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ZNALECKÝ POSUDEK
č. 4117-185/2012
O ceně rozestavěného rod. domu bez čp. stojícího na pozemku parc.č. 335/5 v kat. území obce
Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor.

Objednatel znaleckého posudku:

Exekutorský úřad
Přívozní 1054/2
170 00 Praha 7

Účel znaleckého posudku:

Stanovení ceny obvyklé nemovitosti ve věci
čj. 151 EX 968/11-126

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. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve
znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., podle stavu
ke dni 17.7.2012 znalecký posudek vypracoval:
Jiří Bašta
Sokolská_ 387/I
391 81 Veselí nad Lužnicí
telefon: 602387594
e-mail: basta.veseli@tiscali.cz

Znalecký posudek obsahuje 16 stran textu včetně titulního listu a 12 stran příloh. Objednateli se
předává ve 3 vyhotoveních a na nosiči CD.

Veselí nad Lužnicí, 19.7.2012
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A. Nález
1. Znalecký úkol
ocenit níže uvedené nemovitosti, včetně jejich práv a závad s nemovitostmi spojených.
Oceněním bude u těchto nemovitostí stanovena v místě obvyklá ( tržní ) cena, který by byla při
jejich prodeji na trhu s nemovitostmi dosažitelná a to:
1/ pozemek parc.č 335/1 o výměře 524 m2 - zahrada
2/ pozemek par.č. 335/5 o výměře 273 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
3/ budova bez čp/če - rozestavěná, na pozemku parc.č. 335/5
to vše v kat. území a obci Veselí nad Lužnicí, zapsáno na LV č. 3048 vedeném Katastrálním
úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor.

2. Informace o nemovitosti
Název nemovitosti:
Adresa nemovitosti:

rod. dům - rozestavěný
Weisova
391 81 Veselí nad Lužnicí I
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Tábor
Obec:
Veselí nad Lužnicí
Katastrální území:
Veselí nad Lužnicí
6 531
Počet obyvatel:
Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a - 1000) * 0,007414 = 76,0068 Kč/m2
kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000)
Základní cena podle §28 odst. 1 písm. k) : 76,01 Kč/m2

3. Prohlídka a zaměření nemovitosti
Prohlídka se zaměřením nemovitosti byla provedena dne 17.7.2012 za přítomnosti paní
Bouškové.

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku
- usnesení Exekutorského úřadu Praha 7 č.j. 151 EX 968/11-126
- výpis z KN Tábor LV č. 3048 pro obec a kat. území Veselí nad Lužnicí
- místní šetření provedené dne 17.7.2012
- stavební dokumentace objektu zapůjčená paní Bouškovou

5. Vlastnické a evidenční údaje
Vlastník stavby:

Renata Boušková, Horusice 31, 39181 Veselí nad Lužnicí, vlastnictví:
výhradní
Vlastník pozemku: Renata Boušková, Horusice 31, 39181 Veselí nad Lužnicí, vlastnictví:
výhradní

6. Dokumentace a skutečnost
Znalci byla předložena stav. dokumentace objektů. Přesto bylo provedeno zaměření a zjištěn
skutečný stav.
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7. Celkový popis nemovitosti
Jedná se o nemovitost - dle § 3 odst.c) zákona č. 137/98 Sb. - charakteru rod. domu. Nachází se v
západní části obce, při komunikaci Veselí n L. - Žíšov, ze které je také přístupná. Objekt je
možno napojit na inž. sítě - vodovod, kanalizaci, zemní plyn a elektro.
Součástí nemovitosti je objekt bydlení, venkovní úpravy ,porosty a pozemky.

8. Obsah znaleckého posudku
a) Ocenění staveb
1.1. Hlavní stavby
a.11) Rod. dům - rozestavěný
1.2. Příslušenství
a.21) Venkovní úpravy
b) Ocenění pozemků
b1) Pozemky
c) Ocenění trvalých porostů
c1) Porosty
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B. Znalecký posudek
Popisy objektů, výměra, hodnocení
Ocenění nemovitosti 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. a č. 188/2011 Sb. a
vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010
Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.

Administrativní cena:
a) Ocenění staveb
1.1. Hlavní stavby
a.11) Rod. dům - rozestavěný
Popis:
Jedná se o dům nepravidelného půdorysu, částečně podsklepený, o nestejných výškách podlaží a
střešní konstrukce.Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce jsou
zděné v tl. 45 cm, jsou opatřené na obou stranách váp. omítkou hladkou štukovou, stropy jsou
keramické a dřevěné s tepelnou izolací. Podlahy jsou betonové s keramickou dlažbou, nebo
plovoucí podlahy, okna jsou dřevěná s dithermickým sklem, dveře jsou hladké plné nebo
prosklené s dřev. obložkou, střecha je dělena na dvě části - pultová, krytina tašky betonové,
klemp. kce z pozink. plechu, hromosvod ano. Dispozičně je dům dělen na: vstup do domu po
předloženém schodišti,zádveří 1+šatna, chodba+schodiště, ložnice,koupelna, obývací
+
jídelna,
spíž,chodba,
WC,koupelna,
sauna
,garáž.V
patře
pokoj,kuchyně
jsou:chodba+schodiště, pokoj,pokoj,šatna,pokoj,šatna,koupelna,WC,pokoj,komora.Dům není
dokončen, není provedena kolaudace domu. Garáž je provedena jako přístavba domu,dle projekt.
dokumentace s propojením do domu, podlaha je betonová, vrata jsou sekční ,dveře dřevěné.
Vnitřní vybavení: kuchyně - keramická plotna, odsávání, rozvod teplé i studené vody, keram.
obklad stěny. Koupelna : sprcha( nejsou osazeny dveře), nejsou dveře,koupelna u kuchyněnejsou osazeny sanitární zařízení - pouze obklady a dlažba. WC - chybí umyvadlo.
Chybí provést - povrchová úprava schodiště, nejsou zcela provedeny obložky dveří a osazeny
dveře, není provedeno vybavení koupelny v přízemí, není provedena sauna .Technický stav
domu je dobrý.
Zatřídění pro potřeby ocenění:
Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek:
Svislá nosná konstrukce:
Podsklepení:
Podkroví:
Střecha:
Počet nadzemních podlaží:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:
Výpočet jednotlivých ploch:

§ 5, typ B
zděná
nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny
1.nadz. podlaží
nemá podkroví
se šikmou nebo strmou střechou
se dvěma nadzemními podlažími
111
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Název
sklepní část
1.NP
2.NP

Plocha
4,55*5,00+6,3*2,5+2,65*2,95+0,8*1,6+0,8*1,6
=
6,9*8,00+8,25*12,90+2,40*7,20+4,25*8,75+5,20*2 =
,9
12,75*8,45+2,50*5,85+1,5*4,65
=

[m2]
48,88
231,17
129,34

Zastavěné plochy a výšky podlaží:
Zastavěná. Konstr. výška
plocha
2,80 m
48,88 m2
2
3,20 m
231,17 m
2
2,85 m
129,34 m

Název
sklepní část
1.NP
2.NP
Obestavěný prostor:

Výpočet jednotlivých výměr:
Název
Obestavěný prostor
sklepní část
(4,55*5,00+6,3*2,5+2,65*2,95+0,8*1,6+0,8*1,6
)*2,80
1.NP
((0,1+3,20)*(8,25*12,90+2,40*7,20+4,25*8,75+
5,20*2,9))+((6,90*8,00)*(0,1+2,88))
2.NP
(12,75*8,45+2,50*5,85+1,5*4,65)*2,85
střešní část
(6,9*8,00*0,31)+(14,85*6,8*1,4)+(11,00*5,9*1,
03)+(2,4*7,20*0,05)
balkony
(8,25*2,80*1,00)+(4,3*2,4*1,00)

=

[m3]
136,86 m3

=

745,21 m3

=
=

368,61 m3
226,19 m3

=

33,42 m3

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

Typ

sklepní část
1.NP
2.NP
střešní část
balkony
Obestavěný prostor - celkem:

PP
NP
NP
Z
NP

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení:
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)
Konstrukce
Provedení
1. Základy
2. Zdivo
3. Stropy
4. Střecha
5. Krytina
6. Klempířské konstrukce
7. Vnitřní omítky

betonové pasy izolované
zděné tl. 45 cm
keramické
dřevěný vázaný, neumožňující
podkroví
betonové novodobé
pozinkovaný plech
dvouvrstvé vápenné omítky

Obestavěný
prostor
136,86 m3
745,21 m3
368,61 m3
226,19 m3
33,42 m3
1 510,30 m3

Hodnocení
standardu
S
S
S
S

Část
[%]
100
100
100
100

S
S
S

100
100
100
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8. Fasádní omítky
9. Vnější obklady
10. Vnitřní obklady
11. Schody
12. Dveře
13. Okna
14. Podlahy obytných místností
15. Podlahy ostatních místností
16. Vytápění
17. Elektroinstalace
18. Bleskosvod
19. Rozvod vody
20. Zdroj teplé vody
21. Instalace plynu
22. Kanalizace
23. Vybavení kuchyně
24. Vnitřní vybavení
25. Záchod
26. Ostatní
Výpočet koeficientu K4:
Konstrukce, vybavení
1. Základy
2. Zdivo
3. Stropy
4. Střecha
5. Krytina
6. Klempířské konstrukce
7. Vnitřní omítky
8. Fasádní omítky
9. Vnější obklady
10. Vnitřní obklady
11. Schody
12. Dveře
13. Okna
14. Podlahy obytných místností
15. Podlahy ostatních místností
16. Vytápění
17. Elektroinstalace
18. Bleskosvod
19. Rozvod vody
20. Zdroj teplé vody
21. Instalace plynu
22. Kanalizace
23. Vybavení kuchyně
24. Vnitřní vybavení

vápenné dvouvrstvé omítky
chybí
běžné keramické obklady
železobetonové monolitické s
běžným povrchem
hladké plné dveře,dř.obložky
dřevěná s dvojsklem
plovoucí podlaha
keramická dlažba
plynový kotel
světelná, třífázová
bleskosvod
plast, studená i teplá voda
plynový kotel + nepřímotopný
zásobník
zemní plyn
plastové potrubí
elektrický sporák se sklokeramickou
deskou
umyvadlo, sprchový kout, WC, bidet
splachovací
vzduchotechnika,rozvody antény

Hodnocení Obj. podíl
standardu
[%]
S
7,10
S
22,30
S
8,40
S
5,20
S
3,20
S
0,80
S
6,20
N
3,10
C
0,40
S
2,30
S
2,40
N
3,30
S
5,20
N
2,20
S
1,10
N
4,40
S
4,10
S
0,60
S
3,00
N
1,80
S
0,50
S
2,80
N
0,50
N
5,10

Část
[%]
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

N
C
S
S

100
100
100
100

N
S
N
S
N
S
S
S
N

100
100
100
100
100
100
100
100
100

S
S
N

100
100
100

N
S
N

100
100
100

Koeficient

Upravený
obj. podíl
7,10
22,30
8,40
5,20
3,20
0,80
6,20
4,77
0,00
2,30
2,40
5,08
5,20
3,39
1,10
6,78
4,10
0,60
3,00
2,77
0,50
2,80
0,77
7,85

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,54
0,00
1,00
1,00
1,54
1,00
1,54
1,00
1,54
1,00
1,00
1,00
1,54
1,00
1,00
1,54
1,54
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25. Záchod
26. Ostatní
Součet upravených objemových podílů

S
N

0,40
3,60

100
100

1,00
1,54

0,40
5,54
112,55

Výpočet stupně rozestavěnosti nedokončené stavby:
(OP = objemový podíl z přílohy č. 15, K = koeficient pro přepočet obj. podílu
UP = upravený podíl v návaznosti na vybavení, PP = přepočítaný podíl na 100 %)
Konstrukce, vybavení
OP
Část
K
UP
PP
Roz
Dok
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
1. Základy
S 7,10
100
1,00 7,10
6,31 100,00 6,31
2. Zdivo
S 22,30
100
1,00 22,30 19,82 100,00 19,82
3. Stropy
S 8,40
100
1,00 8,40
7,47 100,00 7,47
4. Střecha
S 5,20
100
1,00 5,20
4,63 100,00 4,63
5. Krytina
S 3,20
100
1,00 3,20
2,84 100,00 2,84
6. Klempířské konstrukce
S 0,80
100
1,00 0,80
0,71 100,00 0,71
7. Vnitřní omítky
S 6,20
100
1,00 6,20
5,51 100,00 5,51
8. Fasádní omítky
N 3,10
100
1,54 4,77
4,24 100,00 4,24
9. Vnější obklady
C 0,40
100
0,00 0,00
0,00 100,00 0,00
10. Vnitřní obklady
S 2,30
100
1,00 2,30
2,04 100,00 2,04
11. Schody
S 2,40
100
1,00 2,40
2,13 50,00 1,06
12. Dveře
N 3,30
100
1,54 5,08
4,51 80,00 3,61
13. Okna
S 5,20
100
1,00 5,20
4,62 100,00 4,62
14. Podlahy obytných místností
N 2,20
100
1,54 3,39
3,01 100,00 3,01
15. Podlahy ostatních místností
S 1,10
100
1,00 1,10
0,98 100,00 0,98
16. Vytápění
N 4,40
100
1,54 6,78
6,02 100,00 6,02
17. Elektroinstalace
S 4,10
100
1,00 4,10
3,64 100,00 3,64
18. Bleskosvod
S 0,60
100
1,00 0,60
0,53 100,00 0,53
19. Rozvod vody
S 3,00
100
1,00 3,00
2,67 100,00 2,67
20. Zdroj teplé vody
N 1,80
100
1,54 2,77
2,46 100,00 2,46
21. Instalace plynu
S 0,50
100
1,00 0,50
0,44 100,00 0,44
22. Kanalizace
S 2,80
100
1,00 2,80
2,49 100,00 2,49
23. Vybavení kuchyně
N 0,50
100
1,54 0,77
0,68 100,00 0,68
24. Vnitřní vybavení
N 5,10
100
1,54 7,85
6,97 70,00 4,88
25. Záchod
S 0,40
100
1,00 0,40
0,36 100,00 0,36
26. Ostatní
N 3,60
100
1,54 5,54
4,92 100,00 4,92
Součet upravených objemových podílů:
112,55 Rozestavěnost: 95,94
Ocenění:
Základní cena (dle příl. č. 6):
[Kč/m3]
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle SKP):
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití):

=
*
*
*
*

Základní cena upravená [Kč/m3]
Plná cena:
1 510,30 m3 * 6 404,59 Kč/m3

=
=

Výpočet nedokončené stavby:
Úprava ceny za nedokončené konstrukce

*

1 975,1,1255
1,0000
2,1550
1,3370
6 404,59
9 672 852,28 Kč

0,9594
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Nedokončená stavba

=

9 280 327,93 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří (S): 1 rok
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 99 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 1 / 100 = 1,000 %

-

92 803,28 Kč

Rod. dům - rozestavěný - zjištěná cena

=

9 187 524,66 Kč

1.2. Příslušenství
a.21) Venkovní úpravy
Popis:
Jedná se o:
- oplocení zahrady včetně vstupních vrátek a vjezdových vrat na pozemek
- vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, elektro přípojka, plynová přípojka včetně pilířů a
regulátoru plynu
- předložené schodiště betonové
Zatřídění pro potřeby ocenění:
Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem dle § 10 procentem z ceny stavby.
Stanovené procento z ceny staveb:
3,50 %
Seznam staveb:
Název stavby
Rod. dům - rozestavěný
Celkem:

Cena stavby
9 187 524,66
9 187 524,66 Kč

Ocenění:
Cena staveb celkem:
Venkovní úpravy - zjištěná cena

*

9 187 524,66
0,0350

=

321 563,36Kč

b) Ocenění pozemků
b1) Pozemky
Ocenění:
Stavební pozemky oceněné dle § 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené:
Úprava ceny - příloha č. 21 - položka č. 1:
1.2. Výhodnost polohy pozemku na území obce z
-10 %
hlediska účelu užití staveb na nich zřízených nebo k
jejich zřízení určených:
Úprava cen:
-10 %
Úprava ceny - příloha č. 21 - další položky:
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2.11. Možnost napojení na plynovod:
10 %
Úprava cen:
10 %
pozn.: upravuje-li se cena dle položky č. 1, počítají se další položky z již takto upravené
ceny.
Úprava cen celkem:
-10% + 10% * (100 % + -10%)
-1,00 %
Zdůvodnění použití přirážek a srážek:
Pozemek se nachází v těsné blízkosti komunikace Veselí n L. - Žíšov (poměrně
frekventované) a ve vzdálenosti cca 200 m od budované dálnice D3.
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití)
1,3370
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle hlavní stavby):
2,1550
Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků:
Zatřídění
Zákl. cena Koef.
Ki
Kp
Úprava Upr. cena
[Kč/m2]
[%]
[Kč/m2]
§ 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku
§ 28 odstavec 5
76,01
0,40 2,1550 1,3370 -1,00
86,73
§ 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří
§ 28 odst. 1 a 2
76,01
1,00 2,1550 1,3370 -1,00
216,81
Typ

Název

§ 28 odstavec 5 zahrada
§ 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a
nádvoří
Stavební pozemky - celkem

Parcelní
číslo
335/1
335/5

Výměra
[m2]
524,00
273,00

Pozemky - zjištěná cena

Jedn. cena
[Kč/m2]
86,73
216,81

Cena
[Kč]
45 446,52
59 189,13
104 635,65

=

104 635,65 Kč

c) Ocenění trvalých porostů
c1) Porosty
Popis:
Jedná se o okrasné keře listnaté, borovici, smrk a thúje.
Okrasné dřeviny oceněné zjednodušeným způsobem: § 42
Celková cena pozemku:
Celková výměra pozemku
Celková pokryvná plocha trvalých porostů:
Cena pokryvné plochy porostů
Cena porostu je ve výši 8,5 % z ceny pokryvné plochy porostů:
Cena okrasných dřevin:
Porosty - zjištěná cena

Kč
m2
m2
Kč
*
=

104 635,65
797
400
52 514,76
0,085
4 463,75
4 463,75 Kč
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C. Rekapitulace - administrativní cena
Rekapitulace výsledných cen
a) Ocenění staveb
1.1. Hlavní stavby
a.11) Rod. dům - rozestavěný
1.2. Příslušenství
a.21) Venkovní úpravy

9 187 524,70 Kč

a) Ocenění staveb celkem

9 509 088,10 Kč

321 563,40 Kč

b) Ocenění pozemků
b1) Pozemky

104 635,60 Kč

b) Ocenění pozemků celkem

104 635,60 Kč

c) Ocenění trvalých porostů
c1) Porosty

4 463,80 Kč

c) Ocenění trvalých porostů celkem

4 463,80 Kč

Celkem

Rekapitulace výsledných cen, celkem

9 618 187,50 Kč

9 618 187,50 Kč
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Obvyklá cena
Obvyklá cena je cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje a koupě v
rozhodné době a místě dosáhnout. V zákoně č. 151/97 Sb. o oceňování majetku je tato cena
definována takto: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena , která by byla
dosažena při prodeji stejného, případně 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 nepronajímají 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 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.
Zpravidla se zjišťuje porovnání s již realizovanými prodeji a koupěmi obdobných věcí v daném
čase a místě, pokud jsou k tomu dostupné informace. Pokud tyto informace nejsou od statisticky
významného souboru dostatečně porovnatelných nemovitostí, je třeba použít náhradní metodiku.
Způsob zjištění cen:
a) cena zjištěná administrativní - dle cen. předpisu dle vyhlášky Min. financí
b) cena pořizovací - cena za kterou by bylo možno věc pořídit v době jejího pořízení bez odpočtu
opotřebení ( u staveb jde o cenu v době jejich postavení)
c) cena reprodukční - cena ( věcná hodnota), za kterou by bylo možno stejnou věc nebo
porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Zjišťuje se u staveb
nákladovou kalkulací, nebo podrobným položkovým rozpočtem, nebo za pomoci agregovaných
položek. Nejčastěji se však stanoví za pomoci technicko hospodářských ukazatelů (THU) jednotkových cen za l m3 obestavěného prostoru, nebo l m2 zast.plochy a pod.V současné době
se také s výhodou používán ocenění nákladovým způsobem podle cen. předpisu ( vyhl.min.
financí), bez koeficientu prodejnosti a bez odpočtu opotřebení.
d) výnosová metoda - též "kapitalizovaná míra zisku". Zjednodušeně řečeno jistina, kterou je
nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z
nemovitosti.
d) porovnávací cena - cena obdobných nemovitostí. Při provádění ocenění porovnáním
nemovitosti je toto možné provést s jinými prakticky stejnými nemovitostmi.Pro stanovení
porovnávací hodnoty je nutné provést minimálně tři srovnání.
Vlastní tržní cena se tvoří až při konkrétním prodeji resp. koupi a může se od zjištěné hodnoty i
výrazně odlišovat. Není možno ji přesně stanovit.
Pro výpočet obvyklé ceny není použita metoda výnosová, neboť obdobné nemovitosti se v místě
nepronajímají , rovněž tak metoda cenou reprodukční a pořizovací.
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Porovnávací cena:
Pro porovnání jsou vzaty hodnoty nemovitosti jako celku venkovních úprav, porostů a pozemků.

tj. včetně vedlejších staveb,

Pro srovnání byly vybrány obdobné nemovitosti - dle velikosti, provedení a pod., zjištěné na
realitním serveru.Pro jejich porovnání a stanovení obvyklé ceny byly vzaty tyto koeficienty:
koef. K1:redukce prameny ceny
K2: velikost objektu
K3: poloha
K4: provedení a vybavení
K5:celkový stav
K6: vliv pozemku

Nemovitosti pro porovnání:

Prodej, dům rodinný, 1 510 m²

Cena: 5 700 000,- Kč

Adresa: Holičky Budova: Cihlová Stav objektu: Novostavba Poloha domu: Samostatný
Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Patrový Podlaží počet: 3 včetně 1 podzemního
Plocha zastavěná: 187 m2 Plocha užitná: 1 510 m2 Plocha podlahová: 270 m2 Plocha pozemku: 1 510 m2
Plocha zahrady: 1 313 m2 Sklep: 100 m2 Voda: Místní zdroj, Dálkový vodovod Plyn: Plynovod
Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 230V, 400V Doprava: MHD
Celý popis RD 5+1 se zahradou v blízkosti lesa, podsklepený, dvojgaráž, CP 1510 m2. V přízemí hala,
obývací prostor s kuch. linkou včetně spotřebičů, špajz a komora, ložnice, koupelna a WC. V 1. patře 3 pokoje,
šatna, koupelna, WC. V domě je oddělený vstup do bytu 2+kk, po dodělání vhodné na pronájem. Napojeno na
kanalizaci, vodovod, topení plynem a krbovými kamny, lze i TP. Dům je po kolaudaci v r. 2007

Jednotková cena: 5700000,- Kč / 270 m2 = 21 111,- Kč/m2

Prodej, dům rodinný, 250 m²

Cena: 6 888 000,- Kč

Adresa: Šroubárenská, České Budějovice 6 Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý
Poloha domu: Samostatný Umístění objektu: Klidná část obce Zástavba: Obytná Typ domu: Patrový
Plocha užitná: 250 m2 Plocha pozemku: 1 100 m2 Balkón: Ano Terasa: Ano Sklep: Ano Parkovací stání: Ano
Garáž: 2x Rok rekonstrukce: 2008 Voda: Dálkový vodovod Topení: Lokální plynové, Lokální elektrické
Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Internet, Satelit Elektřina: 230V Doprava: MHD
Celý popis Prodám RD v klid.místě v ČB,5min.MHD od centra ČB se 2 garážemi, s drahým a pěkným
nábytkem a s pozemkem 1100m2. Plocha celkem 250m2: -1. patro - 75m2, 0 – patro - 75m2, mezipatro 25m2, 1. patro - 75m2 Patro -1: garáž s automatickým otvíráním dveří, sportovní hala + posilovací stroje, velká
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sauna a sprchovací kout, sklep, lednička, prádelna s pračkou a místem na sušení prádla.Patro 0: předsíň s
el.topením a skříní; velkou halu s nádherným krbem a s nábytkem z dubu; kuchyň velká s kvalitním
kuchyňským nábytkem (pořiz.cena 250 000 Kč)značka Sýkora a s technikou značka Zanussi; koupelna se
dvěma okny, WC, pisoárem, sprchovacím koutem se skleněnými dveřmi.Mezipatro: proskleněnou zimní
zahradu, podlahové topení, ruční kresba na zdi Patro 1:koupelnu s oknem: vířivku, wc, bidet, podlahové topení
a jedno velké okno s pěkným výhledem; Ložnici A: 2 skříně a postel; Ložnici B: nová vestavná skříň, pěkná
postel; pracovní kabinet: nábytek z dubu + balkon. Informace o domě: rekonstrukce byla provedena v roce
2008, zateplení fasády, plast. dvoubarevná okna, interiér plně upraven: nové italské dveře, nová omítka,
podlaha keramická dlažba, koberec, nové rozvody elektriky, nové dřevěné parapety, topení je schováno za
dřevěnými mřížkami z dubu, sokl obložen kamenem; kamerový systém s požární a ochrannou signalizací;
topení plynové s zařízením značky BUDERUS; voda centr; kanalizace centr; elektřina 230V a 380V; satelit a
internet WiFi. Dům-majetek P.O., při nákupu 100% podílu sleva 3-4%. Pozemek:1100m2.vjezd na pozemek
(zámkova dlažba),vjezdové brány (kované, el.),cesty(přírodní kámen),pergola(20m2 s nábytkem),zahradní krb
+ 2 jezírka,zvlášt místo na ohniště,pěkný pozemek, s velkým množstvím růží, ovocných stromů (broskvoně,
jabloně, švestky, meruňky, třešně,višeň),velká zásoba dřeva,garáž s dílnou (el.brána, el.nářadi v dílně),lokalita
v klidné zóně, zahrada hraničí s přírodou,, oddělený vjezd do domu, v blízkosti obchod (Peny), v dosahu
zastávka MHD

Jednotková cena: 6 888 000,- Kč / 250 m2 = 27 552,- Kč /m2

Prodej, dům rodinný, 173 m²

Cena: 5 299 000,- Kč

Adresa: Holičky Budova: Cihlová Stav objektu: Novostavba Poloha domu: Samostatný Umístění objektu:
Okraj obce Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 Plocha zastavěná: 173 m2 Plocha užitná: 173 m2
Plocha podlahová: 173 m2 Plocha pozemku: 1 016 m2 Plocha zahrady: 843 m2 Parkovací stání: 3x
Voda: Místní zdroj, Dálkový vodovod Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Internet
Elektřina: 230V, 400V Doprava: Silnice
Celý popis Prodej novostavby rodinného domu v Třeboni - Holičkách. Postaven na klíč rakouskou firmou
podle nejmodernějších technologií s důrazem na energetickou nenáročnost. Vytápění tepelným čerpadlem,
tudíž velice malé náklady. Po domě síťové rozvody PC, antény a centrální vysavač. Garáž pro dvě auta. Dále
dvě koupelny, dvě kuchyně. Zahrada se zahradním domkem navržena zahradním architektem.

Jednotková cena: 5 299 000,- Kč / 173 m2 = 30 630,- Kč /m2

Prodej, dům rodinný, 75 m²

Cena: 6 695 000,- Kč

Adresa: České Budějovice Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Poloha domu: Samostatný
Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Patrový Podlaží počet: 3 včetně 1 podzemního
Plocha zastavěná: 75 m2 Plocha užitná: 75 m2 Plocha podlahová: 250 m2 Plocha pozemku: 1 100 m2
Plocha zahrady: 1 025 m2 Balkón: Ano Sklep: 75 m2 Parkovací stání: 4x Rok rekonstrukce: 2008
Voda: Dálkový vodovod Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Telefon, Internet,
Kabelová televize Elektřina: 230V, 400V Doprava: MHD
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Celý popis Prodej dvoupodlažního rodinného domu, dispozice: přízemí - obývací pokoj s krbem, spojený s
kuchyní s vestavěnými spotřebiči, 1.p. tři místnosti. Obytný sklep s okny - pět místností, dřevěná sauna, sprch.
kout, vybavená posilovna, plynový kotel, 2 x koupelna, WC. Zimní zahrada. Část vybavení v ceně, nábytek z
masivního dubu, 2 garáže s dílnou. Velká zahrada s ovocnými stromy, sezením, krbem.

Jednotková cena: 6 695 000,- Kč / 250 m2 = 26 780,- Kč /m2

Prodej, dům rodinný, 290 m²

Cena: 4 990 000,- Kč (k jednání)

Adresa: Chlum Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Typ domu: Patrový
Plocha zastavěná: 175 m2 Plocha užitná: 290 m2 Plocha pozemku: 2 517 m2
Voda: Dálkový vodovod Topení: Ústřední tuhá paliva Odpad: Veřejná kanalizace
Celý popis Prodej dvougeneračního domu v okrajové části obce Chlum u Křemže. Jedná se o zánovní dům
(kolaudace v roce 2001) se zastavěnou plochou plocha 170 m2, plocha pozemku 2.518 m2. Dům se nachází
na krásném, klidném místě zajišťujícím svým majitelům maximální soukromí. V ceně je zahrnuto kompletní
vybavení domu. Dům s celkovou dipozicí 6+2 se skládá ze dvou nadzemních podlaží, v každém se nachází
samostatná bytová jednotka. Dům je podsklepen. Přízemí domu je tvořeno vstupní chodbou, prostorným
obývacím pokojem s jídelnou s kachlovými kamny a se vstupem na terasu, dvěmi ložnicemi (jedna se vstupem
na terasu), kuchyní, komorou, koupelnou s WC (rohová vana a dvě umývadla) a ještě jedním samostatným
WC. Druhé nadzemním podlaží, přístupné po schodišti z chodby v přízemí, se pak skládá z obývacího pokoje s
balkonem (krásný výhled na les), z ložnice s balkonem, z kuchyně (kuchyňská linka se zabudovanými
spotřebiči), z koupelny s WC (vana, sprchový kout, umývadlo) a z menšího pokoje využitelného jako šatna
nebo pracovna. Vytápění domu ja zajištěno podlahovým topením (celá plocha všech místností) a na zakázku
postavenými kachlovými kamny v obývacím pokoji v přízemí. Dům je kompletně podsklepen, ve sklepě je
garáž, dílna, kotelna a sklady. Podlaha ve sklepech je řešena dlažbou. V kotelně se nachází zplynovací kotel
na dřevo, příprava na elektrokotel a el. bojler. Garáž je vytápěna radiátorem. Před domem je parkoviště s
kapacitou pro několik automobilů a vjezd do garáže. Část pozemku u domu je možné v případě zájmu využít
jako stavební parcelu.

Jednotková cena: 4 990 000,- Kč / 290 m2 = 17 207,- Kč /m2

Oceňovaná nemovitost:
plocha užitná 353,43 m2
plocha obytná: 307,14 m2
plocha pozemku celkem:797 m2
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Porovnání:

jedn. cena

K1

K2

K3

K4

K5

K6

CK

upravená
cena

Holičky
Třeboň
21 111,Č.Budějovice

0,85

0,88

1,0

0,90

1,0

1,89

1,09

23 011,-

0,85

0,81

1,15

1,25

0,90

1,38

1,05

28 930,-

0,85

0,56

1,00

0,80

1,0

1,27

0,91

27 873,-

0,85

0,81

1,2

0,9

0,94

1,28

0,99

26 512,-

0,85

0,94

1,0

1,0

1,0

3,15

1,32

22 713,-

27552,Holičky
Třeboň

30630,Č.Budějovice
26 780,Chlum
17 207,-

Průměrná jednotková cena činí: 25 808,- Kč/m2 podlahové plochy.
Porovnávací cena oceňované nemovitosti: 25 808,- * 307 m2 = 7 923 000,- Kč

Pro zjištění obvyklé ceny nemovitosti jsem vycházel ze znalostí místního trhu s nemovitostmi, z
konzultace u místních realitních kanceláří. Známé prodejní ceny jsem porovnal, následně
vyhodnotil z hlediska jejich polohy, atraktivnosti, ekonomické návratnosti,dopravního spojení,
vazby na inž. sítě, změny v okolí stavby a pod. s oceňovanou nemovitostí. Jako základ pro
stanovení obvyklé ceny byly znalcem převzaty údaje porovnávací metody, které vycházejí z
nabízených cen obdobných rod. domů stojících v regionu.
Město Veselí n Lužnicí má cca 4 590 obyvatel, je zde základní a střední škola, banky, policie,
hotel, základní obchody, lékařské středisko,dopravní spojení autobus a železniční,sportovní
areál,policejní služebna. Okolí města je vhodné pro cykloturistiku, v blízkosti je význačná lokalita
- písečné přesypy a pískovny pro koupání.Nemovitost se nachází v zástavbě obytných domů nízkopodlažní zástavba, příjezd je po asf. komunikaci, je napojena na inž. sítě. Oceňované
nemovitosti jsou v místě prodávány za menší než inzerovanou cenu. Objekty jsou v nabídce
realitních kanceláří delší dobu ( více jak 5 měsíců).
Aktiva nemovitosti:
- nově postavené (chybějící části - rozestavěnost -jsou v minimálním rozsahu)
- velikost nemovitosti - možnost využití jako dvougenerační dům
- parkovací možnosti v okolí
Pasiva nemovitosti:
- poblíž dálnice D3 ( ve výstavbě)
- frekventovaná silnice ( komunikace Veselí n L. - Žíšov)

Na základě výše uvedených skutečností se domnívám, že obvyklá cena nemovitosti stojící na
parc.č. 335/5 v kat. území Veselí nad Lužnicí činí částku: 6 200 000,- Kč při
dokončení.Vzhledem k rozestavěnosti objektu stávající cena činí částku 5 250 000,-
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Obvyklá cena:

5 250 000,- Kč

z toho cena pozemku parc.č. 335/1 : 240 000,- Kč
parc.č. 335/5:125 000,- Kč

Veselí nad Lužnicí, 19.7.2012
Jiří Bašta
Sokolská_ 387/I
391 81 Veselí nad Lužnicí
telefon: 602387594
e-mail: basta.veseli@tiscali.cz

D. Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Krajským soudem v Českých Budějovicích
ze dne 20.11.1991 č.j. Spr.2447/91 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady
nemovitostí;obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 4117-185/2012 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 185/2012.

