
 

 

ZNALECKÝ  POSUDEK 
 

č. 5148/21 

 
O ceně nemovitého majetku, zapsaného na LV č. 111, včetně všech součástí a příslušenství, v 

katastrálním území a obci Martínkovice, okres Náchod. 

 

Objednatel posudku: Mgr. Martin Slavata 

soudní exekutor 

Táborská 527 

293 05 Mladá Boleslav 

    

Účel posudku: Určení obvyklé ceny nemovité věci na základě 

usnesení soudního exekutora  

 č.j.: 080 EX 257/20-193 

 

Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 

121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/212 Sb., 

č. 303/2013 Sb. a zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a zákony č. 

228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., podle stavu oceňovaných věcí ke dni 10.03.2021, posudek 

vypracoval: 

 Ing. Jiří Krch  

 Záhřebská 33 

 120 00 Praha 2 

 tel.: +420 602 216 832 

 e-mail: krch@volny.cz, www.jirikrch.cz 

Posudek obsahuje včetně titulního listu a příloh 30 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

V Praze 16.03.2021 
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1. ZADÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU 

1.1. Účel znaleckého posudku 

 

Účelem znaleckého posudku je ocenění nemovitého majetku. Způsoby oceňování věcí, práv a 

jiných majetkových hodnot upravuje zákon č. 151/1997 Sb., (zákon o oceňování majetku). Podle §2 

odst. (1) zákona o oceňování majetku oceňuje se majetek a služba obvyklou cenou.  

Podle § 1c Vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, se spolu s určením 

obvyklé ceny nemovité věci určí i cena zjištěná. 

V tomto konkrétním případě, z důvodu neumožnění prohlídky interiéru stavby, nejsem schopen určit 

cenu zjištěnou, protože metodika oceňovacího předpisu pracuje s detailními prvky stavby a jejího 

vybavení. Určení obvyklé ceny pro účely exekuce je, na základě získaných informací, možné. 

 

Obvyklá cena 

Je definována v §2, odst. (2) zákona č. 151/1997 Sb. 

Obvyklou cenou se pro účely uvedeného 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. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a 

určí se ze sjednaných cen porovnáním. 

 

Cena zjištěná 

Podle zákona o oceňování majetku §2, odst. (7): Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá 

cena, mimořádná cena nebo tržní hodnota, je cena zjištěná. Jde o cenu zjištěnou podle oceňovacího 

předpisu, kterým je vyhláška č. 441/2013 Sb. 
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2. PODKLADY 

 

2.1. Podklady předané zadavatelem posudku 

- usnesení exekutora o ustanovení znalce,  

- výpis z katastru nemovitostí, kopie dokladu je v příloze posudku  

2.2. Podklady zajištěné zpracovatelem posudku 

- mapový podklad, kopie dokladu je v příloze posudku 

- kupní smlouvy o prodeji nemovitostí pro porovnání, uložené ve sbírce listin Katastrálního úřadu pro 

Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod: V-8209/2019, V-4828/2019, V-1590/2018, 

kopie části dokladů jsou v příloze posudku 

- nabídky nemovitostí k prodeji a k pronájmu uveřejněné na realitním serveru sreality.cz;  

- indexy cen nemovitostí, uvedené na internetových stránkách Českého statistického úřadu 

- předpisy zabývající se oceňováním nemovitostí, zejména pak zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb., v rozsahu ke dni ocenění 

- odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 36/6683/2018/1, vyhotovený Ing. Josefem Prouzou dne 

8.2.2018; informace o oceňovaném majetku, které nebyly patry při prohlídce zvenku, jsou po 

posouzení technické přijatelnosti, převzaty z tohoto podkladu 

- odborná literatura, např. 1/ Nemovitosti, oceňování a právní vztahy, Doc. Ing. Albert Bradáč, Doc. 

JUDr. Josef Fiala, Linde Praha a.s. 1999, ISBN 80-7201-197-9, 2/ Věcná břemena od A do Z, kolektiv 

autorů, Linde Praha a.s. 2004, ISBN80-7201-364-5, 3/ Oceňování nemovitostí – moderní metody a 

přístupy, Petr Ort, Leges s.r.o. 2013, ISBN 978-80-87212-77-9 

2.3. Prohlídka oceňovaného majetku 

Prohlídka staveb zvenku byla provedena zpracovatelem posudku za přítomnosti matky povinného, 

Dany Otteové, dne 10.3.2021. Interiér staveb nebyl zpřístupněn. Jako podklad pro ocenění mi paní 

Otteová půjčila odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 36/6683/2018/1, vyhotovený Ing. Josefem 

Prouzou dne 8.2.2018. 
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3. NÁLEZ 

3.1.Základní informace 

 

Název předmětu ocenění: 

 

LV č. 111 

Adresa předmětu ocenění: Martínkovice čp. 281 

 549 73 Martínkovice 

Kraj: Královéhradecký 

Okres: Náchod 

Obec: Martínkovice 

Katastrální území: Martínkovice 

  

3.2. Celkový popis nemovitého majetku 

Předmětem znaleckého posudku je zjištění ceny nemovitého majetku, zapsaného na LV č. 111, včetně 

všech součástí a příslušenství, v katastrálním území a obci Martínkovice, okres Náchod. 

 

Na základě usnesení exekutora o ustanovení znalce č.j.: 080 EX 257/20-193, jsem vlastníku 

oceňovaného majetku a současně povinnému, Radkovi Otte, odeslal dne 19.2.2021 doporučený dopis 

s oznámením o termínu provedení místního šetření spojeného s prohlídkou majetku dne 10.3.2021 v 

15:00 hodin.  

Místního šetření se pan Otte nezúčastnil, na místě byla jeho matka, Dana Otteová. Ta mi umožnila 

vstup na pozemek a prohlídku staveb zvenku. Prohlídku interiéru staveb odmítla, ale zapůjčila mi 

odhad obvyklé ceny předmětného majetku z roku 2018. 

Jsem toho názoru, že na základě dostupných podkladů je možné provedení odhadu obvyklé ceny 

majetku pro účel exekuce. 

 

Pozemek 

Na LV jsou zapsány dvě pozemkové parcely: 

Parc. č. st. 331 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 312 m2, součástí pozemku je stavba rodinného 

domu čp. 281 

Parc. č. 1129/6 – zahrada o výměře 1175 m2. 

Pozemek přibližně čtvercového tvaru o celkové výměře 1487 m2, se nalézá na západním okraji 

zastavěné části obce, v lokalitě s převládající rozvolněnou zástavbou rodinnými domy a 

zemědělskými usedlostmi v zemědělské krajině v CHKO Broumovsko. 

Pozemek je přístupný po zpevněné obecní komunikaci parc. č. 1864/1, posledních cca 55 m potom 

po nezpevněné cestě parc. č. 2082/1, nedostatečné šířky, která není zapsaná na LV.  

Je provedeno napojení na vodovod a kanalizaci, je zavedena elektřina. 

 

Stavba rodinného domu čp. 281 na parc. č. st. 331 

Stavba obsahuje přízemí a podkroví. Svislé konstrukce jsou zděné, zastřešení sedlovým krovem 

s polovalbami, s krytinou z osinkocementových šablon. V domě je jeden byt velikosti 3+kk. 

Převažující hmota jádra domu pochází z prvních desetiletí minulého století, v šedesátých letech byla 

provedena přístavba zádveří a bývalé již koupelny. V roce 1996 byla vyměněna okna, v roce 2003 

bylo adaptováno podkroví, v roce 2007 provedena nová koupelna. V roce 2013 postaven nový komín 

a osazena nová krbová kamna. Ke dni ocenění byl dům využíván k bydlení vlastníka a jeho rodinných 

příslušníků. Podlahová plocha 1. NP cca 63 m2, podkroví cca 46 m2. 

 

Součásti a příslušenství 

Na pozemku jsou vedlejší stavby stodoly, kolny a garáže, zastřešená terasa domu, zpevněné plochy, 
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oplocení, přípojky vody a kanalizace a trvalé porosty.  

 

Práva a závady 

Podle výpisu z katastru nemovitostí je vlastnické právo je omezeno zástavním právem smluvním, 

zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu a zahájeními exekuce. Tato omezení nejsou 

předmětem samostatného ocenění. 

Závada spočívající v tom, že cca 55 metrů mezi obecní komunikací a hranicí pozemku oceňované 

nemovitosti je přístup a příjezd k nemovitosti po nezpevněné komunikaci, která není zapsaná na listu 

vlastnictví, a navíc její dimenze (šířka) neumožňuje dopravní napojení v obvyklých parametrech, 

bude dále oceněna. 
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4. ZNALECKÝ POSUDEK 

4.1. Obvyklá cena majetku 

 

Obvyklá cena se určuje porovnáním sjednaných cen stejných, popřípadě obdobných předmětů 

ocenění v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do porovnání se nezahrnují ceny 

sjednané za vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího a kupujícího ani vlivu 

zvláštní obliby.  

Jako příklady pro porovnání jsem vybral tři uskutečněné obchodní případy a tři nabídky na prodej. 

Uskutečněným obchodním případům přisuzuji při porovnání dvojnásobnou váhu než informacím o 

nabídkách k prodeji. 

Cena se zjišťuje korekcí kvalitativních a kapacitních rozdílů mezi oceňovanou a porovnávanou 

nemovitostí. Jako porovnávací jednotku jsem zvolil nemovitost jako celek, protože jsem pro 

porovnání vybral srovnatelné majetky. Zvolil jsem pouze tři korekční koeficienty.  

K1 – Redukce pramene ceny. Pokud jsou zdrojem informací údaje z uskutečněných obchodních 

případů, slouží koeficient pouze pro přepočet na současnou cenovou úroveň. Příklady pro porovnání 

jsou uskutečněné prodeje v letech 2017 a 2019. Cenová úroveň je přepočítána podle indexů cen 

nemovitostí, které jsou publikovány na webových stránkách Českého statistického úřadu. U nabídek 

k prodeji je koeficient zvolen ve výši 0,80, která by měla reflektovat obvyklou skutečnost, že prodej 

majetku bývá uskutečněn, zpravidla, za cenu poněkud nižší, než za jakou je nabízen. 

 

K2 – Koeficient velikosti pozemku. Zahrnuje vliv výměry pozemku.  

 

K3 – Koeficient úvahy zpracovatele ocenění. Smyslem koeficientu je zahrnout další vlivy, například 

rozdílnou kvalitu vybavení, opotřebení stavby a v jednom případě nabídky i rozdílnou kapacitu 

majetku.  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Uskutečněná dražba předmětu ocenění 

Popis: Dražba samotného předmětu ocenění. Vydraženo 18.1.2017 za cenu 514 tis. Kč. 

Pozemek: 1 487,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - Uskutečněná dražba 1.Q. 2017 1,43 

K2 Vliv pozemku 1,00 

K3 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

 

 Váha: 2 

Cena Celkový koeficient KC  Upravená cena 

514 000 Kč 1,43 735 020 Kč 
 

Název: Uskutečněný prodej čp. 149 

Lokalita: Martínkovice 

Popis: Prodej rodinného domu čp. 149, kupní smlouva V-8209/2019 ze dne 3.12.2019. 

Pozemek: 1 303,00 m2 
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Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - Uskutečněný prodej 4. Q. 2019 1,10 

K2 Vliv pozemku 1,00 

K3 Úvaha zpracovatele ocenění 1,20 

   
 Váha: 2 

Cena Celkový koeficient KC  Upravená cena 

600 000 Kč 1,32 792 000 Kč 
 

Název: Uskutečněný prodej čp. 291 

Lokalita: Martínkovice 

Popis: Prodej rodinného domu čp. 291, kupní smlouva V-4828/2019 ze dne 29.7.2019. 

Pozemek: 2 118,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - Uskutečněný prodej 3. Q. 2019 1,12 

K2 Vliv pozemku - větší pozemek 0,95 

K3 Úvaha zpracovatele ocenění 1,20    

 Váha: 2 

Cena Celkový koeficient KC  Upravená cena 

450 000 Kč 1,28 576 000 Kč 
 

Název: Prodej rodinného domu 560 m2, pozemek 678 m2 

Lokalita: Machov - Bělý, okres Náchod 

Popis: Nabízíme k prodeji větší cihlový dům, 560m2 užitné plochy, který má dvě bytové 

jednotky, tedy 2x 2+1, dále velký a malý sál, v přízemí započatá rekonstrukce 

obchůdku. 

Pozemek: 678,00 m2 

Užitná plocha: 560,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - nabídka k prodeji 0,80 

K2 Vliv pozemku - menší 1,05 

K3 Úvaha zpracovatele ocenění - dům je větší 0,80 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

 Váha: 1 

Cena Celkový koeficient KC  Upravená cena 

1 550 000 Kč 0,67 1 038 500 Kč 
 

Název: Prodej rodinného domu 260 m2, pozemek 1 253 m2 

Lokalita: Bezděkov nad Metují, okres Náchod 

Popis: Prodej rodinného domu v obci Bezděkov nad Metují. Dům je ve tvaru obdélníku a 

navazuje na něj stodola. Budova má využitelný půdorys pro stavbu o ploše 184 m2.  

Pozemek: 1 253,00 m2 

Užitná plocha: 260,00 m2 
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Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - nabídka k prodeji 0,80 

K2 Vliv pozemku - porovnatelný 1,00 

K3 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

 Váha: 1 

Cena Celkový koeficient KC  Upravená cena 

1 127 000 Kč 0,80 901 600 Kč 
 

Název: Prodej rodinného domu 105 m2, pozemek 665 m2 

Lokalita: Broumov - Olivětín, okres Náchod 

Pozemek: 665,00 m2 

Užitná plocha: 105,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - nabídka k prodeji 0,80 

K2 Vliv pozemku - menší 1,05 

K3 Úvaha zpracovatele ocenění - lepší stav domu 0,80 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

 Váha: 1 

Cena Celkový koeficient KC  Upravená cena 

2 200 000 Kč 0,67 1 474 000 Kč 
 

Minimální jednotková porovnávací cena 576 000 Kč/ks 

Jednotková porovnávací cena - aritmetický průměr 919 520 Kč/ks 

Jednotková porovnávací cena - vážený průměr 846 682 Kč/ks 

Maximální jednotková porovnávací cena 1 474 000 Kč/ks 
 

Obvyklou cenu majetku indikuji jako hodnotu majetku zjištěnou porovnávací 

metodou ve výši zjištěné váženým průměrem, kdy uskutečněným obchodům je oproti 

nabídkám k prodeji přisouzena dvojnásobná váha: 846.682,- Kč, po zaokrouhlení: 

850.000,- Kč. 
 

4.2. Obvyklá cena závady 

 

Ta spočívá v tom, že cca 55 metrů mezi obecní komunikací a hranicí pozemku oceňované nemovitosti 

je přístup a příjezd k nemovitosti po nezpevněné komunikaci, která není zapsaná na listu vlastnictví, 

a navíc její dimenze (šířka) neumožňuje dopravní napojení v obvyklých parametrech. 

 

Závadu oceňuji ve výši předpokládaných nákladů, které bude třeba vynaložit na její 

odstranění. Náklady odhaduji ve výši 50.000,- Kč.   
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5. ZÁVĚR – VÝSLEDEK 

 

5.1. Obvyklá cena majetku 

 

1. Majetek zaps. na LV č. 111, včetně součástí a příslušenství  850 000,- Kč 

Výsledná cena - celkem:  850 000,- Kč 

slovy: Osm set padesát tisíc Kč 

 

5.2. Obvyklá cena závady 

 

1. Závada na majetku  50 000,- Kč 

Výsledná cena - celkem:  50 000,- Kč 

slovy: Padesát tisíc Kč 

 

 

V Praze, 16.03.2021. 

Ing. Jiří Krch  

Záhřebská 33 

120 00 Praha 2 

tel.: +420 602 216 832 

e-mail: krch@volny.cz  

www: jirikrch.cz 

 

 

6. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 

12.6.1989 čj. Spr. 366/89 pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací pro 

odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 5148/21 znaleckého deníku. 
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