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Účel posudku:                                                    zjištění obvyklé ceny nemovitosti
  

Dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., 
vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb., vyhlášky č. 387/2011 Sb. a vyhlášky č. 
450/2012 Sb., podle stavu ke dni 30. 9. 2013 posudek vypracoval: 
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293 01 Mladá Boleslav

IČ 624 51 782

Posudek obsahuje 16 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
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A. Nález

Jedná se o dům čp.48 Hrdly, místní to stavebně nesrostlé části města Bohušovice nad Ohří, dům na 
okraji této místní části. Dům je patrový, není podsklepený a nemá podkroví ve sklonité střeše, dům 
je zděný, postaven jako polovina dvojdomku, (na dům navazuje další domek), je umístěn na mírně 
svažitém pozemku. Dům postaven u místní asfaltové ulice část cesty před domem nezpevněná 
štěrková. Dům je napojen na veřejné rozvody elektřiny, vody a kanalizace, zemní plyn není zaveden 
(u domu je v pilíři). U domu je malý dvorek a kolna tvořící pravou stranu plotu a čelní část spolu s 
domem. Dům je z roku 1912, stavební úpravy nástavbou, soc.zařízením a vytápěním, tzn. minimální 
roku 1983, údržba zanedbaná, dům je standartní konstrukce, se standartním příslušenstvím a 
vybavením, vytápění ÚT na TP, vše ve vyhovujícím stavu. Pozemky výměry 118 m2.

B. Znalecký úkol

Výpočet administrativní ceny podpůrně, pro zjištění obvyklé ceny k usnesení čj.EX 1683/12.

1. Prohlídka a zam ěření nemovitosti
Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 30. 9. 2013  za přítomnosti p.Vladimíra 
Knechtla st., který předmětnou nemovitost užívá a bydlí zde s vnučkou.

2. Podklady pro vypracování posudku
VKN z LV č.94 kú.Hrdly a obec Bohušovice nad Ohří ze dne 9.7.2013 č.PÚ (inf.), snímek 
katastrální mapy, mapové podklady, mnou vedená data o kupních smlouvách a ZP k dani z převodu 
nemovitosti, info Reality. cz, informace znalce pro dědicví domů z roku 1912. 
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). V daném případě zjištována pro účel exekučního prodeje.

3. Vlastnické a eviden ční údaje

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.48 Hrdly splňuje ustanovení § 2 písm.a), bod 2) vyhl.č.501/2006 o obecných technických 
požadavcích na využívání území, tj. rodinný dům, určen pouze pro bydlení, je patrový, není 
podsklepený, nemá podkroví, obsahuje byt 4+1 se základním standartním příslušenstvím s 
vybavením, malý dům, malé pozemky.
Město Bohušovice n/O má 2551 obyvatel, v místě možnost napojení na rozvody elektřiny a 
kanalizace, vodovod a je zde zemní plyn (dům na plyn nenapojen). Do města jezdí autobusová i 
železniční doprava, je tu pošta, škola i MŠ, je zde zdravotnické zařízemí, obchody s potravinami a 
malé služby, hostinec, restaurace, zaměstnanost v okolí s malými možnostmi,  převážně dojíždění 
(vzdálenosti viz. u výpočtu admin.metodou).

5. Celkový popis nemovitosti
Rodinný dům čp.48 Hrdly, umístěn místní to stavebně nesrostlé části města Bohušovice nad Ohří, 
dům na okraji této místní části. Dům je patrový, není podsklepený a nemá podkroví ve sklonité 
střeše, dům je zděný, postaven jako polovina dvojdomku, (na dům navazuje další domek), je 
umístěn na mírně svažitém pozemku. Dům postaven u místní asfaltové ulice část cesty před domem 
nezpevněná štěrková. Dům je napojen na veřejné rozvody elektřiny, vody a kanalizace, zemní plyn 
není zaveden (u domu je v pilíři). U domu je malý dvorek a kolna tvořící pravou stranu plotu a čelní 
část spolu s domem. Dům je z roku 1912, stavební úpravy nástavbou, soc.zařízením a vytápěním, 
tzn. minimální roku 1983, údržba zanedbaná, dům je standartní konstrukce, se standartním 
příslušenstvím a vybavením, vytápění ÚT na TP, vše ve vyhovujícím stavu. Pozemky výměry 118 
m2 jsou malé, bez zahrádky, bez porostů.

6. Obsah posudku
a) Rodinný dům čp.48 Hrdly
b) Pozemky parc.č. st.14/2 a 577/7 kú.Hrdly

C. Posudek

Popis objekt ů, vým ěra, hodnocení a ocen ění
Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky 
č. 450/2012 Sb. o oceňování majetku.
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Podklady pro stanovení koeficientu Kp:
Okres: Litoměřice
Počet obyvatel: 2 001 – 5 000 obyvatel

a) Rodinný dům čp.48 Hrdly – § 26a
Patrová nepodsklepená stavba bez podkroví, původní dům z roku 1912, s malou údržbou, byl 
postaven jako dvojdomek, vzadu navazuje druhý dům, dům postaven zděným způsobem ze 
smíšeného zdiva se sklonitou střechou. Obsahuje byt 4+1 se základním příslušenstvím, standartního 
vybavení vzhledem k údajům poskytnutých při šetření, dům je jednobytový.
Vnitřní členění: 1.NP přízemí obsahuje vstupní chodbu, dva pokoje, kuchyňku, kotelnu (kotel ÚT a 
umyvadlo), z chodby vedeny schody do patra, které obsahuje 2 pokoje, chodbu, sociální zařízení 
(vanu s WC), nad chodbu je terasa, patro lyžinovými schody, podsklepení není.
Konstrukce a vybavení: popsány u výčtu K4, koef. vybavení: základy poškozenou izolací, zdivo 
smíšené 65cm, v patře tvárnice, stropy dřevěné trámové se záklopy, střecha sedlová, krytina 
eternitovými šablonami, oplechování pozink i parapety, omítky štukové, fasáda hladká a břizolitová, 
schody dřevěné lyžinové a zábradlí, dveře rámové, okna špaletová a zdvojená, podlahy prkenné a 
část dlažby, jinak PVC nelepené, kotelna beton, vytápění je ústřední na tuhá paliva 1983 s 
ocelovými radiátory, plyn není zaveden (v pilíři u domu), elektřina pro osvětlení a zásuvky, je 
motorový proud, ohřev vody el. bojlerem, odkanalizování do ulice ze sociálního zařízení a kuchyně, 
v domě PB i elektro sporák, soc.zařízení as 1983 vana plech.smalt, umyvadlo v kotelně, WC kombi, 
standartní vybavení ale zanedbané. Venkovní úpravy mimimální, přípojkou elektřiny, vody a 
kanalizace, oplocení k ulici přistavěnou úzkou kolnou pro palivo.
Stáří a opotřebení: dům je z roku 1912, většina konstrukcí dlouhodobé životnosti jsou v původním 
stavu, nástavba patra a schodiště r.1983, minimální opravy resp. údržba (1983 ÚT, soc.zařízení 
1983, kotel ÚT 2013). Stav zhoršený, stav vyhovující.

Podlaží:
Název Výška Zastavěná plocha
1.NP přízemí 2,80 m 8,54×5,00+1,8×7,0+2,5×6,75 = 72,18 m2

2.NP patro 2,80 m 8,54×5,00+1,8×(7,0–3,2)+2,5×6,75 = 66,41 m2

Součet: 5,60 m 138,60 m2

Podlažnost: 138,60 / 72,18 = 1,92

Obestavěný prostor (OP):
1.NP přízemí 2,80 × (8,54×5,00+1,8×7,0+2,5×6,75) = 202,09 m3

2.NP patro 2,80 × (8,54×5,00+1,8×(7,0–3,2)+2,5×6,75) = 185,96 m3

zastřešení 2,50/2×(8,54×5,00) = 53,37 m3

Obestavěný prostor – celkem: = 441,42 m3

Určení základní ceny za m3 dle přílohy č. 20a, tabulky č. 1:
Kraj: Ústecký
Obec: Bohušovice nad Ohří
Počet obyvatel: 2 551
Indexovaná prům. cena (IPC): 3 369,–  Kč/m3
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Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1
Ad.1) Přetrvávající krize na trhu s nemovitostmi, snížená poptávka i koupěschopnost, z inzercí je 
zřejmá převažující nabídka. Ad.3) Na nemovitost vypsáno několik exekucí,  zhoršená prodejnost 
problematické nemovitosti.

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

trhu s nemovitostmi
II. Poptávka nižší než nabídka –0,05

2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 
spoluvlastnictví)

0,00

3 Vliv právních vztahů na 
prodejnost (např. prodej podílu, 
pronájem)

I. Negativní –0,05

3

Index trhu (IT = 1 + ∑ Ti): 0,900
i=1

Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 5
Občanská vybavenost města resp.místa: rozvody el., vody, kanalizace a plynu, dopravní spojení 
autobusové i vlakové, umístění okraj zástavby, v okolí obytná zástavba, Hrdly bez občanské 
vybavenosti, jen malá prodejna smíš.zboží a hostinec, vše ostatní Bohušovice. Vzdálenosti 
Bohušovice 2,5 km, Litoměřice 7,3 km.

Popis znaku Hodnocení znaku Pi
1 Význam obce I. Bez většího významu 0,00
2 Úřady v obci II. Obecní úřad, popř. městský úřad se 

stavebním úřadem nebo banka nebo 
policie nebo pošta

0,02

3 Poloha nemovitosti v obci I. Samoty, osady mimo souvisle zast. území 
obce (odlehlá poloha)

–0,03

4 Okolní zástavba a životní 
prostředí v okolí

III. Převažující objekty pro bydlení 0,00

5 Obchod, služby, kultura v okolí 
nemovitosti

I. Žádný obchod nebo pouze se základními 
potravinami

–0,03

6 Školství a sport v okolí 
nemovitosti

I. Žádná základní škola ani sportovní 
zařízení

–0,04

7 Zdravotnické zařízení v okolí 
nemovitosti

I. Žádné zdravotnické zařízení –0,05

8 Veřejná doprava IV. Zastávka hromadné dopravy do 500 0,03
9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00

10 Nezaměstnanost v obci a okolí II. Průměrná nezaměstnanost 0,00
11 Změny v okolí s vlivem na cenu 

nemovitosti
III. Bez vlivu 0,00

12 Vlivy neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00
12

Index polohy (IP = 1 + ∑ Pi): 0,900
i=1
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Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 20a, 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

B

1 Druh stavby II. Dvojdomek, dům řadový –0,01
2 Provedení obvodových stěn I. Na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo 

zdivo smíšené nebo kamenné
–0,08

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)
IV. Přípojka elektro voda, napoj. na veřej. 

kanal. nebo domovní čistírna
0,04

6 Způsob vytápění stavby III. Ústřední , etážové , dálkové 0,00
7 Zákl. příslušenství v RD III. Úplné - standardní provedení 0,00
8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0,00
9 Venkovní úpravy II. Minimálního rozsahu –0,03

10 Vedlejší stavby tvořící 
příslušenství k RD

III. Standardní příslušenství - vedlejší stavby 
celkem do 25 m2

0,05

11 Pozemky ve funkčním celku se 
stavbou

I. Bez pozemku (nebo pouze zast. stavbou) 
nebo do 300 m2

–0,01

12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00
13 Stavebně-technický stav IV. Stavba ve špatném stavu - (předpoklad 

provedení rozsáhlejších stavebních úprav)
0,65*

* Kategorie stavby: E - starší než 80 let
  Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V14: 0,6

12

Index konstrukce a vybavení (IV = (1 + ∑ V i) × V13): 0,378
i=1

Index cenového porovnání (I = IT × IP × IV): 0,900 × 0,900 × 0,378= 0,306
Cena upravená (CU = IPC × I): 3 369,–  × 0,306= 1 030,91 Kč/m3

Určení porovnávací hodnoty (OP × CU): 441,42 × 1 030,91= 455 064,29 Kč

Rodinný dům čp.48 Hrdly – zjištěná cena: 455 064,–  Kč

b) Pozemky parc.č. st.14/2 a 577/7 kú.Hrdly  – § 28
Pozemek zastavěné plochy a nádvoří parc.č. st.14/2 výměry 82 m2 zastavěno domem čp.48 Hrdly, 
dále přístavbou kotelny. Vpředu navazující ostatní plocha, ostatní komunikace parc.č. 577/7 výměry 
36 m2 je jednotným funkčním celkem s předchoze uvedeným stavebním pozemkem a stavbou 
rodinného domu, dvůr s kolnou. V obci jsou sítě elektřiny a kanalizace, je zde vodovod, je zde plyn 
(dům není napojen, přívod do pilíře), přístup je místní asfaltovou ulicí a před domem jen štěrk.
Základní cena za m2 stavebního pozemku dle § 28 odst. 1 činí 46,50 Kč.
Cena je určena podle písm. k): ZC = Cp × 1,00, kde Cp = 35 + (2 551 – 1 000) × 0,007414 
(zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde 2 551 je počet obyvatel v obci.

§ 28 odst. 2 – Zastavěné plochy a nádvoří
Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m2 pozemku
Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2:

Přístup po nezpevněné komunikaci – 5 %
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Možnost napojení na rozvod plynu + 10 %
Úprava celkem: + 5 % × 1,050

Koeficient změny cen staveb Ki: × 2,146
Koeficient prodejnosti Kp:  (Rodinné domy) × 1,112

 Jednotková cena [Kč/m2]
Název Parc. č. Výměra [m2] základní upravená Cena [Kč]
zastavěná plocha a 
nádvoří

st.14/2 82 46,50 116,5136 9 554,12

§ 28 odst. 6a – Pozemky drah, silnic, dálnic apod.
Koeficienty pro úpravu základní ceny za m2 pozemku
Koeficient změny cen staveb Ki: 2,146
Koeficient prodejnosti Kp:  (Rodinné domy) 1,112

 Jednotková cena [Kč/m2]
Název Parc. č. Výměra [m2] základní upravená Cena [Kč]
ostatní plocha, 
ostatní komunikace

577/7 36 46,50 83,7000† 3 013,20

†) cena byla upravena na trojnásobek ceny uvedené v § 28 odstavci 1 upravené koef. 0,6

Součet cen všech typů pozemků: = 12 567,–  Kč

Pozemky parc.č. st.14/2 a 577/7 kú.Hrdly – zjištěná 
cena: 12 567,–  Kč
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D.  Rekapitulace (administrativní cena)

Souhrn výměr všech pozemků 118 m2

Výsledné ceny:
a) Rodinný dům čp.48 Hrdly 455 064,–  Kč
b) Pozemky parc.č. st.14/2 a 577/7 kú.Hrdly 12 567,–  Kč

Výsledná cena činí celkem: 467 631,–  Kč
Cena po zaokrouhlení podle -- § 46: 467 630,–  Kč

Zjišt ěná cena: 467 630,–  Kč
Cena slovy: čtyřistašedesátsedmtisícšestsettřicet Kč

Rozpočet ceny na jednotlivé vlastníky
Název vlastníka Vlastnický podíl Podíl ceny

Bohumila Pobežalová 1 / 6 77 938,33 Kč

E. Obvyklá cena (na trhu s nemovitostmi v míst ě a čase)

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.
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, s porovnáním znaků, ... zdroj vzhledem k jinému území inzerce)
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a)
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b)



– 11 –– 11 –

c)

Z výše uvedených informací (nabídky obdobných nemovitostí 580 x 590 x 793 v tis.Kč), získán 
aritmetický průměr cen porovnávaných nemovitostí (a+b+c)/3 = 654333 Kč, vzhledem k mnohdy 
navýšené inzerci sníženo o řádově 5%, tj. 621617 Kč, zaokrouhleno na 621600 Kč, z inzerce 
průměrná cena obdobných nemovitostí 0,6216 mil.Kč. Vzhledem ke stavu, kontrukcím a vybavení 
nemovitosti je porovnání přiměřené, s ohledem na odlišnosti cena korigována průměrováním, neboť 
nemovitosti jsou obdobné, v přiměřeném okolí a prostředí srovnatelné oproti srovnávaným 
nemovitostem. Dané okolnosti jsou porovnány a předpokládaná obvyklá cena zaokrouhlená činí  
621 600.Kč, tj. cena celého domu čp. 48 Hrdly, města Bohušovice n/O, okr.Litoměřice, s 
příslušenstvím a s pozemky parc.č. st.14/2 a 577/7 kú.Hrdly. Cena obvyklá ovlivněna též viz. 
zjištění poklesem trhu a polohou zohledněnou porovnáním a vybaveností, též místním podmínkám. 
Cena ideální 1/6 nemovitosti činí 103600 Kč (spravedlivý podíl matematickým výpočet, 
nezvýhodňuje „spekulanty“ ani podílové vlastníky, a pokládá je za přiměřené).
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F. Rekapitulace (obvyklá cena)

Cena ideální 1/6 domu čp. 48 Hrdly,  dále p říslušenství a pozemky 
parc. č.  st.14/2 a 577/7 kú. Hrdly, m ěsta Bohušovice n/O

                                                         103 600,- Kč.

Cena práv a závad spojených s nemovitostí: viz.VKN z LV (jiná nezjištěna)  0,- Kč.

Obvyklá cena slovy: jednostotřitisíc šestset Kč.

V Mladé Boleslavi, 4. 10. 2013

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. 
Jako znalec jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 4069/13 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 4069 podle připojené likvidace.

H. Seznam p říloh

VKN z LV, katastrální mapa, foto, poloha (*)
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