáním celkem   39 900,- Kč 

3. Ocenění staveb a příslušenství porovnáním celkem 979 500,- Kč 

 

Celkem obvyklá (tržní) cena nemovitostí na LV č. 212 

 

980 000,- Kč 
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REKAPITULACE OCENĚNÍ  

 

Komentář ke stanovení obvyklé ceny  

Obvyklá cena (trţní 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 trţní 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 postiţeny 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, ţivotnímu prostředí atd. Dále je třeba 

postihnout veškeré dluhy a závazky, které jsou na nemovitosti vázány. V neposlední řadě je nutno 

rovněţ posoudit rizikovost případného prodeje předmětné nemovitosti. Odhad obvyklé ceny je 

proveden na základě analýzy jednotlivých přístupů k ocenění 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 trţní cenou, neboť v sobě 

nezahrnuje koeficient prodejnosti, který je pro trţní ocenění nepostradatelný. Jedná se tedy pouze o 

nákladové hledisko, které má informativní charakter. 

 

- zjištěná (administrativní) cena v sobě jiţ zahrnuje koeficient prodejnosti, při stanovení ceny 

zjištěné podle zvláštních předpisů a přináší u rodinných domů velmi cennou informaci pro stanovení 

obvyklé ceny. Toto platí zejména v případě porovnávacího vyhláškového ocenění, které se provádí 

v případě, ţe velikost obestavěného prostoru stavby je niţší neţ 1100 m
3
 (náš případ). Cena zjištěná 

porovnávacím oceněním bývá velmi přesná, neboť do porovnávacích koeficientů jsou promítnuty 

všechny lokální podmínky a údaje pro konkrétní nemovitost, které jsou porovnány s údaji 

poskytovanými Finančními úřady ze skutečných, na trhu realizovaných kupních smluv. Zjištěná cena 

tedy poskytuje cennou informaci pro stanovení obvyklé ceny, avšak pro její výši není tato hodnota 

určující.  

 

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

nabídky na trhu, objemem dispozičních zdrojů potenciálních investorů a vyuţitelností nemovitosti, 

jakoţto i zpeněţitelností oceňovaného majetku. V segmentu rodinných domů vyuţívaných pro 

bydlení je porovnávací ocenění, v souladu s oceňovacími standardy pro stanovení obvyklé ceny RD 

povaţováno za zásadní. V tomto případě bylo pouţito cenové porovnání (srovnávací etalon) 1 m
3
 

obestavěného prostoru nemovitosti s cenami za 1 m
3
 obestavěného prostoru srovnatelných 

nemovitostí z databáze znalce a spolupracujících realitních kanceláří. Tento srovnávací etalon je 

dostatečně reprezentativní, neboť pro odlišnost vyuţití obestavěného prostoru byl zvolen samostatný 

koeficient, který tuto odlišnost upravuje. Tímto porovnáním bylo zjištěno, ţe 1 m
3
 obestavěného 

prostoru nemovitostí ve srovnatelném provedení, se v lokalitě a blízkém okolí (popřípadě v obcích 

obdobné velikosti a ekonomicky srovnatelného regionu) pohybuje kolem hodnoty 1 300 Kč/m
3
. 

 

- výnosová hodnota majetku jiţ vyjadřuje přímé indikátory trhu z hlediska dosahovaných budoucích 

příjmů s ohledem na širší moţnosti vyuţití. V segmentu obdobných nemovitostí je tato hodnota těţko 

dosaţitelná, neboť četnost pronájmu rodinných domů v lokalitě (obecně na vesnici) je velmi řídká, a 

není tak k dispozici dostatečně obsáhlá databáze pro stanovení výnosové hodnoty. Tato metoda, v 

souladu s oceňovacími standardy pro určení výše obvyklé ceny rodinných domů v lokalitě, nebyla 

provedena. 
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Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu: 

1. Ocenění staveb 

1.1.1. Rodinný dům bez č.p/č.e.  909 947,20 Kč 

1.1.2. Rodinný dům č. p. 58  78 297,70 Kč 

1. Ocenění staveb celkem  988 244,90 Kč 

2. Ocenění pozemků celkem  44 981,70 Kč 

Výsledná zjištěná cena dle vyhlášky, celkem  1 033 226,60 Kč 

 

Rekapitulace tržního ocenění majetku 

1. Ocenění staveb nákladovou metodou 

1.1 Rodinný dům bez č.p/č.e.  2 814 700,00 Kč 

2. Ocenění pozemků 

2.1 Pozemky  39 900,00 Kč 

3. Porovnávací ocenění 

3.1 RD bez č.p/č.e. Kamenná  979 500,00 Kč 

 

 

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

cenu (tržní hodnotu) rodinného domu bez č. p. na pozemku parc. č. st. 77/2, rodinného domu č. 

p. 58 na pozemku parc. č. st. 77/1, pozemku parc. č. 498/2, pozemku parc. č. 498/4 a veškerého 

příslušenství, vše zapsáno na LV č. 212 pro k. ú. Kamenná nad Oslavou, obec Kamenná, okres 

Třebíč, v současném stavu ve výši:     

   

Obvyklá cena: 980 000,- Kč 

slovy: devětsetosmdesáttisíc Kč 

 

V Třebíči 13. 9. 2013 

 Ing. Tomáš Dostál 

 Zahradní 479/25 

 674 01 Třebíč 

 telefon: 774800820 

 e-mail: tdostal@volny.cz 
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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. 978-130-2013 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 130-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH 
 

1.  Lokalizace předmětného území. 

2.  Fotodokumentace. 

3.  Kopie výpisu z Katastru nemovitostí LV č. 212 pro k. ú. Kamenná nad Oslavou. 

4.  Kopie katastrální mapy předmětného území pro k. ú. Kamenná nad Oslavou. 

 


