
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 

č. 1310-47/14 

O ceně rodinného domu č.p. 67 na parc.č.st. 97 včetně přísl. a pozemků parc.č.st. 97, parc.č. 100/1 a 

parc.č. 100/2 v obci a k.ú. Mezina, okr. Bruntál 

 

 
 

Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Jiří Tomek 

Exekutorský úřad Třebíč,                                                
Bráfova 58 

67401 Třebíč 

Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny  výše uvedených 

nemovitostí pro exekuční účely  

Dle 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., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 

340/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., podle stavu ke dni 13.5.2014 znalecký 

posudek vypracovala: 

 Ing. Martina Dlabajová 

 1. máje 21 

 676 02 Moravské Budějovice 

   

Znalecký posudek obsahuje 33  stran textu včetně titulního listu a 3 strany příloh. Objednateli se 

předává ve 3 vyhotoveních. 

V Mor. Budějovicích 2.6.2014                                                                                                Výtisk C 
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A. NÁLEZ 

1. Znalecký úkol 

Znalecký posudek o obvyklé ceně výše uvedených nemovitostí, t.j. pozemku parc.č.st.97 včetně 

rodinného domu č.p. 67 s přísl. a pozemků parc.č. 100/1 a parc.č. 100/2 v obci a k.ú. Mezina, okr. 

Bruntál,  

byl vyžádán soudním exekutorem JUDr. Jiřím Tomkem, v březnu 2014. Znalecký posudek má být 

zpracován podle právního a skutečného stavu ke dni ocenění t.j. k 13.5.2014. Účelem ocenění je 

zjištění obvyklé ceny pro účel exekučního řízení k výše uvedeným nemovitostem včetně jejich 

součástí. 

2. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Pozemek parc.č.st. 97 včetně rod. domu č.p. 67 s jeho přísl. a 

pozemky parc.č. 100/1 a parc.č. 100/2 

Adresa předmětu ocenění: k.ú. Mezina 

 792 01 Mezina 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Bruntál 

Obec: Mezina 

Katastrální území: Mezina 

Počet obyvatel: 341 

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 510,00 Kč/m
2 

 

Koeficienty obce 

Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce - Do 500 obyvatel V  0,50 

O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV  0,60 

O3. Poloha obce - Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s 

městem (oblastí) vyjmenovaným v tabulce č. 1 (kromě Prahy a 

Brna) 

II  1,03 

O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, 

nebo kanalizace, nebo plyn 

III  0,70 

O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční nebo autobusová zastávka IV  0,80 

O6. Občanská vybavenost v obci - Žádná vybavenost VI  0,80 

 

Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 70,60 Kč/m
2 

3. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 13.5.2014 za přítomnosti manželů Jandorových, bytem 

Mezina 67. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

1. Usnesení o ustanovení znalce v exekučním řízení a uložení vypracování posudku o obvyklé ceně 

předmětných nemovitostí - jednací číslo 093 EX 862/04-41 

2. Výpis z KN vedený u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj podle LV 8 pro obec a k.ú. 

Mezina, vyhotovený dálkovým přístupem dne 15.3.2011, obsahující v části A -  údaje o vlastnících 

nemovitostí a vlastnickém režimu, v části B - údaje o oceňovaných nemovitostech, v části B1 - bez 

zápisu, v části C - omezení vlastnického práva zástavním právem exekutorským, nařízením exekuce 
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a exekučním příkazem k prodeji nemovitostí, v části E - údaje o nabývacích titulech a v části F - 

údaje o BPEJ k parcelám 

3. Ortofoto katastrální mapy předmětného území v k.ú. Mezina 

4. Znalecký posudek č. 4432/12/2011 vyhotovený ing. Liborem Hamplem v únoru 2011 

5. Skutečnosti a výměry zjištěné znalcem na místě samém 

6. Jiné podklady k vypracování tohoto znaleckého posudku nebyly předloženy. Veškeré potřebné 

údaje k jeho zpracování čerpal znalec z podkladů výše uvedených 

7. K zaměření nemovitosti byl použit laserový dálkoměr HILTI PD42; o výsledcích místního šetření 

byly provedeny příslušné zápisy a nákresy 

8. Informace z internetových stránek - www. sreality.cz, www. reals.cz, www.reality.idnes.cz 

9. Výsledný znalecký posudek byl zpracován za použití platného oceňovacího předpisu na PC 

pomocí softwarového vybavení NEMExpress AC fy PLUTO-OLT Praha 2014, v.3.2.9. 

10. Platným oceňovacím předpisem je vyhl.MF ČR č. 441/2013 Sb. o provedení některých 

ustanovení zák.č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

5. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo k oceňovaným nemovitostem, t.j. k pozemkům parc.č.st. 97 - zastavěná plocha a 

nádvoří ( o výměře 394 m
2
 ), parc.č.100/1 - zahrada ( o výměře 314 m

2
 ) a parc.č. 100/2 - trvalý 

travní porost ( o výměře 1398 m
2
 ) včetně  rodinného domu č.p. 67 postavenému na parc.č.st. 97 v 

obci  a k.ú. Mezina, okr. Bruntál, je na základě nabývacího titulu ( viz část E na LV č. 8 ) zapsáno v 

KN vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj na LV č. 8 pro obec a k.ú. Mezina, 

okr.Bruntál, ve prospěch paní 

 

Václavíková Petra, Bohdalice 91, 683 41 Bohdalice-Pavlovice  r.č. 705612/4845     podíl 1/16  

                  

jako podílové spoluvlastnictví k výše uvedeným nemovitostem  

 

Toto vlastnické právo není v době ocenění omezeno žádným věcným břemenem 

 

 

6. Dokumentace a skutečnost 

K vypracování znaleckého posudku byla předložena dokumentace, jak výše uvedeno. K dispozici 

nebyla žádná projektová dokumentace, pouze znalecký posudek ( viz podklady č. 4 ), a proto 

ocenění vychází ze stavu nemovitostí, jenž byl zjištěn při zaměření dne 13.5.2014, s přihlédnutím k 

tomuto znal posudku. Ocenění je provedeno na základě zjištěného způsobu užívání objektu č.p. 67 a 

jeho příslušenství, zjištěného provedení, dispozice a technického stavu.  

Vzhledem k účelu zhotovení znaleckého posudku je přikročeno k ocenění nemovitostí a jejich 

součástí i obvyklou cenou. 

 

Součástí znaleckého posudku je rovněž stanovení ceny administrativní dle platného oceňovacího 

předpisu, v tomto případě se jedná o oceňovací vyhl. MF ČR č. 441/2013 Sb..  

Pozemek zastavěné plochy a nádvoří parc.č.st. 97, pozemek zahrady parc.č. 100/1 a pozemek 

trvalého travního porostu parc.č. 100/2, jenž je dle skutečného způsobu užití rovněž pozemkem 

zahrady ( uvedené pozemky tvoří jednotný funkční celek ),  budou oceněny podle § 3 a § 4 odst. 1 a 

příl.č.2 tab.2 a příl.č. 3 tab.č.1, č.2 a č.3  k cit.vyhl.. Objekt bydlení č.p. 67 postavený na parc.č.st. 

97, který je po prověření všech kritérií rozhodných pro ocenění zatříděn jako dům rodinný ( splňuje 

definici  rod. domu dle § 13 odst. 2 cit.vyhl. ) a jehož obestavěný prostor je menší než 1100 m
3
, 

bude oceněn porovnávacím způsobem podle § 34, § 35 a příl.č. 24 cit.vyhl.. Hospodářské stavení 
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postavené rovněž na parc.č.st. 97, jenž tvoří příslušenství rod. domu a jehož zastavěná plocha je 

větší než 100 m
2
 ( nejedná se tedy  dle § 16 odst. 1 cit.vyhl. o vedlejší stavbu ), se ocení jako 

budova typu Z - pro zemědělství, skladování a úpravu zeměd.produktů ( kód CZ-CC 12712, SKP 

46.21.15.3.1. ) dle § 10, § 11 a § 12 a příl.č. 8 cit.vyhl.. Opotřebení bude stanoveno analytickou 

metodou dle příl.č. 21 tab.č.1 cit.vyhl.. Kopaná studna na parc.č.st. 97 se ocení dle § 19 a příl.č. 16 

k cit.vyhl.. Venkovní úpravy jsou součástí ceny rod.domu, proto nejsou oceněny samostatně.  

 

Stanovení obvyklé ceny daných nemovitostí bude provedeno na základě  

 metoda porovnání tržních hodnot ( inzerovaných cen ) 

7. Celkový popis nemovitosti 

Oceňované nemovitosti včetně součástí jsou situovány ve východní části zastavěného území obce 

Mezina, po severní straně místní komunikace. Rod.dům č.p. 67 postavený na parc.č.st. 97 je 

samostatně stojící, nachází se v neuspořádané vesnické zástavbě. Kolmo k  rod. domu  je postaveno 

na parc.č.st. 97 hospodářské stavení. Nezastavěná část pozemku parc.č.st. 97 je využívána jako 

částečně zpevněný dvorek betonovou dlažbou. Pozemek zahrady parc.č. 100/1 sousedí s pozemkem 

parc.č.st. 97 po jeho JZ straně, pozemek parc.č. 100/2, jenž je v KN veden jako trvalý travní porost, 

skutečně je ale využíván jako zahrada, sousedí s parc.č.st. 97 po jeho SV straně. Hranice oceň. 

pozemků jsou oploceny dřevěným laťkovým plotem, v kterém jsou na JV hranici parc.č.st. 97 

osazena plotová vstupní vrata a vrátka.   

Původní kce rod.domu č.p. 67 mají stáří cca 200 let, předpokládám, že v průběhu 50tých a  60tých 

let minulého století došlo k výměně některých prvků krátkodobé životnosti. Dům je ve špatném 

technickém stavu - v nosných kcích jsou viditelné trhliny vzniklé sedáním zdiva,  dřevěné prvky 

krovu napadené dřevokaznými škůdci, prvky krátkodobé životnosti jsou  na konci své životnosti. 

Rod.dům je částečně podsklepený ( do 1/2 ZP 1.NP ), má 1 nadzemní podlaží a částečné podkroví 

pod sedlovou střechou. Rod.dům sestává z 5 obytných místností ( 3 místnosti v 1.NP, 2 letní pokoje 

v podkroví ), kuchyně, koupelny, spíže, verandy a chodby. Suchý záchod je na dvoře. Hospodářské 

stavení, jenž kolmo navazuje na rod.dům, je kamenné s dřevěnou výplní, nepodsklepené, zastřešené 

sedlovou střechou. Postavené bylo v roce 1900, je ve špatném technickém stavu - dřevěné prvky 

napadené hnilobou a dřevokaznými škůdci.   

 

Odpadní vody z rod. domu jsou odvedeny do betonové jímky na dvorku před domem, do domu je 

zavedena el.energie 220 V, jediným zdrojem vody je kopaná studna, jenž se nachází na dvorku před 

domem, Darling umístěn v chodbě rod. domu. Objekty nejsou připojeny na zemní plyn ( v obci není 

plynovod zbudován ).  Vytápění rod. domu je zajištěno lokálními kamny na tuhá paliva, jenž jsou 

osazena pouze v kuchyni, zbylé prostory domu nejsou vytápěny.  

V lokalitě, kde se nacházejí oceňované nemovitosti, se nevyskytují negativní vlivy. Poloha není 

zatížena problémovými sousedy, ani jinými nepříznivými vlivy z titulu osídlení. 

 

Obec Mezina ( 341 obyv. ) leží cca 4 km na JJV od Bruntálu, v blízkosti vodní nádrže Slezská 

Harta. V obci se nachází obecní úřad a pohostinství. V obci je možnost napojení na veřejný 

vodovod a el.energii. Dopravní obslužnost je zajištěna autobusovou dopravou, zastávka ve 

vzdálenosti cca 500 m od oceň.nemovitosti. 
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8. Obsah znaleckého posudku 

A. Nález 

B. Posudek I. – ocenění podle platného oceňovacího předpisu  

1. Ocenění pozemků a staveb na nich postavených 

 

1.1. Pozemek parc.č.st. 97 

    1.1.1. Rodinný dům č.p. 67  

    1.1.2. Hospodářské stavení 

    1.1.3. Studna   

     

1.2. Pozemek parc.č. 100/1 

 

1.3. Pozemek parc.č. 100/2  

   

C. Posudek II. – stanovení obvyklé ceny nemovitostí 

C1. Hodnota stanovená porovnávací metodou 

1. Pozemky parc.č.st.97, parc.č. 100/1 a parc.č. 100/2 včetně RD č.p. 67 a jeho přísl. 

 

D. Rekapitulace  

E. Závěr  

F. Znalecká doložka  

G. Seznam příloh  
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

Oceňovací předpis 

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., č. 350/2012 Sb., 

č. 340/2013 Sb. a č. 303/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.  

1. Ocenění pozemků a staveb na nich postavených 

1.1. Pozemek parc.č.st. 97 
Jedná se o pozemek parc.č.st. 97 - zastavěná plocha a nádvoří, na němž je postaven rod.dům č.p. 67 

spolu s příslušenstvím ( hospodářské stavení ). Výměra pozemku je 394 m
2
. Pozemek je pozemkem 

stavebním a bude proto oceněn dle § 3 a § 4 odst. 1 cit.vyhl.. Základní cena stavebního pozemku 

pro obec Mezina představuje 70,60 Kč/m
2
 (dle tab.č.1 příl.č. 2 cit.vyhl. činí zákl.cena stav.pozemků 

pro okres Bruntál 510,- Kč/m
2
, tato se upravuje dle tab.č.2 příl.č.2 cit.vyhl. koef. O1 - O6 ).  

 

Úprava zákl. ceny staveb.pozemku obce nevyjmenované v tab.č.1 - dle § 3 cit.vyhl. ( příl.č. 2, 

tab.č.2 ) 

 

O1 - Velikost obce podle počtu obyvatel   

znak V. - obec Mezina má 341 obyvatel; 

O2 - Hospodářsko-správní význam obce 

znak IV. - ostatní obce; 

O3 - Poloha obce 

znak II. - obec Mezina je vzdálena od hranice Bruntálu cca 4 km; 

O4 - Technická infrastruktura v obci 

znak III. - v obci Mezina je el. a vodovod; 

O5 - Dopravní obslužnost obce 

znak IV. - v obci Mezina je autobusová zastávka; 

O6 - Občanská vybavenost obce 

znak VI. - v obci Mezina není žádná obč.vybavenost;  

 

Základní  cena staveb. pozemku obce určená dle § 3 cit.vyhl. se dále upraví dle § 4 cit.vyhl.:   

 

Index trhu s nemovitými věcmi: ( příl.č.3, tab.č.1 ) 

 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi 

s ohledem na obecně špatnou ekonomickou situaci dochází na trhu s nemovitostmi k poklesu 

poptávky po nemovitostech, a proto lze hovořit o situaci, kdy poptávka je výrazně nižší než 

nabídka; 

2. Vlastnické vztahy 

na oceň. pozemku je postavena stavba, jenž je ve stejném vlastnictví jako pozemek; 

3. Změny v okolí 

v nejbližším období nejsou očekávány žádné změny v okolí, je předpoklad zachování stávajícího 

stavu; 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost 

na prodejnost působí  negativně okolnost , že se jedná o prodej menšinového podílu id. 1/16; 

5. Povodňové riziko 

pozemek se nachází v zóně se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav; 
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Index omezujících vlivů pozemku: ( příl.č.3, tab.č.2 ) 

 

1. Svažitost pozemku a expozice 

oceň. pozemek je rovinný; 

2. Ztížené základové podmínky 

oceň. pozemek má neztížené základové podmínky; 

3. Ochranná pásma 

část oceň. pozemku leží v ochranném pásmu nadzemního el.vedení, jenž vede za jeho JV hranicí; 

4. Omezení užívání pozemku 

na oceň. pozemek nepůsobí žádné omezení užívání; 

5. Geometrický tvar pozemku 

tvar oceň. pozemku neovlivňuje jeho využití; 

6. Ostatní neuvedené 

na oceň. pozemek nepůsobí žádné další omezující vlivy; 

 

Index polohy: ( příl.č. 3, tab.č. 3 ) 

 

1. Druh a účel užití stavby 

hlavní stavbou, jenž je s oceň. pozemkem v jednotném funkčním celku, je rodinný dům ( rezidenční 

stavba v obci do 2000 obyv. ); 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí 

oceň. pozemek se nachází v lokalitě se zástavbou rodinných domů; 

3. Poloha pozemku v obci 

oceň. pozemek se nachází ve východní části zastavěného území obce, jenž navazuje na jeho střed;  

4. Možnost napojení pozemku na IS, které má obec 

oceň. pozemek lze napojit na veškeré IS v obci; 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku 

v okolí oceň.pozemku není stejně jako v obci žádná občanská vybavenost; 

6. Dopravní dostupnost 

k hranicím pozemku vede místní zpevněná komunikace, v okolí pozemku jsou špatné parkovací 

možnosti; 

7. Hromadná doprava 

obec má autobusovou zastávku, s dostačující četností spojů - s více než 4 spoji denně; 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti 

pozemek je  v jednotném funkčním celku se stavbou, jenž nelze komerčně využít;  

9. Obyvatelstvo  

v této lokalitě je nízká hustota obyvatel, nevyskytují se zde žádné záporné vlivy z titulu osídlení; 

10. Nezaměstnanost  

v obci je vyšší nezaměstnanost než v Moravskoslezském kraji;  

11. Vlivy ostatní neuvedené 

na oceň. pozemek nepůsobí žádné další vlivy z titulu jeho polohy; 

 

Ocenění 

Koeficient redukce R: 

Výměra všech pozemků ve funkčním celku vp = 2 106,00 m
2 

R = (200 + 0,8 * vp) / vp 

R = (200 + 0,8 * 2 106,00) / 2 106,00 = 0,895 
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Výpočet indexu cenového porovnání 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% 

včetně; ostatní orientace 

IV  0,00 

2. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III  0,00 

3. Ochranná pásma - Ochranné pásmo II  -0,01 

4. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I  0,00 

5. Geometrický tvar pozemku - Tvar bez vlivu na využití II  0,00 

6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - viz popis pozemku II  0,00 

 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Pi = 0,990 

  i = 1 

Index trhu s nemovitostmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka výrazně nižší 

než nabídka 

I  -0,06 

2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník) 

IV  0,00 

3. Změny v okolí - Bez vlivu III  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Negativní - viz popis pozemku I  -0,04 

5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 

IV  1,00 
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Index trhu IT = P5 * (1 + Pi) = 0,900 

  i = 1 

Index polohy pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 

celku 

I  1,03 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - 

Rezidenční zástavba 

I  0,00 

3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II  0,00 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, 

špatné parkovací možnosti 

V  -0,02 

7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m 

s více jak čtyřmi pravidelnými dopravními spoji denně 

III  -0,03 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti 

komerčního využití 

I  0,00 
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9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost - Vyšší než je průměr v kraji I  -0,04 

11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II  0,00 
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Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,937 

  i = 2 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,900 * 0,990 * 0,937 = 0,835 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 

odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m
2
]  

Index Koef. 
Upr. cena 

[Kč/m
2
]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří  

§ 4 odst. 1  63,19  0,835    52,76 

Základní cena pozemku upravena redukčním koeficientem R 0,895  

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

st. 97 394,00 52,76  20 787,44 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří - celkem  20 787,44 

 

Ocenění staveb na pozemcích 

1.1.1. Rodinný dům č.p. 67 

Předmětem ocenění je rodinný dům, který se pod č. pop. 67 nachází postavený na pozemku parc.č. 

st. 97 ve východní části obce Mezina, po severní straně místní komunikace. Jedná se o samostatně 

stojící dům v neuspořádané vesnické zástavbě. Původní kce rod.domu mají stáří cca 200 let, 

předpokládám, že v průběhu 50tých a  60tých let minulého století došlo k výměně některých prvků 

krátkodobé životnosti. Dům je ve špatném technickém stavu - v nosných kcích jsou viditelné trhliny 

vzniklé sedáním zdiva, dřevěné prvky krovu jsou napadené dřevokaznými škůdci, prvky krátkodobé 

životnosti jsou  na konci své životnosti. Dům je částečně podsklepený ( do 1/2 ZP 1.NP ), přízemní, 

zastřešení je sedlovou střechou, pod jejíž částí je zbudováno podkroví ( do 1/3 ZP 1.NP ).  

Dispoziční řešení: Hlavní vstup do rod. domu je přes zděnou verandu, jenž se nachází u JV průčelí 

domu. Nejprve vstoupíme do chodby ve tvaru písmene L, po jejíž pravé straně se vchází do 

kuchyně ( okno na JV ), za níž je ložnice ( okna na JV a SV ). Za ložnicí je menší obytný pokoj ( 

okna na SV a SZ ). Po levé straně chodby se nachází spíž a obytný pokoj, z kterého se vchází do 

koupelny. Po levé straně chodby jsou dále vchody do dvou samostatných sklípků, je zde také 

schodiště, jenž vede do prostoru pod sedlovou střechou. Část tohoto prostoru je využívána jako 

podkroví - 2 letní pokoje ( okna z jednoho vedou na SV, okno z druhého na SZ ), převážná část je 

užívána jako půdní prostor.  

Základy jsou patrně kamenné bez izolace proti zemní vlhkosti. Nosné zdivo je vyzděno ze 

smíšeného zdiva na tl. 50-100 cm. Stropy jsou dřevěné trámové, v některých místnostech  s 
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viditelnými trámy, v některých s podbitím. Zastřešení je sedlovou střechou s dřevěným krovem, 

střešní krytina je plechová a z eternitových šablon. Klempířské kce jsou z pozink. plechu. Vnější i 

vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Podlahy jsou dřevěné prkenné a kamenné. Dveře jsou dřevěné 

plné, okna jsou dřevěná špaletová i dřevěná zdvojená. Schodiště do sklípků jsou kamenná, do 

půdního prostoru dřevěné. Je zavedena el.světelná energie a studená i teplá voda ( teplá voda pouze 

v koupelně - zdrojem teplé vody je el. bojler osazený v koupelně ). Odpadní vody jsou svedeny do 

žumpy na dvoře. Rod.dům je vytápěn  pouze v kuchyni -  lokální kamna na TP. V koupelně je 

osazena smaltovaná vana, v kuchyni umyvadlo. Záchod je pouze suchý na dvoře za rod.domem. 

Další vybavení v rod. domě chybí.   

Z výše uvedeného o stavebním řešení a konstrukčním provedení domu je patrné, že v souladu s 

ustanovením § 3 písmena c) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. se jedná o 

stavbu rodinného domu ( objekt je určen k bydlení, nejvýše 2 nadzemní podlaží a podkroví, jedno 

podzemní podlaží, podlahová plocha určena k bydlení je dominantní - dům není užíván k jiným 

účelům ). 

Obestavěný prostor domu je menší než 1 100 m
3
, jeho ocenění je tedy provedeno porovnávacím 

způsobem dle § 34 a §35 k vyhl. MF ČR č. 441/2013 Sb..  

 

Charakteristika kvalitativních pásem pro ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem:   
 

Index konstrukce a vybavení: ( příl.č. 24, tab.č.2 ) 

 

1. Druh stavby 

rod. dům č.p. 67 je samostatným domem; 

2. Provedení obvodových stěn 

typ 1 - zdivo ze smíšeného zdiva; 

3. Tloušťka obvod. stěn 

převážná část nosného zdiva je vyzděna na tl. 50-100 cm; 

4. Podlažnost 

hodnota více než 1 do 2 včetně  ( výpočet níže ); 

5. Napojení na veřejné sítě ( přípojky ) 

přípojka elektro, na dvorku před domem kopaná studna a beton.žumpa; 

6. Způsob vytápění stavby 

dům je vytápěn pouze v 1 místnosti - lokálními kamny na TP;  

7. Základní příslušenství v RD 

dům má koupelnu a na dvoře suchý záchod; 

8. Ostatní vybavení v RD 

bez dalšího vybavení;  

9. Venkovní úpravy 

venkovní úpravy jsou zanedbatelného rozsahu i provedení -  žumpa, oplocení a zpevněná plocha 

dvorku;  

10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství RD 

hospodářské stavení je oceněno samostatně; 

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou 

nad 800 m
2 

- pozemek parc.č.st. má výměru 394 m
2
, parc.č. 100/1 má výměru 314 m

2
 a parc.č.100/2 

má výměru 1398 m
2 

;  

12. Kritérium jinde neuvedené 

na oceň. nemovitost působí negativně okolnost, že dům má vysoké morální opotřebení, vytápěna je 

pouze 1 místnost; 

13. Stavebně-technický stav 

dům, jehož původní prvky mají stáří cca 200 let, dřevěné prvky jsou napadeny dřevokaznými 
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škůdci, jsou patrné trhliny na nosných zdech, prvky krátkodobé životnosti jsou na konci své 

životnosti, bude nutné celkově rekonstruovat; 

 

Index trhu s nemovitými věcmi: ( § 4 odst 1, příl.č.3, tab.č.1 ) - dle pozemku parc.č.st. 97 

 

 

Index polohy pozemku, na kterém se stavba nachází: ( § 4 odst. 1, příl.č. 3, tab.č. 3 ) - dle 

pozemku parc.č.st. 97 

 

 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Rodinný dům § 35 porovnávací metoda 

Poloha objektu: Moravskoslezský kraj, obec do 2 000 obyvatel 

Stáří stavby: 200 let 

Základní cena ZC (příloha č. 24):  2 387,- Kč/m
3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Plocha  [m
2
] 

1.PP: 8,20*4,70+4,00*4,00 =  54,54 m
2 

1.NP: 10,95*2,05+8,10*12,05+6,70*1,50+6,35*8,10 =  181,54 m
2 

 

Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1.PP: 54,54 m
2 

1,80 m 

1.NP: 181,54 m
2 

3,30 m 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor  [m
3
] 

spodní stavba: 8,20*4,70*1,80+4,00*4,00*1,60 =  94,97 m
3 

vrchní stavba: 10,95*2,05*2,80+8,10*12,05*3,30+6,70*1,50*2,10

+6,35*8,10*3,05 

=  562,93 m
3 

zastřešení: (8,10*12,05+6,35*8,10)*4,15/2+3,50*3,20*2,30/2 =  322,14 m
3 

Obestavěný prostor - celkem:   980,04 m
3 

Podlažnost: 

Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 =  181,54 m
2 

Zastavěná plocha všech podlaží: ZP =  236,08 m
2 

Podlažnost: ZP / ZP1 = 1,30 

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 A 

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

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

zdivo smíšené nebo kamenné 

I  -0,08 
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3. Tloušťka obvod. stěn - více jak 45 cm III  0,03 

4. Podlažnost - hodnota více jak 1 do 2 včetně II  0,01 

5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, vlastní studna na 

pozemku 

II  -0,05 

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

7. Zákl. příslušenství v RD - pouze částečné ve stavbě nebo úplné 

podstand. nebo mimo stavbu RD 

II  -0,05 

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 - nad 800 m2 celkem III  0,01 

12. Kriterium jinde neuvedené - významně snižující cenu I  -0,10 

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

rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti) 

V  0,40 

Koeficient pro stáří 200 let: 

s = 1 - 0,005 * 200 = 0,000 

Koeficient stáří s nemůže být nižší než 0,6. 
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Index vybavení IV = (1 + Vi) * V13 * 0,600 = 0,154 

  i = 1  

Index trhu s nemovitostmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka výrazně nižší 

než nabídka 

I  -0,06 

2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník) 

IV  0,00 

3. Změny v okolí - Bez vlivu III  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Negativní - viz popis pozemku I  -0,04 

5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 

IV  1,00 
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Index trhu IT = P5 * (1 + Pi) = 0,900 

  i = 1 

Index polohy pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby - Druh hl.stavby v jednotném funkč. celku I  1,03 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - 

Rezidenční zástavba 

I  0,00 

3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II  0,00 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, 

špatné parkovací možnosti 

V  -0,02 
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7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m 

s více jak čtyřmi pravidelnými dopravními spoji denně 

III  -0,03 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti 

komerčního využití 

I  0,00 

9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost - Vyšší než je průměr v kraji I  -0,04 

11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II  0,00 
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Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,937 

  i = 2 

Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 2 387,- Kč/m
3
 * 0,154 = 367,60 Kč/m

3 

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 980,04 m
3
 * 367,60 Kč/m

3 
* 0,900 * 0,937= 303 809,54 Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  303 809,54 Kč 

 

1.1.2. Hospodářské stavení 

Předmětem ocenění je hospodářské stavení, které je postaveno kolmo před levou ( západní ) stranou 

rod. domu č.p. 67 na pozemku parc.č.st. 97. Stavení má obdélníkový půdorysný tvar, není 

podsklepené, je jednopodlažní, zastřešení sedlovou střechou.  

Stavení je založeno na kamenných základech bez izolace proti zemní vlhkosti, svislé nosné 

konstrukce jsou vyzděny z kamene a cihel na tl. zdí 80 cm s dřevěnou výplní. Strop je dřevěný 

trámový, střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytina je z eternitových šablon. Klempířské 

konstrukce jsou z pozink. plechu. Podlaha je ze štěrku. Venkovní i vnitřní omítky jsou vápenné, 

dřevěné kce jsou opatřeny nátěrem. Dveře a vrata jsou osazena svlaková,  okna jednoduchá 

dřevěná. Další vybavení oceňované hospodář.stavení nemá. 

Stavení bylo  postaveno v roce 1900, cca před 50 lety byly vyměněny některé prvky krátkodobé 

životnosti.  

Hospodářské stavení tvoří příslušenství rod. domu č.p. 67, jeho zastavěná plocha je větší než 100 

m
2
 ( nejedná se tedy  dle § 16 odst. 1 cit.vyhl. o vedlejší stavbu ), ocení se proto jako budova typu Z 

- pro zemědělství, skladování a úpravu zeměd.produktů ( kód CZ-CC 12712, SKP 46.21.15.3.1. ) 

dle § 10, § 11 a § 12 a příl.č. 8 cit.vyhl.. Základní cena dle příl.č. 8 tab.č.1 činí 2 115,- Kč/m
3
 

obestavěného prostoru. Vlastní ocenění je provedeno podle obest. prostoru v m
3
, vypočteného z 

rozměrů naměřených při místním šetření. Tato hodnota je  násobena koeficienty K1, K2, K3, K4 a 

K5, v konečné fázi potom též koeficientem Ki. Koef. K2 je vypočten na základě průměrné zastavěné 

plochy stavení, koef. K3 je vypočten na základě průměrné výšky podlaží stavení, koef. vybavenosti 

K4 je vypočten na základě porovnání znaků na objektu se vyskytujících se znaky a vybavením dle 

příl.č. 8 tab. č.2 k cit.vyhl. Z výše uvedeného je patrné, že stavení je vybaveno značně 

podstandardně. Koeficienty K1, K5 a Ki jsou dány vyhláškou ( příl.č. 10, 20 a 41 ). Takto zjištěná 

základní cena je potom upravena opotřebením, které je vypočtené analytickou metodou, opotřebení 

odpovídá stavu stavení. Cena stavby určená nákladovým způsobem se poté vynásobí koef. úpravy 

ceny pro stavbu dle polohy a trhu ( IT a Ip ), jenž se zjistí dle § 4 odst. 1 a jsou shodné pro pozemek, 

na kterém je stavení postaveno. 
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Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: Z. budovy pro zemědělství (skladování a úprava 

zemědělských produktů) 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1271 

Index trhu s nemovitostmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka výrazně nižší 

než nabídka 

I  -0,06 

2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník) 

IV  0,00 

3. Změny v okolí - Bez vlivu III  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Negativní - viz popis pozemku I  -0,04 

5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 

IV  1,00 
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Index trhu IT = P5 * (1 + Pi) = 0,900 

  i = 1 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. 

včetně 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby - Druh hl. stavby v jednotném funkč. celku I  1,03 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - 

Rezidenční zástavba 

I  0,00 

3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II  0,00 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, 

špatné parkovací možnosti 

V  -0,02 

7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m 

s více jak čtyřmi pravidelnými dopravními spoji denně 

III  -0,03 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti 

komerčního využití 

I  0,00 

9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost - Vyšší než je průměr v kraji I  -0,04 

11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II  0,00 

 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,937 

  i = 2 
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Koeficient pp = IT * IP = 0,843 

 

Výpočet jednotlivých ploch 

Podlaží Plocha  [m
2
] 

1.NP 10,00*11,00 =  110,00 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží 
Zastavěná 

plocha 

Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  110,00 m
2 

 3,25 m  357,50 

Součet   110,00 m
2   357,50 

 

Průměrná výška podlaží: PVP = 357,50 /110,00 = 3,25 m 

Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 110,00 / 1 = 110,00 m
2 

 

Obestavěný prostor 

Výpočet jednotlivých výměr 

Název Obestavěný prostor   

vrchní stavba 10,00*11,00*3,25 =  357,50 m
3 

zastřešení 10,00*11,00*3,90/2 =  214,50 m
3 

 

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

Název Typ Obest. prostor 

vrchní stavba NP  357,50 m
3 

zastřešení Z  214,50 m
3 

Obestavěný prostor - celkem:   572,00 m
3 

 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

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

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací kamenné bez izolace P 100 

2. Svislé konstrukce kamenné a cihelné zdivo S 60 

2. Svislé konstrukce dřevěná výplň P 40 

3. Stropy dřevěné trámové S 100 

4. Krov, střecha dřevěný krov, střecha sedlová S 100 

5. Krytiny střech eternit.šablony S 100 

6. Klempířské konstrukce z pozink.plechu S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů omítky, nátěry S 100 

8. Úprava vnějších povrchů omítky, nátěry S 100 

9. Vnitřní obklady keramické  X 100 

10. Schody chybí C 100 

11. Dveře svlakové P 100 

12. Vrata svlakové P 100 

13. Okna jednoduchá S 100 
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14. Povrchy podlah štěrk P 100 

15. Vytápění  X 100 

16. Elektroinstalace chybí C 100 

17. Bleskosvod chybí C 100 

18. Vnitřní vodovod  X 100 

19. Vnitřní kanalizace  X 100 

20. Vnitřní plynovod  X 100 

21. Ohřev teplé vody  X 100 

22. Vybavení kuchyní  X 100 

23. Vnitřní hygienické vyb.  X 100 

24. Výtahy  X 100 

25. Ostatní chybí C 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koef. Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací P  13,10 100  0,46  6,03 

2. Svislé konstrukce S  30,40 60  1,00  18,24 

2. Svislé konstrukce P  30,40 40  0,46  5,59 

3. Stropy S  13,80 100  1,00  13,80 

4. Krov, střecha S  7,00 100  1,00  7,00 

5. Krytiny střech S  2,90 100  1,00  2,90 

6. Klempířské konstrukce S  0,70 100  1,00  0,70 

7. Úprava vnitřních povrchů S  3,90 100  1,00  3,90 

8. Úprava vnějších povrchů S  2,70 100  1,00  2,70 

9. Vnitřní obklady keramické X  0,00 100  1,00  0,00 

10. Schody C  1,80 100  0,00  0,00 

11. Dveře P  2,40 100  0,46  1,10 

12. Vrata P  3,00 100  0,46  1,38 

13. Okna S  3,40 100  1,00  3,40 

14. Povrchy podlah P  3,00 100  0,46  1,38 

15. Vytápění X  0,00 100  1,00  0,00 

16. Elektroinstalace C  6,10 100  0,00  0,00 

17. Bleskosvod C  0,40 100  0,00  0,00 

18. Vnitřní vodovod X  0,00 100  1,00  0,00 

19. Vnitřní kanalizace X  0,00 100  1,00  0,00 

20. Vnitřní plynovod X  0,00 100  1,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody X  0,00 100  1,00  0,00 

22. Vybavení kuchyní X  0,00 100  1,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. X  0,00 100  1,00  0,00 

24. Výtahy X  0,00 100  1,00  0,00 

25. Ostatní C  5,40 100  0,00  0,00 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  68,12 

Koeficient vybavení K4:  0,6812 
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Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  OP 

[%] 

Část 

[%] 

K UP 

[%] 

PP 

[%] 

St. Živ. Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací P 13,10 100,00 0,46 6,03 8,85 114 130 87,69 7,7606 

2. Svislé konstrukce S 30,40 60,00 1,00 18,24 26,77 114 130 87,69 23,4746 

2. Svislé konstrukce P 30,40 40,00 0,46 5,59 8,20 114 130 87,69 7,1906 

3. Stropy S 13,80 100,00 1,00 13,80 20,26 114 120 95,00 19,2470 

4. Krov, střecha S 7,00 100,00 1,00 7,00 10,28 114 120 95,00 9,7660 

5. Krytiny střech S 2,90 100,00 1,00 2,90 4,26 114 120 95,00 4,0470 

6. Klempířské konstrukce S 0,70 100,00 1,00 0,70 1,03 50 55 90,91 0,9364 

7. Úprava vnitřních povrchů S 3,90 100,00 1,00 3,90 5,73 50 55 90,91 5,2091 

8. Úprava vnějších povrchů S 2,70 100,00 1,00 2,70 3,96 50 55 90,91 3,6000 

11. Dveře P 2,40 100,00 0,46 1,10 1,61 114 120 95,00 1,5295 

12. Vrata P 3,00 100,00 0,46 1,38 2,03 114 120 95,00 1,9285 

13. Okna S 3,40 100,00 1,00 3,40 4,99 114 120 95,00 4,7405 

14. Povrchy podlah P 3,00 100,00 0,46 1,38 2,03 50 50 100,00 2,0300 

Opotřebení: 91,5 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m
3
]: =  2 115,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9800 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,9462 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,6812 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,1360 

Základní cena upravená  [Kč/m
3
] =  2 143,64 

Plná cena: 572,00 m
3
 * 2 143,64 Kč/m

3 
=  1 226 162,08 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 91,5 % /100) *  0,085 

Nákladová cena stavby CSN =  104 223,78 Kč 

Koeficient pp *  0,843 

Cena stavby CS =  87 860,65 Kč 

Hospodářské stavení - zjištěná cena =  87 860,65 Kč 

 

1.1.3. Studna kopaná 

Předmětem ocenění je kopaná studna na parc.č.st. 97, jenž slouží jako jediný zdroj vody pro rod. 

dům č.p. 67. Hloubka studny je 5 m, el.čerpadlo je osazeno v chodbě rod. domu. Studna má stáří 

114 let, el.čerpadlo 10 let. Studna bude oceněna dle § 19 a příl.č. 16 k cit.vyhl.. Opotřebení je 

stanoveno lineární metodou zvlášť pro studnu a pro el.čerpadlo. Cena studny určená nákladovým 

způsobem se poté vynásobí koef. úpravy ceny dle polohy a trhu ( IT a Ip ), jenž se zjistí dle § 4 odst. 

1 a jsou shodné pro pozemek, na kterém se studna nachází. 
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Zatřídění pro potřeby ocenění 

Studna § 19 

Typ studny: kopaná 

Hloubka studny: 5,00 m 

Elektrické čerpadlo: 1 ks 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 

Index trhu s nemovitostmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka výrazně nižší 

než nabídka 

I  -0,06 

2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník) 

IV  0,00 

3. Změny v okolí - Bez vlivu III  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Negativní - viz popis pozemku I  -0,04 

5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 

IV  1,00 

 

  
4 

 

Index trhu IT = P5 * (1 + Pi) = 0,900 

  i = 1 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. 

včetně 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby - Druh hl.stavby v jednotném funkč. celku I  1,03 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - 

Rezidenční zástavba 

I  0,00 

3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II  0,00 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, 

špatné parkovací možnosti 

V  -0,02 

7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m 

s více jak čtyřmi pravidelnými dopravními spoji denně 

III  -0,03 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti 

komerčního využití 

I  0,00 

9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost - Vyšší než je průměr v kraji I  -0,04 

11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II  0,00 

 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,937 

  i = 2 
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Koeficient pp = IT * IP = 0,843 

Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 16: 

hloubka: 5,00 m * 1 950,- Kč/m +  9 750,- Kč 

elektrické čerpadlo: 1 ks * 9 480,- Kč/ks +  9 480,- Kč 

Základní cena celkem =  19 230,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3020 

Upravená cena studny =  35 413,97 Kč 

elektrické čerpadlo: +  9 480,- Kč   

 K5 *  0,8000   

 Ki *  2,3020   

opotřebení čerpadel = 17 458,37 Kč * 50,00 % -  8 729,18 Kč 

opotřebení studny 

Cena zbytku studny pro výpočet opotřebení: =         17 955,60 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 114 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 6 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 120 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 114 / 120 = 95,0 % 

Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 %   

Koeficient opotřebení: (1- 85 %/ 100) *  0,150 

Nákladová cena stavby CSN =  11 422,52 Kč 

Koeficient pp *  0,843 

Cena stavby CS =  9 629,18 Kč 

Studna kopaná - zjištěná cena =  9 629,18 Kč 

 

 

Cena staveb celkem 

 

 

= 

  

        

       401 299,37 Kč 

 

 

Pozemek parc.č.st. 97 - výchozí cena pro výpočet vlast. podílu 

 

= 
  

       422 086,81 Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 16 

 

Pozemek parc.č.st. 97 - zjištěná cena 

 

= 

  

     26 380,43 Kč 
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1.2. Pozemek parc.č. 100/1 
Jedná se o pozemek parc.č. 100/1 - zahrada, jenž tvoří jednotný funkční celek s pozemkem 

parc.č.st. 97 a rod.domem č.p. 67 na něm postaveným. Výměra pozemku je 314 m
2
. Pozemek je 

pozemkem stavebním a bude proto oceněn dle § 3 a § 4 odst. 1 cit.vyhl.. Zákl.cena staveb. pozemku 

pro obec Mezina představuje 70,60 Kč/m
2
 (dle tab.č.1 příl.č. 2 cit.vyhl. činí zákl.cena stav.pozemků 

pro okr.Bruntál 510,- Kč/m
2
, tato se upravuje dle tab.č.2 příl.č.2 cit.vyhl. koef. O1 - O6 ).  

 

Úprava zákl. ceny stav.pozemku obce nevyjmen. v tab.č.1 - dle §3 cit.vyhl. ( příl.č. 2, tab.č.2 ) 

 

O1 - Velikost obce podle počtu obyvatel   

znak V. - obec Mezina má 341 obyvatel; 

O2 - Hospodářsko-správní význam obce 

znak IV. - ostatní obce; 

O3 - Poloha obce 

znak II. - obec Mezina je vzdálena od hranice Bruntálu cca 4 km; 

O4 - Technická infrastruktura v obci 

znak III. - v obci Mezina je el. a vodovod; 

O5 - Dopravní obslužnost obce 

znak IV. - v obci Mezina je autobusová zastávka; 

O6 - Občanská vybavenost obce 

znak VI. - v obci Mezina není žádná obč.vybavenost;  

 

Základní  cena staveb. pozemku obce určená dle § 3 cit.vyhl. se dále upraví dle § 4 cit.vyhl.:   

 

Index trhu s nemovitými věcmi: ( příl.č.3, tab.č.1 ) - viz ocenění pozemku parc.č.st. 97 

 

 

Index omezujících vlivů pozemku: ( příl.č.3, tab.č.2 ) 

 

1. Svažitost pozemku a expozice 

oceň. pozemek je rovinný; 

2. Ztížené základové podmínky 

oceň. pozemek má neztížené základové podmínky; 

3. Ochranná pásma 

část oceň. pozemku leží v ochranném pásmu nadzemního el.vedení, jenž vede za jeho JV hranicí; 

4. Omezení užívání pozemku 

na oceň. pozemek nepůsobí žádné omezení užívání; 

5. Geometrický tvar pozemku 

tvar oceň. pozemku neovlivňuje jeho využití; 

6. Ostatní neuvedené 

na oceň. pozemek nepůsobí žádné další omezující vlivy; 

 

Index polohy: ( příl.č. 3, tab.č. 3 ) - viz ocenění pozemku parc.č.st. 97 

Ocenění 

Koeficient redukce R: 

Výměra všech pozemků ve funkčním celku vp = 2 106,00 m
2 

R = (200 + 0,8 * vp) / vp 

R = (200 + 0,8 * 2 106,00) / 2 106,00 = 0,895 
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Výpočet indexu cenového porovnání 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% 

včetně; ostatní orientace 

IV  0,00 

2. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III  0,00 

3. Ochranná pásma - Ochranné pásmo II  -0,01 

4. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I  0,00 

5. Geometrický tvar pozemku - Tvar bez vlivu na využití II  0,00 

6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - viz popis pozemku II  0,00 

 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Pi = 0,990 

  i = 1 

Index trhu s nemovitostmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka výrazně nižší 

než nabídka 

I  -0,06 

2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník) 

IV  0,00 

3. Změny v okolí - Bez vlivu III  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Negativní - viz popis pozemku I  -0,04 

5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 

IV  1,00 

 

  
4 

 

Index trhu IT = P5 * (1 + Pi) = 0,900 

  i = 1 

Index polohy pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 

celku 

I  1,03 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - 

Rezidenční zástavba 

I  0,00 

3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II  0,00 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, 

špatné parkovací možnosti 

V  -0,02 

7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m 

s více jak čtyřmi pravidelnými dopravními spoji denně 

III  -0,03 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti 

komerčního využití 

I  0,00 
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9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost - Vyšší než je průměr v kraji I  -0,04 

11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II  0,00 

 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,937 

  i = 2 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,900 * 0,990 * 0,937 = 0,835 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 

odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m
2
]  

Index Koef. 
Upr. cena 

[Kč/m
2
]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek   

§ 4 odst. 1  63,19  0,835    52,76 

Základní cena pozemku upravena redukčním koeficientem R 0,895  

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zahrada 100/1 314,00 52,76  16 566,64 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří - celkem  16 566,64 

Pozemek parc.č. 100/1 - výchozí cena pro výpočet vlastn. podílu =  16 566,64 Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 16 

Pozemek parc.č. 100/1 - zjištěná cena =  1 035,42 Kč 

 

1.3. Pozemek parc.č. 100/2 
Jedná se o pozemek parc.č. 100/2,jenž je v KN veden jako trvalý travní porost, dle skutečného 

využití se jedná o zahradu, jenž tvoří jednotný funkční celek s pozemkem parc.č.st. 97 a rod.domem 

č.p. 67 na něm postaveným. Výměra pozemku je 1398 m
2
. Pozemek je pozemkem stavebním a 

bude proto oceněn dle § 3 a § 4 odst. 1 cit.vyhl.. Základní cena stavebního pozemku pro obec 

Mezina představuje 70,60 Kč/m
2
 ( dle tab.č.1 příl.č. 2 cit.vyhl. činí zákl.cena stav.pozemků pro 

okres Bruntál 510,- Kč/m
2
, tato se upravuje dle tab.č.2 příl.č.2 cit.vyhl. koef. O1 - O6 ).  

 

Úprava zákl. ceny stav.pozemku obce nevyjmen. v tab.č.1 - dle § 3 cit.vyhl. ( příl.č. 2, tab.č.2 ) 

 

O1 - Velikost obce podle počtu obyvatel   

znak V. - obec Mezina má 341 obyvatel; 

O2 - Hospodářsko-správní význam obce 

znak IV. - ostatní obce; 

O3 - Poloha obce 

znak II. - obec Mezina je vzdálena od hranice Bruntálu cca 4 km; 

O4 - Technická infrastruktura v obci 

znak III. - v obci Mezina je el. a vodovod; 
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O5 - Dopravní obslužnost obce 

znak IV. - v obci Mezina je autobusová zastávka; 

O6 - Občanská vybavenost obce 

znak VI. - v obci Mezina není žádná obč.vybavenost;  

 

Základní  cena staveb. pozemku obce určená dle § 3 cit.vyhl. se dále upraví dle § 4 cit.vyhl.:   

 

Index trhu s nemovitými věcmi: ( příl.č.3, tab.č.1 ) - viz ocenění pozemku parc.č.st. 97 

 

 

Index omezujících vlivů pozemku: ( příl.č.3, tab.č.2 ) 

 

1. Svažitost pozemku a expozice 

oceň. pozemek je rovinný; 

2. Ztížené základové podmínky 

oceň. pozemek má neztížené základové podmínky; 

3. Ochranná pásma 

část oceň. pozemku leží v ochranném pásmu nadzemního el.vedení, jenž vede za jeho JV hranicí; 

4. Omezení užívání pozemku 

na oceň. pozemek nepůsobí žádné omezení užívání; 

5. Geometrický tvar pozemku 

tvar oceň. pozemku neovlivňuje jeho využití; 

6. Ostatní neuvedené 

na oceň. pozemek nepůsobí žádné další omezující vlivy; 

 

Index polohy: ( příl.č. 3, tab.č. 3 ) - viz ocenění pozemku parc.č.st. 97 

 

Ocenění 

Koeficient redukce R: 

Výměra všech pozemků ve funkčním celku vp = 2 106,00 m
2 

R = (200 + 0,8 * vp) / vp 

R = (200 + 0,8 * 2 106,00) / 2 106,00 = 0,895 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% 

včetně; ostatní orientace 

IV  0,00 

2. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III  0,00 

3. Ochranná pásma - Ochranné pásmo II  -0,01 

4. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I  0,00 

5. Geometrický tvar pozemku - Tvar bez vlivu na využití II  0,00 

6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - viz popis pozemku II  0,00 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Pi = 0,990 

  i = 1 



- 24 - 

 

Index trhu s nemovitostmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka výrazně nižší 

než nabídka 

I  -0,06 

2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník) 

IV  0,00 

3. Změny v okolí - Bez vlivu III  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Negativní - viz popis pozemku I  -0,04 

5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbat. nebezpečím výskytu záplav IV  1,00 

  
4 

 

Index trhu IT = P5 * (1 + Pi) = 0,900 

  i = 1 

Index polohy pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby - Druh hl.stavby v jednotném funkč. celku I  1,03 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - 

Rezidenční zástavba 

I  0,00 

3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II  0,00 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, 

špatné parkovací možnosti 

V  -0,02 

7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m 

s více jak čtyřmi pravidelnými dopravními spoji denně 

III  -0,03 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti 

komerčního využití 

I  0,00 

9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost - Vyšší než je průměr v kraji I  -0,04 

11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II  0,00 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,937 

  i = 2 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,900 * 0,990 * 0,937 = 0,835 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 

odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m
2
]  

Index Koef. 
Upr. cena 

[Kč/m
2
]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek   

§ 4 odst. 1  63,19  0,835    52,76 

Základní cena pozemku upravena redukčním koeficientem R 0,895  
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Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 trvalý travní porost 100/2 1 398,00 52,76  73 758,48 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří - celkem  73 758,48 

Pozemek parc.č. 100/2 - výchozí cena pro výpočet vlastnického 

podílu 

=  73 758,48 Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 16 

Pozemek parc.č. 100/2 - zjištěná cena =  4 609,90 Kč 
 

 

 

REKAPITULACE admin.ceny - dle vyhl.č. 441/2013 Sb. (ve výši spoluvl podílu id.1/16) 

 

1. Ocenění pozemků včetně staveb na nich postavených 

 

1.1. Pozemek parc.č.st. 97 

    1.1.1. Rodinný dům č.p. 305 

    1.1.2. Hospodářské stavení 

    1.1.3. Studna      

Celkem                                                                       

Úprava spoluvl. dílem 

Pozemek p.č. 97 včetně staveb – id. 1/16                           

                             

 

1.2. Pozemek parc.č. 100/1 

Úprava spoluvl. podílem 

Pozemek p.č. 100/1 – id. 1/16       

 

 

1.3. Pozemek parc.č. 100/2   

Úprava spoluvl. podílem 

Pozemek p.č. 100/2 – id. 1/16 

                                       

 

        20 787,40 Kč 

      303 809,50 Kč 

        87 860,70 Kč 

          9 629,20 Kč 

      422 086,80 Kč 

 1/16 

       26 380,40 Kč 

 

 

        16 566,60 Kč 

 1/16 

        1 035,40 Kč 

 

       

        73 758,50 Kč 

 1/16 

        4 609,90 Kč 

 

1. Ocenění pozemků včetně staveb - celkem  32 025,70 Kč 

 

Rekapitulace výsledných cen, celkem  32 025,70 Kč 

Výsledná cena  id. 1/16  po zaokr. dle § 50:  32 030,- Kč 

slovy: Třicetdvatisícetřicet Kč 
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C. POSUDEK II. – stanovení obvyklé ceny nemovitostí 
 

C 1. Porovnávací metoda 

1. Pozemky p.č.st. 97, p.č. 100/1 a p.č.100/2 včetně RD č.p. 67 a jeho přísl. 

Soubor porovnatelných nemovitostí byl získán z inzerce realitních kanceláří na Internetu. 

Seznam porovnatelných nemovitosti: 

1. Rodinný dům 3+1 v obci Lichnov  

Rodinný dům na pozemku 1600m2 v obci Lichnov u 

Bruntálu. Samotný dům je v dobrém stavu, je třeba 

opravit omítku a střešní krytinu. Interiér je však nutno 

celý zrekonstruovat. Současní majitelé s rekonstrukcí 

započali - instalace krbových kamen. K domu přiléhá 

prostorná stodola a za ní se rozprostírá větší zahrada se 

zdravými stromy. Sítě nejsou v domě připojeny, jsou však 

na hranici pozemku. Kanalizace je řešená septikem, je 

možno napojit se na veřejnou kanalizaci. Pod domem je 

menší sklepení a na prostorné půdě lze vybudovat minimálně 2 další pokoje. Občanská vybavenost 

je v Lichnově k dispozici, obchod v blízkosti. 

Plocha parcely: 1 600 m²                                                                                                                                   

Zastavěná plocha: 115 m
2
 

Inzerovaná cena :   540 000,- Kč ( včetně provize a poplatků ) 
 

2. Rodinný dům 4+1 v obci Lomnice  

RD s prostornými místnostmi 4+1, rekonstruovaná 

koupelna a WC. Zahrada, další domek 24 m2 jako dílna, 

kůlna. Travnatá zahrada, potok. Velmi nízké náklady na 

provoz. Topení na tuhá paliva, kamínka v každé místnosti, 

elektrický proud. Opravená střecha, nový komín, dřevěný 

obklad ve vstupní hale. Skleník, je třeba oprava. Celé 

podsklepené. 

Plocha parcely: 1 225 m²                                                                                                                                   

Zastavěná plocha: 344 m
2
 

Inzerovaná cena :   629 000,- Kč ( včetně provize a poplatků ) 
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3. Rodinný dům 2+1 v obci Milotice nad Opavou  

Dům 2+1 má celkovou obytnou plochu cca 180 m2, 

je jednopatrový s možností dobudování minimálně tří 

místností v podkroví. Součástí domu jsou sklepní 

prostory, komora a koupelna, která je po kompletní 

rekonstrukci. Okna jsou v celém domě dřevěná 

původní. Vytápění domu je zajišťováno kotlem na 

tuhá paliva. Rozvod vody je v plastu. Zdrojem pro 

teplou vodu je elektrický bojler. V domě je nově 

vedená elektřina. V přízemí se nachází vstupní 

předsíň, obývací pokoj, ložnice, kuchyň bez vybavení, komora a koupelna s WC. Z chodby vede 

dřevěné schodiště do podkrovních prostor. Podlahy v domě jsou dřevěné, betonové a dlažba. Dále 

je dům spojen na konci chodby přímo s původními prostornými chlévy a dřevníkem, kde se také 

nachází kryt septiku o objemu cca 4m3. Celkově dům vyžaduje rekonstrukci. Zahrada, která náleží 

k domu má výměru 2 548 m2, byla využívána před lety k pěstování zeleniny, nyní nevyužita - je 

sekána. Na zahradě jsou vzrostlé ovocné stromy. Dům je od hlavní cesty oddělen příjezdovou 

cestou, takže je hlavního provozu ušetřen. Téměř celý pozemek je oplocen. V obci je obecní úřad, 

školka i restaurace, vlakové nádraží a tři autobusové zastávky. Vzdálenost od okresního města 

Bruntál je 5km. 

Plocha parcely: 2 548 m²                                                                                                                                   

Zastavěná plocha: 239 m
2
 

Inzerovaná cena :   649 000,- Kč 

 

 

 

4. Rodinný dům 4+1 v obci Mezina  

Rodinný dům 4+1 v obci Mezina u Bruntálu. V přízemí se 

nachází kuchyň s funkčními kachlovými kamny, 

kuchyňskou linkou, sporákem na plynovou bombu, dále 

obývací pokoj s krbem, ložnice, koupelna s rohovou 

vanou, umyvadlem a sprchovým koutem. V podkroví, 

přístupném po dřevěném schodišti se nacházejí další 2 

pokoje. V obytných místnostech v přízemí jsou plovoucí 

podlahy. Vytápění ústředním topením a kotlem na pevná 

paliva. Odpad je sveden do septiku. Elektřina 230/400V. 

Dům je částečně podsklepen. Hliníková střešní krytina. 

Zděná hospodářská přístavba. Celková plocha částečně oploceného pozemku je 4.187m2. 

 
Plocha parcely: 4 187 m²                                                                                                                                   

Zastavěná plocha: 198 m
2
 

Inzerovaná cena :   700 000,- Kč 
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5. Rodinný dům 2+1 v obci Mezina  
 

Rodinný dům o velikosti 2+1 v Mezině. Jedná se o 

dvojdomek. K prodeji je jedna polovina. V 1. NP se 

nachází obývací pokoj, ložnice, kuchyně, koupelna a WC. 

V podkroví lze řešit další obytné prostory. Objekt je 

napojen na obecní vodovod, odpady jsou svedeny do 

žumpy. Dům je celý podsklepený, vytápění je řešeno 

přímotopy nebo krbovými kamny v obývacím pokoji. 

Pozemek o velikosti 1.853 m2.  

 
Plocha parcely: 1 853 m²                                                                                                                                   

Zastavěná plocha: 100 m
2
 

Inzerovaná cena :   790 000,- Kč 
 

 

6. Rodinný dům 4+1 v obci Nové Heřminovy  
 

Samostatně stojící RD 4+1 v klidné části obce Nové 

Heřminovy ležící nedaleko okresního města Bruntál. 

Jedná se o částečně podsklepenou stavbu z cihel a kamene 

se sedlovou střechou krytou eternitem, zastavěná plocha 

činí 306 m2, obytná je cca 110 m2. Dům je v dobrém 

udržovaném stavu. V přízemí se nachází chodba, 

schodiště, kuchyň, obývací pokoj, ložnice, koupelna s 

vanou a sprchovým koutem a toaleta. V podkroví jsou dva 

prostorné pokoje před rekonstrukcí. O vytápění se stará 

kotel na tuhá paliva s rozvody ústředního topení. Voda je 

k dispozici obecní, odpady jsou svedeny do jímky. K domu náleží sklad a udržovaná zahrada o 

rozloze 452 m2. Kompletní občanská vybavenost se nachází v 6km vzdáleném městě Bruntál. 

 
Plocha parcely: 758 m²                                                                                                                                   

Zastavěná plocha: 306 m
2
 

Inzerovaná cena :   899 000,- Kč ( cena včetně provize a poplatků ) 
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Porovnání 

 

  Srovnatelné nemovitosti  

 č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 

Základní údaje :        

                             

Inzerovaná cena (Kč) 

                       

540 000,-              

( vč.provize a 

poplatků )                         

                      

629 000,-              

( vč.provize a 

poplatků )                         

                          

649 000,-   

                   

700 000,-  

                           

790 000,-  

                     

899 000,-           

( vč.provize a 

poplatků )                          

Místnosti  3+1 4+1  2+1  4+1   2+1  4+1  

Plocha pozemku (m
2
)  1 600 1 225 2 548 4 187 1 853 758 

Zdroj porovnání  Internet Internet Internet Internet Internet Internet 

                                 

Korekční součinitel )*  

 0,87                      

( 0,85*1,05* 

0,95* 0,95* 

1,10*0,98 ) 

0,75 

(0,85*0,96* 

0,98* 0,85* 

1,12*0,98) 

0,75                    

(0,90*1,02* 

0,98*0,90*                

0,98*0,95) 

0,57                

(0,90*0,98*              

1,00* 0,80* 

0,85*0,95) 

0,82                

(0,90*1,08*              

1,00* 0,85* 

1,05*0,95) 

0,77                

(0,85*0,97*              

1,01* 0,85* 

1,15*0,95) 

Uprav. cena ( Kč )  470 000,- 472 000,- 487 000,- 399 000,- 648 000,- 692 000,- 

Kvalitat. parametry:        

                        

Napojení na IS 

                   

septik 

                  

studna, jímka, 

el. 

             

veř.vodovod, 

septik, el.  

 

veř.vodovod 

septik, el.                        

 

veř.vodovod 

septik, el. 

  

veř.vodovod, 

septik, el.                     

                              

Technický stav 

 nutná 

rekonstrukce 

                

dobrý 

nutná 

rekonstrukce 

                  

dobrý             

                 

dobrý 

                       

dobrý 

                    

Příslušenství 

                  

stodola 

                         

dílna, kolna, 

skleník 

                      

chlév,dřevník               

                   

hospodář. 

přístavba 

             

neuvedeno 

                          

sklad 

)* Pozn.: Korekční součinitel je vypočten z dílčích srovnávacích kritérií, které vyjadřují dle odborného  

názoru odhadce poměr užitných vlastností porovnávané nemovitosti s nemovitostmi srovnávacími.  

 

V daném případě se jedná o : 

Redukce pramene ceny – posuzuje se, zda se jedná o nabídku RK, skladbu ceny, dobu uveřejnění nabídky 

oproti ceně realizované, tzn. zjištěné z nabývacího dokladu ( zde v hodnotách 0,85 a 0,90 ) 

Velikost objektu  -  jedná se o porovnání velikosti srovnávací  nemovitosti a porovnávané nemovitosti – čím 

menší srovnáv. objekt ( zast.plocha, užitná plocha, obestavěný prostor ), tím vyšší koeficient ( zde 

v hodnotách  0,96 až 1,08 )  
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Poloha – hodnotí se porovnání vzájemných poloh srovnávacích a porovnávané nemovitosti vzhledem 

k centru obce, případně jiné dominantní lokalitě ( zde v hodnotách 0,95 až 1,01 ) 

Provedení a vybavení – hodnotí se vybavení a provedení – čím lepší vybavení a provedení u srovnávací 

nemovitosti, tím nižší koef. ( zde v hodnotách 0,80 až 0,95 ) 

Vliv pozemku – posuzuje se, zda nemovitost má možnost využívat pozemek, resp. v jaké kvalitě a výměře, 

čím vyšší koeficient u srovnávacích nemovitostí, tím lepší kvalita u porovnávané nemovitosti ( zde 

v hodnotách  0,85 až 1,15 ) 

Úvaha zpracovatele ocenění –  posuzuje  se,  zda  se  v  případě  porovnávané  nemovitosti  jedná  o  lepší 

situování, využitelnost, zda se jedná o perspektivní nemovitost z hlediska jejího dalšího  rozvoje apod. (zde 

užity koef. v rozmezí 0,95 až 0,98)    

 

S ohledem na uvedené inzerované ceny (upravené korekčním součinitelem) se přikláním k hodnotě stanovené 

porovnávacím způsobem ve výši 530 000,- Kč za nemovitost jako celek.  

Obvyklá cena spoluvlastnického podílu by neměla být rovna aritmetickému podílu z celkové obvyklé ceny 

nemovitostí, protože kupující je omezen ve vykonávání svých vlastnických práv dalšími spoluvlastníky, popř. 

nemůže nemovitost vůbec užívat (RD s jedním bytem).  

Vliv na obvyklou cenu spoluvlastnického podílu má typ nemovitostí a výše spoluvlastnického podílu. U 

nemovitostí nekomerčních (byt, RD) je omezení výrazně větší, neboť spoluvlastník nemůže prakticky 

nemovitost užívat (mimo RD s více byty). Po koupi může pouze požadovat po spoluvlastníkovi, který v 

nemovitosti bydlí, nájem ve výši svého spoluvlastnického podílu. Rovněž ve vykonávání vlastnických práv je 

omezen výší spoluvlastnického podílu. Pokud je oceňován menšinový spoluvlastnický podíl, je snížení 

obvyklé ceny spoluvlastnického podílu vyšší než u většinového podílu.  

Dle znaleckého standardu POSN č.1 je při stanovení obvyklé ceny spoluvl. podílu navrženo snížení 

u nekomerčních nemovitostí : 

 

-většinový podíl        - snížení aritmetického podílu o       cca 15 – 20 % 

-menšinový podíl       - snížení aritmetického podílu o       cca 20 –40 % 

 

 

Výše obvyklé ceny menšinového spoluvl. podílu id. 1/16  je tedy stanovena  na  27 000,- Kč ( prostý aritmet. 

podíl z celku  je snížen o 20  % ).   

Hodnota pozemků parc.č.st. 97, parc.č. 100/1 a parc.č. 100/2 včetně RD č.p. 67 a jeho příslušenství – ve 

výši id. 1/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 000,- Kč 
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D. REKAPITULACE 

    Způsob ocenění 
RD č.p. 67 včetně přísl. a pozemků p.č.st. 97, 

p.č.100/1 a p.č. 100/2                                                                

ve výši id. 1/16 

                                                                                                

Dle vyhl.441/2013 Sb. 32 030,- Kč 

                                                                              

Hodnota zjištěná porovnávací metodou 27 000,- Kč 

 

 

Závěrečná analýza 
 
Při odhadu tržní hodnoty jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k daným nemovitostem 

včetně jejich součástí, které nemohou být vystiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující 

měrou ovlivnit hodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve 

vztahu nabídky a poptávky, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj.např. technický stav, fyzické opotřebení, morální 

opotřebení, umístění lokality, občanská vybavenost, životní prostředí apod. 

Odhad tržní hodnoty je stanovený porovnávací metodou. Věcnou hodnotu v tomto případě nestanovujeme, 

jelikož nemá patřičnou vypovídající schopnost a účastníci obchodů k ní jen zřídka přihlížejí, a to pouze 

okrajově.  Výnosová hodnota nebyla rovněž použita, protože obdobné objekty není v dané lokalitě obvyklé 

pronajímat, není proto možno dohledat obvyklé nájemné, výnosová hodnota vypočítaná na základě 

fiktivního nájemného by nebyla průkazná. Při vlastním odhadu tržní hodnoty se orientujeme na hodnotu 

nemovitostí včetně jejich součástí stanovenou  z porovnání a na vlastní průzkum trhu s nemovitostmi v 

daném regionu. 

 

Silné stránky: 

 

 na nemovitostech ani na jejich součástech neváznou žádná věcná břemena  

 klidná lokalita v blízkosti Bruntálu a vodní nádrže Slezská Harta 

 

Slabé stránky: 

 

 obecně špatná ekonomická situace 

 objekty ve špatném technickém stavu 

 vysoké morální opotřebení rod.domu - nutnost investic na modernizaci a opravy 

 prodej menšinového podílu id. 1/16 

 
Lze konstatovat, že dle dostupných podkladů a informací se kromě uvedených skutečností nevyskytují žádné 

další výrazné vlivy, které by znehodnotily oceň. nemovitosti včetně jejich součástí. 

 

Obvyklou cenu daných nemovitostí  včetně jejich součástí vše ve výši spoluvl. podílu id. 1/16 pro účel 

exekučního řízení odhaduji na: 

 

 

27 000,- Kč 

 

slovy: dvacetsedmtisíc korun českých ( Kč ) 
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E. ZÁVĚR 

    Úkolem znaleckého posudku bylo vypracovat návrh obvyklé ceny nemovitostí: 

Pozemku parc.č.st. 97 včetně rodinného domu č.p. 67 a jeho příslušenství                                   

( hospodář.stavení ),                                                                                                                                               

pozemku zahrady parc.č. 100/1 a pozemku trvalého travního porostu parc.č. 100/2                   

v obci a k.ú. Mezina, okr. Bruntál  

dle LV 8 

ke dni ocenění 13.5.2014 

Na základě provedené detailní analýzy, s použitím výše uvedené metody ocenění pro návrh obvyklé ceny 

k uvedenému datu, je navržena tržní, resp. obvyklá cena výše uvedených nemovitostí pro účel exekučního 

řízení ve výši:                                                           

                                                                                  

Obvyklá cena                   

ve výši id. 1/16:                                                                                                       

27 000,- Kč 

slovy: dvacetsedmtisíc Kč 

V Mor. Budějovicích 2.6.2014 

 Ing. Martina Dlabajová 

 1. máje 21 

 676 02 Moravské Budějovice 
Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.2.9. 

F. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v 

Brně ze dne 4.3.2002 č.j. Spr 890/2001 pro základní obor Ekonomika, pro odvětví ceny a odhady 

nemovitostí. 

 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 1310-47/14 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 47/14. 

 



- 33 - 

 

G. SEZNAM PŘÍLOH 
 

1. Výpis z KN vedený u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj podle LV 8 pro obec a k.ú. 

Mezina 

 

2. Ortofoto katastrální mapy předmětného území v k.ú. Mezina 

 

3.  Fotodokumentace oceň. nemovitostí 


