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A. Nález

Jedná se o dům čp.91 v m.č.Dušníky obce Obříství, dům je z roku 2011, je  přízemní, není 
podsklepený a má podkroví, dům je zděný z voštonových cihel, dům se sklonitou střechou, dům je 
postaven jako polovina dvojdomku. Přístup k domu od zpevněné asfaltové cesty, ul.Na Tarase. Na 
dvoře u domu je přístřešek pro auto  a přístřešek pro posezení. Dům napojen na veřejné rozvody 
elektřiny, vody, odpadní kanalizace do ulice, též na zemní plyn. Dům je z roku 2011, stavební 
údržba velmi dobré, bez viditelných závad, vytápění ústřední plynové v přízemí podlahové a v 
podkroví s radiátory, standartní vybavení, dvě soc.zařízení, dům moderní dispozice. Dům obsahuje 
zjednodušeně byt 4+kk s příslušenstvím a garáž. Venkovní úpravy přípojkami elektřiny a vody i 
kanalizace i plynu, oplocení laťové a uzavření vrátky a dvěmy vraty s el.pohonem a dálkovým 
ovládáním. Na zahradě resp.kolem domu jsou okrasné porosty. Obec Obříství s rozšířenou 
občanskou vybavenosti: hostince, obchody s potravinami, MŠ, ZŚ, spojení autobusové i MHD do 
Prahy, hřiště, pošta, zdrav.zařízení.

B. Znalecký úkol

Zjištění ceny dle oceňujícího předpisu podpůrně, zjištění obvyklé ceny pro exekuci.

1. Prohlídka a zam ěření nemovitosti
Prohlídka a zaměření nemovitosti provedeno dne 15. 9. 2016 .

2. Podklady pro vypracování posudku
VKN z LV č.866 kú.a obec Obříství ze dne 30.6.2016 s PÚ (inf., internetové ověření) a snímek 
katastrální mapy předmětného území, údaje poskytnuté při šetření.
Dle § 2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění, se obvyklou cenou 
pro účely účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného popřípadě 
obdobného majetku 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 (stav tísně prodávajícího či kupujícího, 
důsledky kalamit, osobní poměry jako majetkové, rodinné či jiné osobní vztahy, zvláštní hodnota 
přikládaná majetku. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. Zjišťována.

3. Vlastnické a eviden ční údaje

viz.VKN z LV:

Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: 222 727 040, www.diotima.cz
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4. Dokumentace a skute čnost
Dům čp.91 Dušníky obce Obříství splňuje ustanovení § 2 písm.a bod 2 vyhl.č.501/2006 o OTP na 
využívání území, tj. rodinný dům, určen pouze pro bydlení, není podsklepený, je přízemní a má 
podkroví, obsahuje byt 4+kk s příslušenstvím a garáží. Dtto splňuje ustanovení § 13 odst.2 
oceňujícího předpisu.
Obec Obříství má 1302 obyvatel, v obci je pošta 860m a OÚ 750m, je zde mateřská školka a 
základní škola 640m, je tu zdravotnické zařízení, není policie, v obci je hřiště, je tu obchod se 
smíšeným zbožím as 4x, hostinec či restaurace 4x, drobné nevýznamné řemeslné služby. Je zde 
možnost napojení veřejných sítí elektřiny, vody a odpadní kanalizace, je tu zemní plyn. Do obce 
jezdí jen autobusová doprava i příměstaská doprava z Prahy, zastávka 335m. Obec je sousední 
městu Mělník, kde je veškerá občanská vybavenost, dále Praha vzdálená od Obříství 13,4km,  
nejkratší zastavěných území 13,4 km.

5. Celkový popis nemovitosti
Rodinný dům čp.91 Dušníky v m.č. obce Obříství, dům je z roku 2011, je  přízemní, není 
podsklepený a má podkroví, dům je zděný z voštinových cihel (PNB tř.C), dům se sklonitou 
střechou, dům je postaven jako polovina dvojdomku. Přístup k domu od zpevněné asfaltové cesty s 
chodníky, ul.Na Tarase. Na dvoře u domu je boční přístřešek pro auto a zadní přístřešek pro 
posezení. Dům napojen na veřejné rozvody elektřiny, vody, odpadní kanalizace do ulice, je tu i 
zemní plyn. Dům je z roku 2011, stavební údržba dobrá, dům ve velmi dobrém až vynikajícím 
stavu, vytápění ústřední plynové v přízemí podlahové, jinak standartní vybavení, dům moderní 
dispozice. Dům obsahuje zjednodušeně byt 4+kk s příslušenstvím a garáž, dvě soc.zařízemí. 
Venkovní úpravy přípojkami elektřiny a vody i kanalizace a plynu, oplocení drátěné a čelní laťové, 
uzavření vrátky a dále dvěmy vraty posuvnými s el.dálkovým ovládáním. Kolem domu jsou okrasné 
stromky a keře. Pozemky u domu výměry celkové 411 m2, na pozemku vázně nevýznamné věcné 
břenemo umístění skříně el.energie. Obec Obříství s rozšířenou občanskou vybavenosti: hostince či 
restaurace, obchody s potravinami, MŠ i ZŚ, spojení autobusové i MHD do Prahy, hřiště, pošta, 
zdrav.zařízení. Zjištěná cena dle oceňujícího předpisu 2,1 mil.Kč.

6. Obsah posudku
a) Rodinný dům čp.91 Dušníky
b) Vedlejší stavby

1) Přístřešek pro auto
2) Přístřešek terasy

c) Trvalé porosty
d) Pozemky parc.č. st.618 a 859/8 kú.Obříství s věcným břemenem

C. Posudek

Popis objekt ů, vým ěra, hodnocení a ocen ění
Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky 
č. 53/2016 Sb., o oceňování majetku.
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Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1: 
4.Nemovitá věc zatížena zástavními právy a exekucí.

Popis znaku Hodnocení znaku Pi
1 Situace na dílčím (segmentu) 

trhu s nemovitými věcmi
II. Nabídka odpovídá poptávce 0,00

2 Vlastnické vztahy V. Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, 
jehož součástí je stavba (stejný vlastník), 
nebo jednotka, nebo jednotka se 
spoluvlastnickým podílem na pozemku

0,00

3 Změny v okolí s vlivem na 
prodejnost nem. věci

II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území 0,00

4 Vliv právních vztahů na 
prodejnost (např. prodej podílu, 
pronájem, právo stavby)

I. Negativní –0,04

5 Ostatní neuvedené (např. nový 
investiční záměr, energetická 
úspornost, vysoká ekonomická 
návratnost)

II. Bez dalších vlivů 0,00

6 Povodňové riziko IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím 
výskytu záplav

1,00

5

Index trhu:IT = P6 × (1 +∑ Pi) = 0,960
i = 1

Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4: 
Popis znaku Hodnocení znaku Pi

1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku

1,01

2 Převažující zástavba v okolí 
pozemku a životní prostředí

I. Rezidenční zástavba 0,03

3 Poloha pozemku v obci III. Okrajové části obce –0,01
4 Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které jsou v 
obci

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

0,00

5 Občanská vybavenost v okolí 
pozemku

I. V okolí nemovité věci je dostupná 
občanská vybavenost obce

0,00

6 Dopravní dostupnost k 
pozemku

VII. Příjezd po zpevněné komunikaci, s 
možností parkování na pozemku

0,01

7 Osobní hromadná doprava II. Zastávka od 201 do 1000, MHD – špatná 
dostupnost centra obce

–0,01

8 Poloha pozemku nebo stavby z 
hlediska komerční využitelnosti

II. Bez možnosti komerčního využití stavby 
na pozemku

0,00

9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00
10 Nezaměstnanost II. Průměrná nezaměstnanost 0,00
11 Vlivy ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00

11

Index polohy: IP = P1 × (1 + ∑ Pi) = 1,030
i = 2
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a) Rodinný dům čp.91 Dušníky – § 35
Přízemní nepodsklepená stavba s podkrovím, z roku 2011, stavba byla postavena jako polovina 
dvojdomku, zděným způsobem se sklonitou střechou. Obsahuje byt 4+kk s příslušenstvím a s 
garáží, standartního vybavení včetně sociálního zařízení.
Vnitřní členění: 1.NP přízemí obsahuje garáž, zádveří, soc.zařízení, pokoj s kuchyňským koutem a 
jídelnou, schodiště do podkroví, v podkroví pak chodbu, soc.zařízení a tři pokoje, balkon. 
Podsklepení: není, Podkroví: nad celým přízemím.
Konstrukce a vybavení: popsány u výčtu K4, koef. vybavení, k čemuž nutno poznamenat, že stavba 
je postavena roku 2011. Rozměry dle GP a vlastním měřením a údaje dle skutečnosti.
Stáří a opotřebení: dům je z roku 2011, viditelně stavba bez statických závad, v odpovídajícím 
stavebně technickém stavu, stav velmi dobrý s dobrou údržbou. Stavba má do 1100 m3 OP (lze 
ocenit porovnávacím způsobem). 
Venkovní úpravy: přípojka elektřiny s pilířem, přípojka vody a kanalizace do ulice, přípojka plynu s 
pilířem, venkovní terasa dlážděná krytá přístřeškem, dlážděných chodník a nájezd ke krytému 
přístřešku pro auto, dvoje vrata ocelová s dřev.výplní a posuvná s el.pohonem dálkově ovládaná, 
vrátka ocel. s dřev.výplní, laťový plot na ocel. sloupcích s podezdívkou čelní a drátěný plot boční a 
zadní oplastovaným pletivem na ocel.sloupcích. 

Podlaží:
Název Výška Zastavěná plocha
1.np přízemí 2,90 m 9,08×8,08+3,23×6,28 = 93,65 m2

podkroví 2,80 m 9,08×8,08 = 73,37 m2

Součet: 5,70 m 167,02 m2

Podlažnost: 167,02 / 93,65 = 1,78

Obestavěný prostor (OP):
1.np přízemí 2,90 × (9,08×8,08+3,23×6,28) = 271,59 m3

podkroví včetně 
zastřešení

(1,62+4,04/2) × 9,08×8,08 + 3,14/2×3,23×6,28 + 
1,00×4,0×1,0 = 302,90 m3

Obestavěný prostor – celkem: = 574,49 m3

Rodinný dům: typ C
Konstrukce: zděná
Podsklepení: podsklepená
Podlaží: s jedním nadzemním podlažím

Vybavení:
Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl

1. Základy – železobetonové základy s izolací proti zemní 
vlhkosti 5,40 % Standardní

2. Zdivo – voštinové 40cm 23,40 % Standardní
3. Stropy – železobetonové 9,10 % Standardní
4. Střecha – sedlový krov dřevěný vázaný 5,40 % Standardní
5. Krytina – betonové Bramac 3,30 % Standardní
6. Klempířské konstrukce – kompletní eloxovaným plechem 

AL 0,80 % Standardní 85 %
 – parapety plastové Standardní 15 %

7. Vnitřní omítky – štukové omítky 6,10 % Standardní
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8. Fasádní omítky – stěrková fasáda na bázi plast.hmot, 
zateplovací

2,80 % Standardní
9. Vnější obklady – nejsou 0,50 %Nevyskytuje se

10. Vnitřní obklady – části kuchyně a sociální zařízení 2,20 % Standardní
11. Schody – dřevěné bez podstupnic, zábradlí 2,30 % Standardní
12. Dveře – shrnovací dveře 3,20 % Standardní
13. Okna – plastová s ditermickými skly 5,10 % Standardní
14. Podlahy obytných místností – plovoucí, dlažba keramická 2,10 % Standardní
15. Podlahy ostatních místností – keramické podlahy chodby, 

soc.zař., kuchyně 1,30 % Standardní
16. Vytápění – vytápění ÚT plynové (v přízemí podlahové, 

podkroví s radiátory) 5,30 % Standardní
17. Elektroinstalace – zásuvkový i světelný obvod, motorový 

proud 4,20 % Standardní
18. Bleskosvod – je osazen 0,60 % Standardní
19. Rozvod vody – studené vody i teplé vody 2,90 % Standardní
20. Zdroj teplé vody – kotlem vytápění 1,70 % Standardní
21. Instalace plynu – zaveden a přiveden ke kotli vytápění a do 

kuchyně 0,50 % Standardní
22. Kanalizace – odkanalizování sociálního zařízení a kuchyně 2,70 % Standardní
23. Vybavení kuchyně – kuchyňská linka, zabud.spotřebiče: 

el.sporák se sklokeram.deskou, digestoř, el.trouba, 
mikrovlná trouba, lednice, kávovar 0,50 % Nadstandardní

24. Vnitřní vybavení – keram.rohová vana, keram.umyvadlo v 
podkroví, sprch.kout a keram.umyvadlo v přízemí 4,30 % Nadstandardní

25. Záchod – splachovací standartní závěsné v přízemí i 
podkroví 0,30 % Standardní

26. Ostatní – mříže, slaboproudé rozvody, odvětrání, aj. nejsou4,00 % Nevyskytuje se50 %
 – krb s vložkou, digestoř, žaluzie v přízemí, vestavěné 

skříně
Standardní 50 %

Určení základní ceny za m3 dle přílohy č. 24, tabulky č. 1:
Kraj: Středočeský
Obec: Obříství
Počet obyvatel: 1 302
Základní cena (ZC): 2 453,–  Kč/m3

Index konstrukce a vybavení: příloha č. 24, tabulka č. 2

Popis znaku Hodnocení znaku Vi
0 Typ stavby I. Nepodsklepený nebo podsklepený do 

poloviny zastavěné plochy 1.NP - se 
šikmou nebo strmou střechou

A

1 Druh stavby II. Dvojdomek, dům řadový –0,01
2 Provedení obvodových stěn III. Zdivo cihelné nebo tvárnicové 0,00
3 Tloušťka obvod. stěn II. 45 cm 0,00
4 Podlažnost II. Hodnota více jak 1 do 2 včetně 0,01
5 Napojení na veřejné sítě 

(přípojky)
V. Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn 

nebo propan butan
0,08
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6 Způsob vytápění stavby IV. Převažující části vytápění podlahové, 
teplovzdušné vytápění

0,05

7 Zákl. příslušenství v RD IV. Úplné nadstandard. nebo více zákl.přísl. 
standard. proved.,prádelna

0,05

8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0,00
9 Venkovní úpravy III. Standardního rozsahu a provedení 0,00

10 Vedlejší stavby tvořící 
příslušenství k RD

II. Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 
zastavěné ploše nad 25 m2

0,00

11 Pozemky ve funkčním celku se 
stavbou

II. Od 300 m2 do 800 m2 celkem 0,00

12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00
13 Stavebně-technický stav I. stavba ve výborném stavu 1,05*

* Rok výstavby / kolaudace: 2011
Stáří stavby (y): 5
Koeficient pro úpravu (s): 0,975

12

Index konstrukce a vybavení (IV = (1 + ∑ V i) × V13): 1,208
i=1

Základní cena upravená (ZCU = ZC × IV): 2 963,22 Kč/m3

Index trhu (I T): 0,960
Index polohy (IP): 1,030
Cena stavby určená porovnávacím způsobem:
CSP = OP × ZCU × IT × IP = 574,49 × 2 963,22 × 0,960 × 1,030 = 1 683 274,05 Kč

Rodinný dům čp.91 Dušníky – zjištěná cena: 1 683 274,–  Kč

b) Vedlejší stavby

b.1) Přístřešek pro auto – § 16

Zatřídění pro potřeby ocenění
Vedlejší stavba: typ I–G
Svislá nosná konstrukce: přístřešky
Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží
Koeficient vybavení stavby: 0,934
Polohový koeficient: 0,900
Kód klasifikace CZ-CC: 1274 Budovy nebytové ostatní
Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.19.9 objekty ostatní jinde neuvedené
Koeficient  změny ceny stavby: 2,088

Podlaží:
1.np přízemí
Výška: 3,30 m
Zastavěná plocha: 7,80×4,10 = 31,98 m2

Obestavěný prostor OP:
1.np přízemí (3,30+2,40)/2 × 7,80×4,10 = 91,14 m3
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Vybavení:
Název, popis Obj. podíl Hodnocení

1. Základy – pod pilířky bez izolací proti vlhkosti 12,20 % Podstandardní
2. Obvodové stěny – dřevěné pilířky 31,00 % Standardní
3. Stropy 0,00 % Neuvažuje se
4. Krov – pultový 33,50 % Standardní
5. Krytina – betonové Bramac 12,80 % Standardní
6. Klempířské práce – základní oplechování al. 4,20 % Standardní
7. Úprava povrchů – nátěr sloupků a podbití 6,30 % Standardní
8. Schodiště 0,00 % Neuvažuje se
9. Dveře 0,00 % Neuvažuje se

10. Okna 0,00 % Neuvažuje se
11. Podlahy 0,00 % Neuvažuje se
12. Elektroinstalace 0,00 % Neuvažuje se

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4:
Základní koeficient K4: 1,0000
Úprava koeficientu K4:
1. Základy –0,54 × 12,20 % – 0,0659

Hodnota koeficientu vybavení stavby K4: = 0,9341

Ocenění:
Základní jednotková cena 750,–  Kč/m3

Koeficient vybavení stavby K4: × 0,9341
Polohový koeficient K5: × 0,9000
Koeficient změny cen staveb Ki: × 2,0880
Základní jednotková cena upravená: = 1 316,52 Kč/m3

Základní cena upravená: 91,14 m3 × 1 316,52 Kč/m3 = 119 988,–  Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří: 5 roků
Předpokládaná další životnost: 35 roků
Opotřebení: 100 × 5 / (5 + 35) = 12,500 %
Odpočet opotřebení: 119 987,63 Kč × 12,500 % – 14 998,45 Kč
Cena objektu po odečtení opotřebení: = 104 989,18 Kč

Výpočet ceny stavby dle § 10:
Index trhu: IT = 0,960
Index polohy: IP = 1,030
Cena stavby určená nákladovým způsobem: CSN = 104 989,18 Kč
Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = IT × IP × 0,989
Cena stavby: CS = CSN × pp = 103 834,30 Kč

Přístřešek pro auto – zjištěná cena: 103 834,–  Kč
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b.2) Přístřešek terasy – § 16

Zatřídění pro potřeby ocenění
Vedlejší stavba: typ I–G
Svislá nosná konstrukce: přístřešky
Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží
Koeficient vybavení stavby: 0,806
Polohový koeficient: 0,900
Kód klasifikace CZ-CC: 1274 Budovy nebytové ostatní
Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.19.9 objekty ostatní jinde neuvedené
Koeficient  změny ceny stavby: 2,088

Podlaží:
1.np přízemí
Výška: 2,55 m
Zastavěná plocha: 4,80×4,25 = 20,40 m2

Obestavěný prostor OP:
1.np přízemí 2,55 × 4,80×4,25 = 52,02 m3

Vybavení:
Název, popis Obj. podíl Hodnocení

1. Základy – pod pilířky bez izolací proti vlhkosti 12,20 % Podstandardní
2. Obvodové stěny – dřevěné pilířky 31,00 % Standardní
3. Stropy 0,00 % Neuvažuje se
4. Krov – pultový nízký 33,50 % Standardní
5. Krytina – není 12,80 % Nevyskytuje se
6. Klempířské práce – základní oplechování 4,20 % Standardní
7. Úprava povrchů – nátěr sloupků a krovu 6,30 % Standardní
8. Schodiště 0,00 % Neuvažuje se
9. Dveře 0,00 % Neuvažuje se

10. Okna 0,00 % Neuvažuje se
11. Podlahy 0,00 % Neuvažuje se
12. Elektroinstalace 0,00 % Neuvažuje se

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4:
Základní koeficient K4: 1,0000
Úprava koeficientu K4:
1. Základy –0,54 × 12,20 % – 0,0659
5. Krytina –0,54 × 1,852 × 12,80 % – 0,1280

Hodnota koeficientu vybavení stavby K4: = 0,8061

Ocenění:
Základní jednotková cena 750,–  Kč/m3

Koeficient vybavení stavby K4: × 0,8061
Polohový koeficient K5: × 0,9000
Koeficient změny cen staveb Ki: × 2,0880
Základní jednotková cena upravená: = 1 136,12 Kč/m3

Základní cena upravená: 52,02 m3 × 1 136,12 Kč/m3 = 59 101,–  Kč
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Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří: 2 roky
Předpokládaná další životnost: 38 roků
Opotřebení: 100 × 2 / (2 + 38) = 5,000 %
Odpočet opotřebení: 59 100,96 Kč × 5,000 % – 2 955,05 Kč
Cena objektu po odečtení opotřebení: = 56 145,91 Kč

Výpočet ceny stavby dle § 10:
Index trhu: IT = 0,960
Index polohy: IP = 1,030
Cena stavby určená nákladovým způsobem: CSN = 56 145,91 Kč
Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = IT × IP × 0,989
Cena stavby: CS = CSN × pp = 55 528,30 Kč

Přístřešek terasy – zjištěná cena: 55 528,–  Kč

c) Trvalé porosty – § 40 - § 47
Okolo domu rostou především okrasné porosty (jehličnaté i listanaté keře).

Okrasné rostliny zjednodušeným způsobem – § 47
Plocha Název Parc. č. Koef. Jedn. cena poz. Celková cena
35 m2 porosty kolem domu 859/8 0,085 660,6520 Kč 1 965,44 Kč

Trvalé porosty zjednodušeným způsobem § 47 – celkem: = 1 965,44 Kč

Trvalé porosty – zjištěná cena: 1 965,–  Kč

d) Pozemky parc.č. st.618 a 859/8 kú.Obříství s věcným břemenem – § 4
Pozemky umístěny v Dušníkách, m.č.Obříství, obec je sousední města Mělník. Pozemky přístupné 
od asfaltové komunikace s chodníky, je zde možnost napojení veřejných rozvodů elektřiny a vody i 
odpadní kanalizace, v místě i v obci je rozvod zemního plynu, je zde možnost telefonní přípojky. 
Pozemky takřka rovinné, není ohrožení záplavami, neohrožení sesuvem apod. (po provedení 
protipovodňových opatření). Obec nemá cenovou mapu stavebních pozemků. Zastavěná plocha 
pč.st.618 zastavěna rodinným domem čp.91 Dušníky, dále pozemek pč.859/8 je evidován jako orná 
půda, ve skutečnosti zahrada, je ve funkčním celku se stavebním pozemkem a stavbou rodinného 
domu čp.91 Obříství, tvoří okolí domu, tj. skutečný stav.

Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle § 3

Název obce: Obříství
Název okresu: Mělník
Úprava výchozí základní ceny dle přílohy č. 2, tabulky č. 2:

Popis znaku Hodnocení znaku Oi
1 Velikost obce III. 1001 – 2000 obyvatel 0,70
2 Hospodářsko-správní význam 

obce
IV. Ostatní obce 0,60
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3 Poloha obce III. Obec vzdálená od hranice zastavěného 
území obce Prahy nebo Brna v nejkratším 
vymezeném úseku silnice do 20 km 
včetně

1,02

4 Technická infrastruktura v obci I. Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn 1,00
5 Dopravní obslužnost obce I. Městská hromadná doprava popřípadě 

příměstská doprava
1,00

6 Občanská vybavenost v obci II. Rozšířená vybavenost (obchod, služby, 
zdravotní středisko, škola a pošta, nebo 
bankovní (peněžní) služby, nebo 
sportovní nebo kulturní zařízení

0,98

Základní cena výchozí: ZCv = 1 590,–  Kč/m2

Základní cena pozemku: ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 = 668,–  Kč/m2

(Základní cena pozemku je zaokrouhlena na celé koruny.)

Pozemky ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich 
příslušenstvím
Součet výměr pozemků ve funkčním celku: vp = 411 m2

Redukční koeficient podle § 5 odst. 6 se neuplatňuje pro součet výměr do 1 000 m2.
Index trhu:  IT = 0,960

Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2:
Popis znaku Hodnocení znaku Pi

1 Geometrický tvar pozemku a 
velikost pozemku

II. Tvar bez vlivu na využití 0,00

2 Svažitost pozemku a expozice IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; 
ostatní orientace 

0,00

3 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 0,00
4 Chráněná území a ochranná 

pásma
I. Mimo chráněné území a ochranné pásmo 0,00

5 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 0,00
6 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00

6

Index omezujících vlivů: IO = 1 +∑ Pi = 1,000
i = 1

Index polohy: IP = 1,030

Index cenového porovnání dle § 4: I = IT × IO × IP  = 0,989

§ 4 odst. 1 – Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří
Základní cena upravená: ZCU = ZC × I = 660,6520 Kč/m2

Parc. č. Název Výměra [m2] Cena [Kč]
st.618 zastavěná plocha a nádvoří 93 61 440,64
859/8 orná půda 318 210 087,34

Součet: 411 271 527,98

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům dle § 16b zákona č. 151/1997 Sb. v účinném 
znění:
K pozemku parc.č. 859/8 se váže věcné břemeno práva zřizování a provozování distribuční 
elektrizační soustavy (umístění el.skkříně PRIS a elektroměru). Pro zákonné ustanovení použita 
zjednodušeně paušální částka věcného břemene.
Podle odst. 5 se věcné břemeno ocení jednotně částkou 10 000,– Kč.
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Úprava ceny věcným břemenem: – 10 000,–  Kč
Cena po úpravě: = 261 527,98 Kč

Pozemky parc.č. st.618 a 859/8 kú.Obříství s věcným 
břemenem – zjištěná cena: 261 528,–  Kč
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D. Rekapitulace

Souhrn výměr všech pozemků 411 m2

Výsledné ceny:
a) Rodinný dům čp.91 Dušníky 1 683 274,–  Kč
b) Vedlejší stavby

1) Přístřešek pro auto 103 834,–  Kč
2) Přístřešek terasy 55 528,–  Kč

c) Trvalé porosty 1 965,–  Kč
d) Pozemky parc.č. st.618 a 859/8 kú.Obříství s věcným 

břemenem 261 528,–  Kč
Výsledná cena činí celkem: 2 106 129,–  Kč
Cena po zaokrouhlení podle § 50: 2 106 130,–  Kč

Zjišt ěná cena: 2 106 130,–  Kč
Cena slovy: dvamilionyjednostošesttisícjednostotřicet Kč

E.  Obvyklá cena

Dle § 2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění, se obvyklou cenou 
pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného popřípadě 
obdobného majetku 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 (stav tísně prodávajícího či kupujícího, 
důsledky kalamit, osobní poměry jako majetkové, rodinné či jiné osobní vztahy, zvláštní hodnota 
přikládaná majetku. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.
Pojem tržní hodnota nastává jako termín označující sjednanou cenu dosaženou na volném trhu. 
Tzn. tržní cena nastává až po realizaci převodní smlouvy, a pakliže má být vyjádřena předem je 
odhadnuta tržní hodnota majetku na trhu. Daný pojem je mezinárodně uznáván. Tržní cena je cena 
sjednaná, na kterou neměly vliv osobní a jiné neobvyklé okolnosti, tzn. cena dosažená a odhadnutá 
po dostatečném marketingu trhu. Zjednodušeně vyjádřeno, termín obecná tržní cena možno nahradit 
termínem obvyklá tržní cena. Zásadně pak právní řád stanovuje termín obvyklá cena (tuto nelze 
vypočíst a je nutno ji zjistit dle výše uvedeného ustanovení).

Zjišt ění obvyklé ceny nemovitosti porovnáním na trhu

Pozn. hledány a porovnávány nemovitosti stejného charakteru, konstrukcí a vybavení, obdobného 
umístění v místě a lokalitě, v čase, zdroj převážně vlastní s provedením korekcí či úprav s ohledem 
na odlišnosti (Mělník 1590 Kč/m2 vs. MB 2015 Kč/m2, tzn. snížení okresu Mělník na 78,91% tj. o 
21,09%/2 oproti MB), dále doplněna inzerce s korekcí (-15% k realizovaným cenám dle průzkumu 
VŠE Praha).
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Realizované prodeje v okrese MB (neupraveno, jen ukázka): 3,45 a 3,49 mil.Kč

Inzerce níže: (4,461250+4,199+3,799)/3 -15% inzerce = 3,530120 mil.Kč.
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Získán aritmetický průměr  z inzerovaných cen 3,530120 mil.Kč, ale přikloněno k ceně první 
inzerce, tj. obdobný dům upraven o -15% dle průzkumu VŠE tj. 3,792062 zaokrouhleně 3,792 
mil.Kč. Se zvážením prodejnosti s ohledem na zejména vlivy na trh s nemovitostmi v daném území 
a lokalitě jsou dané okolnosti vyrovnány po korekcích, vzhledem k poloze a velmi dobrému 
umístění, občanské vybavenosti, objemu a stavu nemovitosti, vše viz.popis, je předpokládaná 
obvyklá cena zaokrouhlená činí  3,792 mil. Kč, tj. cena domu čp. 91 Dušníky (celé 
nemovitosti), s příslušenstvím a s předmětnými pozemky výměry 411 m2. Nutno konstatovat, že 
srovnávané nemovitosti jsou obdobné (takto vybírany z inzerce) a odlišnosti byly korigovány. 
Zohledněno věcné břemeno.
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F. Rekapitulace (obvyklá cena)

Rodinný dům  čp. 91 Dušníky, včetně příslušenství a pozemků 
parc.č.  st.618 a 859/8 kú.Obříství

 3 792 000,- Kč.

Cena práv a závad spojených s nemovitostí: viz. VKN z LV - věcné břemeno ČEZ Distrubuce.

Obvyklá cena slovy: třimilióny sedmsetdevadesátdva tisíc Kč.

V Mladé Boleslavi, 17. 9. 2016

Ing. Marian Uram
Kupeckého 736/10
293 01 Mladá Boleslav

                  

G.Znalecká doložka

Tento posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Krajským soudem v Ústí n/L dne 23.5.1991 pod 
čj. Spr.2338/91 pro obor ekonomika, odvětví ceny, zvl.spec.odhady nemovitostí.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 4759/16 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 4759 podle připojené likvidace.

H. Seznam p říloh

 VKN z LV, katastrální mapa, foto, poloha
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