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Znalecký posudek 

č. 2482-3/2016 

Objednatel: AK JUDr. Dagmar Mixová 
Jitka Jelínková 
Masarykova 93 
400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 11202645 

Účel znaleckého posudku: 
Stanovení obvyklé ceny  ideální 1/6 rodinného domu a pozemku pro účely dražby. 

Dle mezinárodně uznávaných metodik pro stanovení tržní ceny nemovitosti podle stavu ke dni 
03.12.2015 posudek vypracoval: 

XP invest, s. r. o. 
Mánesova 1374/53 
120 00 Praha 2 
www.odhadonline.cz 
Tel.: +420 737 858 334 
Mail: info@xpinvest.cz 

Znalecký posudek obsahuje 10 stran textu včetně titulního listu a 5 stran příloh. Objednateli se 
předává ve 2 vyhotoveních. 

V Praze, dne 4.1.2016 
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A. Nález 
1. Znalecký úkol 

Stanovení obvyklé ceny  ideální 1/6 rodinného domu č. p. 205 v ulici Podolecká, obec Benátky nad 
Jizerou, kat. území Nové Benátky, okres Mladá Boleslav, a parc. č. st. 174 pro účely dražby. 

2. Informace o nemovitosti 

Název 
nemovitosti: RD č. p. 205 v ulici Podolecká, v obci Benátky nad Jizerou 
Adresa:  ulice Podolecká č. p. 205 
Kraj:  Středočeský 
Okres:  Mladá Boleslav 
Katastrální 
území:  Nové Benátky 
Obec: Benátky nad Jizerou 

3. Zaměření nemovitosti 

Externí prohlídka nemovitosti byla provedena dne 03.12.2015. Majitelé objekt v den 
prohlídky nezpřístupnili. Interiér objektu proto nebyl zdokumentován.  

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 
- Výpis z elektronické verze KN ze dne 04.01.2016 
- Snímek z katastrální mapy 
- Informace a údaje zjištěné při prohlídce dne 03.12.2015, případně sdělené majitelkou paní 
Durdoňovou 
- Znalecký posudek č. 27/05 zpracovaný Ing. Zdeňkem Hanzlem, údaje o oceňovaném objektu jsou 
čerpány z tohoto posudku 

5. Vlastnické a evidenční údaje 
Vlastnické údaje k datu vyhotovení posudku:  
4/6 Durdoň Desider, U libeňského pivovaru 1440/28, Libeň, 18000 Praha 8  
1/6 Durdoň Josef, Podolecká 205/58, Benátky nad Jizerou I, 29471 Benátky nad Jizerou  
1/6 Durdoňová Iveta, Bratří Venclíků 1073/8, Černý Most, 19800 Praha 9 
Vlastnické údaje k datu ocenění:  
4/6 Durdoň Desider, U libeňského pivovaru 1440/28, Libeň, 18000 Praha 8  
1/6 Durdoň Josef, Podolecká 205/58, Benátky nad Jizerou I, 29471 Benátky nad Jizerou  
1/6 Durdoňová Iveta, Bratří Venclíků 1073/8, Černý Most, 19800 Praha 9 

Nemovitosti: RD č. p. 205 v ulici Podolecká, obec Benátky nad Jizerou, kat. území Nové 
Benátky, okres Mladá Boleslav, a parc. č. st. 174 
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6. Celkový popis nemovitosti 

Předmětem ocenění je rodinný dům č. p. 205 v ulici Podolecká, obec Benátky nad 
Jizerou, kat. území Nové Benátky, okres Mladá Boleslav 

Slovní popis 
Jedná se o samostatný rodinný dům o jednom nadzemním podlaží, částečně podsklepený, s půdou. 
Konstrukce domu je smíšená z pálených cihel a kamene, základy domu jsou smíšené neizolované. 
Stropy domu jsou dřevěné trámové. Vnější omítky jsou vápenocementové, vnitřní omítky domu jsou 
vápenné. Střecha je sedlová, krytinu tvoří betonová taška. Klempířské prvky jsou plechové.  
 
Dispozice rodinného domu je 4+1.  
 
Popis místností rodinného domu dle podlaží: 
 
sklep se nachází v suterénu a je přístupný ze dvora 
 
v přízemí se nachází chodba, koupelna s WC, kuchyně, obývací pokoj, ložnice a dvě místnosti 
 
podkroví není využité 
 
 
Okna v domě jsou špaletová. Nejsou vybavena žaluziemi. Okna obytných místností domu jsou 
orientována na jihovýchodní/jihozápadní stranu.  
 
Koupelna je vybavena klasickou vanou, WC je vybaveno klasickou splachovací toaletou. 
 
Interiérové dveře v domě jsou dřevné, z části prosklené a z části plné, zárubně dveří jsou dřevěné. 
Vstupní dveře domu jsou dřevěné bez bezpečnostních prvků.  
 
Vybavení domu:  běžné osvětlovací lustry,  kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů.  
 
Dům je připojen k elektrické síti - 220 V, je připojen k obecnímu vodovodu, splašky jsou svedeny do 
kanalizace, plynovod není zaveden. 
 
Vytápění je řešeno akumulačními kamny, topná tělesa chybí. Ohřev vody zajišťuje v domě bojler.  
 
V obytných místnostech tvoří podlahu parkety, v koupelně tvoří podlahu keramická dlažba, v kuchyni 
je podlaha prkenná a v ostatních místnostech tvoří podlahu cementový potěr.  
 
 
Zdivo rodinného domu se nachází ve stavu před rekonstrukcí. Střešní krytina rodinného domu se 
nachází ve stavu před rekonstrukcí či výměnou. Rozvody v domě se nachází ve stavu před 
rekonstrukcí či výměnou. Okna se nachází ve stavu před rekonstrukcí či výměnou. Vybavení domu se 
nachází ve stavu před rekonstrukcí či výměnou.  
 
Jedná se o podstandardně řešený rodinný dům s nutností provedení kompletní rekonstrukce.  
 
Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty. Spolu s rodinným domem jsou předmětem ocenění i 
tyto venkovní stavby: kolna  
 
Samotný pozemek je mírně svažitý, oplocení je plechové.  
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Přístup k domu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.  
 
Z hlediska polohy se dům nachází ve střední části obce. V okolí objektu je zástavba rodinnými domy 
se zahradami. Lokalita má dostačující vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. 
V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. Z 
hlediska dostupnosti kultury je v místě pouze částečná vybavenost. Pro sportovní vyžití je v lokalitě 
kompletní vybavenost. Nejdůležitější úřady se nachází v místě, ostatní jsou v dojezdové vzdálenosti.  
 
Z hlediska životního prostředí se jedná o spíše nepříznivou lokalitu z důvodu blízkosti 
frekventovaných komunikací. Zeleň v podobě parků je v docházkové vzdálenosti od objektu.  
 
V místě se nenachází zastávka MHD, pouze zastávka autobusových dálkových spojů. V okolí 
rodinného domu jsou nepříznivé parkovací možnosti.  
 
Vztahy se sousedy nejsou problémové, vlastník s nimi není v kontaktu. V místě je zvýšená 
kriminalita, krádeže menšího rozsahu jsou zde běžné.  
 
Oceňovaný objekt není zatížen žádnými věcnými břemeny.  

Tabulkový popis 

Popis rodinného 
domu: Typ rodinného domu: samostatný rodinný dům 

  Počet nadzemních podlaží : 1 + půda 
  Počet podzemních podlaží : částečně podsklepeno 
  Dům byl postaven v roce : odhadem na začátku 20. století 
  Rok rekonstrukce RD:  1981, 2001  

  

Rozsah rekonstrukce RD:  

1981 - výměna střešní krytiny a klempířských 
konstrukcí 
2001 - částečná oprava a výměna vnitřního vybavení a 
přístavba dvou místností 

  Základy : smíšené neizolované 
  Konstrukce : smíšená konstrukce z pálených cihel a kamene 
  Tloušťka zdiva:  / 
  Stropy : dřevěné trámové 
  Střecha : sedlová 
  Krytina střechy : betonová taška 

  Klempířské prvky : plechové 

  Vnější omítky: vápenocementové 
  Vnitřní omítky:  vápenné 

  Typ oken v domě : špaletová okna, okna nejsou vybavena žaluziemi 

  Orientace oken obytných 
místností : 

orientace obytných místností na 
jihovýchodní/jihozápadní stranu 

  Vybavení koupelny : klasická vana 
  Toaleta : klasická splachovací toaleta 
  Vstupní dveře : dřevěné bez bezpečnostních prvků 
  Typ zárubní: dřevěné 
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  Vnitřní dveře : v části prosklené, v části plné 
  Osvětlovací technika : běžné osvětlovací prvky - lustry 
  Klimatizace : ne 

  
Pohybový alarm a kamerový 
systém : ne 

  Vestavěné skříně : ne 
  Kuchyňská linka : ano, bez vestavěných spotřebičů 
  Dispozice rodinného domu : 4+1 

  

Popis místností podle podlaží: 

sklep se nachází v suterénu a je přístupný ze dvora 
 
v přízemí se nachází chodba, koupelna s WC, kuchyně, 
obývací pokoj, ložnice a dvě místnosti 
 
podkroví není využité 

  Elektřina : připojení k rozvodné síti, 220 V 
  Vodovod : připojení k obecnímu vodovodu 
  Svod splašek : připojení k obecní kanalizaci 
  Plynovod : ne 
  Řešení vytápění v domě : akumulační kamna 
  Topná tělesa : chybí 
  Řešení ohřevu vody v domě : bojler 

  
Podlahy v domě : 

v obytných místnostech - parkety, v koupelně - 
keramická dlažba, v kuchyni - prkenná, v ostatních 
místnostech - cementový potěr 

  Popis stavu rodinného domu : podstandardní rodinný dům před celkovou rekonstrukcí 

  

Vady rodinného domu : 

vady zdiva - zastaralý prvek před 
rekonstrukcí/výměnou, vady střechy - zastaralý prvek 
před rekonstrukcí/výměnou, vady rozvodů - zastaralý 
prvek před rekonstrukcí/výměnou, vady oken - 
zastaralý prvek před rekonstrukcí/výměnou, vady 
vybavení - zastaralý prvek před rekonstrukcí/výměnou 

  Trvalé porosty na zahradě : bez porostů 
  Venkovní stavby : kolna  
  Sklon pozemku : mírně svažitý 
  Oplocení : plechové 

  Přístupová cesta k domu : přístup bezproblémový po zpevněné obecní cestě 

Popis okolí : Popis okolí : zástavba rodinnými domy se zahradami 
  Poloha v obci : rodinný dům se nachází ve střední části obce 

  

Vybavenost : 

dostupnost obchodů - dostačující vybavenost 
obchodními středisky a specializovanými obchody, 
 
dostupnost škol - v místě je dostupná základní škola, 
pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné 
dojíždět, 
 
kulturní vyžití - v místě je pouze částečná vybavenost z 
hlediska kulturních zařízení, 
 
sportovní vyžití - v místě je kompletní vybavenost z 
hlediska sportovního vyžití, 
 
dostupnost úřadů - nejdůležitější úřad/úřady v místě, 
ostatní úřady v dojezdové vzdálenosti 
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Životní prostředí : 

kvalita životního prostředí - z hlediska životního 
prostředí spíše nepříznivá lokalita - blízkost 
frekventovaných komunikací, 
 
blízkost zeleně - zeleň v podobě parků v docházkové 
vzdálenosti, 

  

Spojení a parkovací možnosti : 

spojení - MHD v místě není, pouze zastávka 
autobusových dálkových spojů, 
 
parkovací možnosti - nepříznivé parkovací možnosti 

  
Sousedé a kriminalita : 

vztahy se sousedy - bez kontaktu se sousedy, 
 
kriminalita - v místě je zvýšená kriminalita, krádeže 
menšího rozsahu jsou zde běžné 

Věcná břemena oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny 

Další informace: / 
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7. Metoda ocenění 
Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění 03.12.2015 používáme mezinárodně uznávaných 
oceňovacích postupů.  
 
Vymezení pojmu obvyklá cena  
 
ZÁKON č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku)  
 
ČÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 1:  
 
„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. 
Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích 
stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém 
obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu 
vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 
prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí 
například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními 
poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a 
kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z 
osobního vztahu k nim.“  
 
Volba metody 
 
Za účelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti jsme použili cenu stanovenou dle tržního 
porovnání.  
 
 
 
Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi 
nabízenými k prodeji v blízké lokalitě. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotě, za 
kterou by nemovitost mohla být směněna. Při porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s 
mnoha faktory (např. lokalita, velikost, stav či příslušenství).  
 
Tyto faktory jsou zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto parametrů a 
vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

č. Lokalita rozměry stav pozemek jiné

Oceňovaný objekt

Rodinný dům č. p. 205 v 
ulici Podolecká, obec 
Benátky nad Jizerou, 
kat. území Nové 
Benátky, okres Mladá 
Boleslav, a parc. č. st. 
174

suterén, přízemí,  
půda, podlahová 
plocha odhadem 105 
m2

špatný, před 
rekonstrukcí 206 m2

jednogenerační dům, 
sklep, podstandardní 
provedení, kuch. linka bez 
vest. spotřebičů,  vytápění 
aku. kamny, chlévy, kolna

1
Kbel, Benátky nad 
Jizerou

dvě stavby, přízemí, 
půda, podlahová 
plocha odhadem 250 
m2

starší stavba stav 
dobrý, druhá 
stavba je 
novostavba 1008 m2

starší stavba a 
nezkolaudovaná 
novostavba, standardní 
provedení, garáž, vytápění 
kamny na TP

2
Miroslava Soumara, 
Benátky nad Jizerou

suterén, přízemí, 
půda, podlahová 
plocha odhadem 70 m2

velmi dobrý, 
částečná 
rekonstrukce 382 m2

jednogenerační dům, 
standardní provedení, 
vytápění kamny na TP, 
garáž s dílnou, obytný 
přístřešek

3
Ladislava Vágnera, 
Benátky nad Jizerou

suterén, přízemí, 
půda, podlahová 
plocha odhadem 110 
m2

velmi dobrý, 
částečná 
rekonstrukce 215 m2

jednogenerační dům, 
standardní provedení, 
vytápění lokální na plyn, 
garáž 

Zjištění ceny srovnáním nemovitostí jako celku

B. Znalecký posudek 

I. Ocenění srovnávací metodou 
Rodinný dům č. p. 205 v ulici Podolecká, obec Benátky nad Jizerou, kat. území Nové Benátky, okres 
Mladá Boleslav, a parc. č. st. 174 
(Popis srovnávaných nemovitostí je uveden v příloze.) 
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č

Cena 
požadovaná 

resp. 
Zaplacená

Koef. 
Redukce 

na 
pramen

Cena po 
redukci 

na 
pramen

K1 - 
poloha

K2 - 
velikost

K3 - 
pozemek K4 - stav K-5 jiné 

K-6 
úvaha 

odhadce
K1 x … x 

K6

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 
srovnávacího

1 3 900 000 0,85 3315000 1 1,25 1,3 1,15 1,18 1,15 2,535894 1 307 231
2 2 780 000 0,85 2363000 1 0,97 1,15 1,1 1,15 1,13 1,594551 1 481 921
3 1 650 000 0,85 1402500 1 1,01 1 1,1 1,15 1,14 1,456521 962 911

1 250 688
962 911

1 481 921
264 085
986 603

1 514 773
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s

Celkem průměr
Minimum
Maximum
Směrodatná výběrová odchylka - s

K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lepší - horší)
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší

Pravděpodobná horní hranice - průměr + s
K1 - Koeficient úpravy na polohu objektu
K2 - Koeficient úpravy na velikost objektu
K3 - Koeficient úpravy na pozemek objektu
K4 - Koeficient úpravy na celkový stav (lepší - horší)
K5 - Koeficient úpravy na ev. Další vlastnosti (lepší - horší)

 
 
 
 

 
 
 
 
Komentář: Jedná se o podobné objekty v podobném stavu. Lokality jsou srovnatelné.  
 
Výsledná cena dle srovnávací metody 
 
Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme srovnávací 
hodnotu předmětné nemovitosti na: 

1 250 000,-- Kč 
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C. Rekapitulace cen nemovitosti 

Srovnávací hodnota 1 250 000,-- Kč 
Závěr:  
Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a horší obchodovatelnosti ideálních 
částí nemovitostí stanovujeme obvyklou cenu ideální 1/6 nemovitosti v daném místě a čase na 10 % 
obvyklé ceny, tedy: 

125 000,-- Kč 
Slovy: Jednostodvacetpěttisíckorun 

V Praze, dne 04.01.2016 
 
Vypracoval:  
XP invest, s. r. o. – Znalecký ústav 
Mánesova 53, 120 00 Praha 2 
IČ: 284 62 572 
Martin Málek, CEO 

D. Znalecká doložka 
Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, jmenovaný 
podle ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších 
předpisů, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a 
tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem spravedlnosti České republiky, č. j. 
55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 2012 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro 
znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady 
nemovitostí. 
 
Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 2482-3/2016 znaleckého deníku. 
 
 
 
 
E. Přílohy 
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Výpis z el. verze KN 
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Fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti 
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Od: mixova@akmixova.cz
Komu: Slezska@msoud.pha.justice.cz
Kopie: 
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JUDr. Dagmar  Mixová
�������	
�����������������
�����������������������������������!
Phone: +420 233 554 306
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Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Městský soud v Praze

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 
Počet podaných příloh:4
 

 ________________________________________________________________________________________________________ 
Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):
Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude
Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí
Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést
Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.
 

1 Technické parametry – velikost, formát, škodlivý kód.
2 Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.

Pořadové číslo zprávy: 7127 / 2016 Ev. číslo: 378f2e2d-d59e-4130-b76d-b7d428fe5c4e
Druh podání: Elektronická pošta ID zprávy:
Věc: k č.j. MSPH 95 INS 34643/2014        Dlužník: Durdoňová Iveta
Odesílatel:
ID schránky: Typ datové schránky:
Osoba: JUDr. Dagmar Mixová Adresa: mixova@akmixova.cz
Doručeno do emailové schránky dne: 11.01.2016 17:48:54
Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
Sp.zn. příjemce: Sp.zn. odesílatele:
Lhůta končí: K rukám: Ne
Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Podpis je platný
Podepsal: JUDr. Dagmar Mixová Vystavil: I.CA - Qualified Certification

Authority, 09/2009
Sériové číslo certifikátu: a80164 Platnost: 09.03.2015 - 08.03.2016
Antivirový test: Proběhl v mailovém systému Obsah podání: Nedovolené přílohy
Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Nepřipojeno
Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 11.01.2016 13:52:02
Datum a čas autom. ověření: 11.01.2016 17:54:47

Číslo přílohy
Výsledek

Název příl.
CRL

Identifikace podepisující
osoby

Identifikace
vystavitele certifikátu

T U K P R A C V

1 11.1.2016 znalecký posudek
Durdoňová.doc

Podpis není připojen
(žádný podpis).

A N N

2 neznamy002.html Dokument je ve formátu, který není možné ověřit.
Nedovolený typ N
3 Znalecký posudek 3368_benatky_up

Durdoňová Iveta .pdf
Podpis není připojen
(žádný podpis).

A N N

4 neznamy004.html Dokument je ve formátu, který není možné ověřit.
Nedovolený typ N
Čas ověření příloh: 11.01.2016 17:54:47 Ověření příloh: ověřováno automaticky

T Technické parametry1: A=splňuje N=nesplňuje
U Uznávaný elektronický podpis / značka: A=připojen N=nepřipojen
K Kvalifikované časové razítko: A=připojeno N=nepřipojeno
P Uznáv. el. podpis kvalif. cerfikát (platnost): A=platný N=neplatný
R Kvalifikované časové razítko (platnost): A=platné N=neplatné
A Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb2: A=ano N=ne
C Kvalifikované časové razítko: A=platné N=neplatné
V Vytvořeno před zneplatněním certifikátu: A=ano N=ne
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