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Dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v účinném znění, ve znění
vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č.
443/2016 Sb. a vyhlášky č. 457/2017 Sb., podle stavu ke dni 18. 5. 2018 posudek vypracoval:
Ing. Marian Uram
Kupeckého 736/10
293 01 Mladá Boleslav
IČ 624 51 782
Posudek obsahuje 17 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
Mladá Boleslav, 12. 5. 2018
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A. Nález
Jedná se o stavbu rodinného domu (bývalý malý hostinec), nedaleko návsi obce Kropáčova Vrutice.
Stavba je přízemní, není podsklepená a nemá podkroví ve sklonité střeše, je zděná, je postavena
jako koncová v řadě, je umístěna na mírně svažitém pozemku. Je zde dvůr se zpevněnou plochou u
domu, oplocení, vzadu u domu stojí kolna. Napojení samostatné na elektřinu a vodu, plyn v místě
není, odkanalizování do septiku (nově je tu a v obci kanalizace). Dům je z roku odhadem 1880,
stavební úpravy as roku 1970, a kolem roku 2005, údržba spíše zanedbaná, dům obsahuje odhadem
byt 3+kk s příslušenstvím. Stav domu zhoršený. Obec Kropáčova Vrutice má základní občanskou
vybavenost, obchod 2x a hostinec, je tu pošta, není škola, je MŠ, praktický lékař 1x týdně, spojení
autobusové do města MB i vlakové.

B. Znalecký úkol
Výpočet administrativní ceny pro popis a porovnání, zjištění obvyklé ceny pro exekuční účely.

1. Prohlídka a zaměření nemovitosti
Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 18.4.2018 .

2. Podklady pro vypracování posudku
VKN z LV č.74 kú. a obec Kropáčova Vrutice ze dne 30.1.2018 PÚ (internet.ověření), snímky
katastrální mapy předmětného území, mapové podklady. info orgánů státní správy (dokumentace ve
složce čp.18 Kropáčova Vrutice neodpovídá skutečnosti). Do domu neumožněn přístup.
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. Zjištována.

3. Vlastnické a evidenční 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 skutečnost
Stavba čp.18 Kropáčova Vrutice splňuje ustanovení § 3 díl.1) písm.a), bod 1) zákona o oceňování
majetku, obsahuje byt 3+kk s příslušenstvím, tj. rodinný dům. Splňuje ustanovení § 13 odst.2
oceňujícího předpisu (max.3 byty, max,.2.NP a 1.PP a podkroví).
Obec Kropáčova Vrutice má 876 obyvatel, v místě je zpevněná ulice dlážděná, před stavbou je
chodník, je zde možnost napojení na veřejné rozvody elektřiny a vody, v místě je možnost napojení
nově kanalizace a není tu možnost napojení zemního plynu. Do obce jezdí autobusová doprava
(zastávka 47m), železniční zastávka 1,6km, je zde obchod 80m a hostinec 228m, v obci je obecní
úřad 1,5km, je zde pošta 1,5km, není škola a je MŠ, zdravotnické zařízení 1x týdně, zaměstnanost v
místě slabá (jen zemědělství a drobné služby), obec nesousedí s městem Mladá Boleslav vzdálenost
22,6 km, nejkratší vzdálenost zast.území 21,8 km, v místě není záplavové území.

5. Celkový popis nemovitosti
Rodinný dům čp.18 uvnitř obce Kropáčova Vrutice. Stavba je přízemní, není podsklepená a nemá
podkroví ve sklonité střeše, je zděná, je postavena jako koncová v řadě, je umístěna na velmi mírně
svažitém pozemku. Je zde vzadu dvůr se zpevněnou plochou u domu a kolnou, dále zahrada.
Napojení samostatné na elektřinu a vodu, plyn není napojen a není v obci, odkanalizování je do
septiku, nově v obci kanalizace. Dům je odhadem z roku 1880, stavební úpravy as roku 1970,
údržba spíše zanedbaná, opravy kolem roku 2005, dům asi obsahuje byt 3+kk s příslušenstvím,
vytápění lokální na tuhá paliva. ZP 136 m3, OP 693 m3. Stav domu zhoršený, kce krátkodobé
životnosti jsou dožité. Pozemky výměry 535 m2. Obec Kropáčova Vrutice má základní občanskou
vybavenost, jen obchod a hostinec, je pošta, není škola, je MŠ, praktický lékař 1x týdně, je ze
veřejná doprava autobusová i vlaková. Admin.cena 0,974 mil. Kč, foto dále:

.

6. Obsah posudku
a)
b)

RD čp.18 Kropáčova Vrutice
Pozemky parc. st.69 a 62/4 kú.Kropáčova Vrutice
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C. Posudek
Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění
Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky
č. 457/2017 Sb. o oceňování majetku.
Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1:
4. Nemovitá věc je zatížena exekucí.
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Situace na dílčím (segmentu)
II. Nabídka odpovídá poptávce
trhu s nemovitými věcmi
2 Vlastnické vztahy
V. Nezastavěný pozemek, nebo pozemek,
jehož součástí je stavba (stejný vlastník),
nebo stavba stejného vlastníka, nebo
jednotka se spoluvlastnickým podílem na
pozemku
II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území
3 Změny v okolí s vlivem na
prodejnost nem. věci
I. Negativní
4 Vliv právních vztahů na
prodejnost (např. prodej podílu,
pronájem, právo stavby)
5 Ostatní neuvedené (např. nový
II. Bez dalších vlivů
investiční záměr, energetická
úspornost, vysoká ekonomická
návratnost)
IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím
6 Povodňové riziko
výskytu záplav
7 Význam obce
znak se neposuzuje
8 Poloha obce
znak se neposuzuje
9 Občanská vybavenost obce
znak se neposuzuje

Pi
0,00
0,00

0,00
–0,04
0,00

1,00
1,00
1,00
1,00
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Index trhu: IT = P6 × P7 × P8 × P9 × (1 +

 Pi) = 0,960
i=1

Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4:
4) V daném místě elektřina a vodovod, nově je tu odpadní kanalizace, v obci není možnost napojení
plynu, 7. Zastávka autobusu 47m a vlaková zastávka 1,6km, OÚ 1,5km, hostinec 228m a prodejna
potravin jest nedaleko 80m, v obci jsou dvě fotbalové hřiště, přiměřený znak u vybavenosti, MB z
místa 22,6km, nejkratší vzdálenost zastavěných území 21,8km.
Popis znaku
Hodnocení znaku
Pi
1 Druh a účel užití stavby
I. Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 1,01
celku
2 Převažující zástavba v okolí
I. Rezidenční zástavba
0,03
pozemku a životní prostředí
0,01
3 Poloha pozemku v obci
I. Střed obce – centrum obce
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4
5
6

7

Možnost napojení pozemku na
inženýrské sítě, které jsou v
obci
Občanská vybavenost v okolí
pozemku
Dopravní dostupnost k
pozemku
Osobní hromadná doprava

8

Poloha pozemku nebo stavby z
hlediska komerční využitelnosti
9 Obyvatelstvo
10 Nezaměstnanost
11 Vlivy ostatní neuvedené

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

0,00

I. V okolí nemovité věci je dostupná
občanská vybavenost obce
V. Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné
parkovací možnosti; nebo příjezd po
nezpevněné komunikaci s možností
parkování na pozemku
III. Zastávka do 200 m včetně, MHD – dobrá
dostupnost centra obce
III. Výhodná – možnost komerčního využití
pozemku nebo stavby
II. Bezproblémové okolí
II. Průměrná nezaměstnanost
II. Bez dalších vlivů

0,00
–0,02

0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
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Index polohy: IP = P1 × (1 +

 Pi) = 1,040
i=2

a) RD čp.18 Kropáčova Vrutice – § 35
Přízemní nepodsklepená stavba bez podkroví, z roku odhadem 1880, částečné úpravy as roku 1970,
dále s malou laickou údržbou as roku 2005, stavba užívána, stavba jako celek postavena jako vnitřní
v řadě, zděným způsobem, se sklonitou střechou.
Stavba zjednodušeně obsahuje: 1.NP obsahuje odhadem byt 3+kk s příslušenstvím.
Konstrukce a vybavení: nepopsány u výčtu K4, koef. vybavení, vytápění je lokální kamny na tuhá
paliva, oceněno dle vnějších znaků, šetření po předchozí výzvě nebylo umožněno. Vně stará
fasáda břizolitová, kabřincový sokl, nová krytina, stará špaletová okna.
Stáří a opotřebení: budova z roku 1880 postavena klasickým zděným způsobem, stavební úpravy
zásadní kolem roku 1970 ke zvýšení standardu bydlení (soc.zařízení a kuchyně), dále odhadem
drovbné úpravy kol roku 2005. Opotřebení stanoveno objektivní metodou se zohledněním druhu
konstrukce, stáří a stavu jednotlivých konstrukcí. Stav průměrný.
Venkovní úpravy: přípojkou elektřiny, přípojkou vody, odkanalizování zatím asi neprovedeno (v
obci je nová kanalizace), z leteckého snímku je viditelná kolna za domem a plastový nadzemní
bazén (movitá věc), vzadu je logicky oplocení. Pozemky jsou celkové výměry 271+264 = 535 m2.
Podlaží:
1.np přízemí
Výška:
Zastavěná plocha:

7,75×17,50

Zastavěná plocha všech podlaží:
Zastavěná plocha 1. NP:
135,63 / 135,63
Podlažnost:

=

3,00 m
135,63 m2

135,63 m2
135,63 m2
= 1,00

Obestavěný prostor (OP):
1.np přízemí
3,00 × 7,75×17,50
zastřešení
(0,17+3,88/2) × 7,75×17,50
Obestavěný prostor – celkem:

=
=
=

406,88 m3
286,17 m3
693,05 m3
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Určení základní ceny za m3 dle přílohy č. 24, tabulky č. 1:
Kraj:
Středočeský
Obec:
Kropáčova Vrutice
Počet obyvatel:
876
Základní cena (ZC): 1 931,– Kč/m3
Index konstrukce a vybavení: příloha č. 24, tabulka č. 2
Popis znaku
Hodnocení znaku
0 Typ stavby
I. Nepodsklepený nebo podsklepený do
poloviny zastavěné plochy 1.NP - se
šikmou nebo strmou střechou
1 Druh stavby
II. Dvojdomek, dům řadový
2 Provedení obvodových stěn
III. Zdivo cihelné nebo tvárnicové
3 Tloušťka obvod. stěn
II. 45 cm
4 Podlažnost
I. Hodnota 1
5 Napojení na veřejné sítě
III. Přípojka elektro, voda a odkanalizování
(přípojky)
RD do žumpy nebo septiku
I. Lokální na tuhá paliva
6 Způsob vytápění stavby
7 Zákl. příslušenství v RD
III. Úplné - standardní provedení
8 Ostatní vybavení v RD
I. Bez dalšího vybavení
9 Venkovní úpravy
III. Standardního rozsahu a provedení
III. Standardní příslušenství - vedlejší stavby
10 Vedlejší stavby tvořící
příslušenství k RD
celkem do 25 m2
II. Od 300 m2 do 800 m2 celkem
11 Pozemky ve funkčním celku se
stavbou
12 Kriterium jinde neuvedené
III. Bez vlivu na cenu
13 Stavebně-technický stav
III. Stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších
stavebních úprav)
* Rok výstavby / kolaudace:
1880
Rok celkové rekonstrukce:
1970
Stáří stavby (y):
63
Koeficient pro úpravu (s):
0,685

Vi
A
–0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
–0,08
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,85*
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Index konstrukce a vybavení (IV = (1 +  Vi) × V13):

0,559

i=1

Základní cena upravená (ZCU = ZC × IV):
1 079,43 Kč/m3
Index trhu (IT):
0,960
Index polohy (IP):
1,040
Cena stavby určená porovnávacím způsobem:
CSP = OP × ZCU × IT × IP = 693,05 × 1 079,43 × 0,960 × 1,040
=

746 902,– Kč

RD čp.18 Kropáčova Vrutice – zjištěná cena:

746 902,– Kč

b) Pozemky parc. st.69 a 62/4 kú.Kropáčova Vrutice – § 4
Pozemek parc.č.st.69 zastavěn stavbou pro bydlení RD čp.18 Kropáčova Vrutice s příslušenstvím,
zůstatek je dvůr, vedleší stavba. V místě sítě elektřiny a vody, není tu napojena odpadní kanalizace a
není tu možnost napojení na zemní plyn.
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Pozemek zahrady parc.č. 62/4 nezastavěn, je ve funkčním celku se stavbou čp.18 a výše uvedeným
pozemkem.
Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle § 3
Název obce:
Kropáčova Vrutice
Název okresu:
Mladá Boleslav
Úprava výchozí základní ceny dle přílohy č. 2, tabulky č. 2:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Velikost obce
IV. 501 - 1000 obyvatel
2 Hospodářsko-správní význam
IV. Ostatní obce
obce
3 Poloha obce
VI. Ostatní případy
4 Technická infrastruktura v obci
II. Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo
kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn
5 Dopravní obslužnost obce
II. Železniční zastávka a autobusová
zastávka
6 Občanská vybavenost v obci
III. Základní vybavenost (obchod a
ambulantní zdravotní zařízení a základní
škola)
Základní cena výchozí:
ZCv = 1 521,– Kč/m2
Základní cena pozemku: ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 = 425,– Kč/m2
(Základní cena pozemku je zaokrouhlena na celé koruny.)

Oi
0,65
0,70
0,80
0,85
0,95
0,95

Pozemky ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich
příslušenstvím
Součet výměr pozemků ve funkčním celku: vp = 535 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
1 Geometrický tvar pozemku a
II. Tvar bez vlivu na využití
velikost pozemku
2 Svažitost pozemku a expozice
IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně;
ostatní orientace
3 Ztížené základové podmínky
III. Neztížené základové podmínky
4 Chráněná území a ochranná
I. Mimo chráněné území a ochranné pásmo
pásma
5 Omezení užívání pozemku
I. Bez omezení užívání
6 Ostatní neuvedené
II. Bez dalších vlivů

Pi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Index omezujících vlivů: IO = 1 +

 Pi = 1,000
i=1

Index polohy: IP = 1,040
Index cenového porovnání dle § 4: I = IT × IO × IP = 0,998
§ 4 odst. 1 – Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří
Základní cena upravená: ZCU = ZC × I = 424,1500 Kč/m2
Parc. č.
Název
Výměra [m2]
271
st.69
zastavěná plocha a nádvoří
62/4
zahrada
264

Cena [Kč]
114 944,65
111 975,60
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Součet:
Pozemky parc. st.69 a 62/4 kú.Kropáčova Vrutice –
zjištěná cena:

535

226 920,25

226 920,– Kč

D. Rekapitulace (administrativní cena)
Souhrn výměr všech pozemků

535 m2

Výsledné ceny:
a)
RD čp.18 Kropáčova Vrutice
b)
Pozemky parc. st.69 a 62/4 kú.Kropáčova Vrutice
Výsledná cena činí celkem:
Cena po zaokrouhlení podle § 50:

746 902,–
226 920,–
973 822,–
973 820,–

Kč
Kč
Kč
Kč

Zjištěná cena: 973 820,– Kč
Cena slovy: devětsetsedmdesáttřitisíceosmsetdvacet Kč

E. Obvyklá cena
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.
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).

Zjištění 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, popř. využití inzerce)
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– 10 –

– 11 –

– 12 –

Získán aritmetický průměr (1,3+1,8+1,25+0,84+0,960576+0,947407+1,5+1,65)/8 = 1,280978 Kč,
tj. zaokrouhleně 1,281 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 umístění, občanské vybavenosti, objemu a stavu nemovitosti, údržbě, je obvyklá cena
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zaokrouhlená 1,281 mil. Kč, tj. cena domu čp. 18 Kropáčova Vrutice, (celé nemovitosti), s
příslušenstvím a s předmětnými pozemky parc.č. st.69 a 62/4 výměry 274+264 m2, kú. Kropáčova
Vrutice. Přičemž srovnávané nemovitosti jsou obdobné (takto vybírany z archivu) a odlišnosti byly
korigovány průměrováním.

– 14 –

F. Rekapitulace (obvyklá cena)

Rodinný dům čp. 18 Kropáčova Vrutice, včetně příslušenství a
pozemků parc.č. st.69 a 62/4 kú.Kropáčova Vrutice
1 281 000,- Kč.
Obvyklá cena slovy: jedenmilión dvěstěosmdesátjednatisíc Kč.
Cena práv a závad: viz. Vkn z LV: nejsou zaznamenána žádná práva ani věcná břemena.
Mladá Boleslav, 12. 5. 2018
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. 5059/18 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 5059 podle připojené likvidace.

H. Seznam příloh
VKN z LV, katastrální mapa, foto a poloha
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