
ZNALECKÝ  POSUDEK 
 

č. 5021/19 

 
O ceně nemovitého majetku, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaného na LV č. 1238 pro 

katastrální území a obec Česká Lípa, okres Česká Lípa. 

 

 

Objednatel posudku: Mgr. Martin Slavata 

soudní exekutor 

Táborská 527 

293 05 Mladá Boleslav 

    

Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovité věci na základě 

usnesení soudního exekutora č.j.: 080 EX 181/19-44 

 

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 02.10.2019, posudek 

vypracoval: 

 Ing. Jiří Krch  

 Záhřebská 33 

 120 00 Praha 2 

 tel.: +420 602 216 832 

 e-mail: krch@volny.cz 

Posudek obsahuje včetně titulního listu a příloh 13 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

V Praze 03.10.2019 
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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Úkolem znaleckého posudku je zjištění ceny nemovitého majetku pro účel exekuce prodejem 

nemovitosti. Znalec oceňuje majetek a jednotlivá práva a závady s majetkem spojené obvyklou cenou 

podle zvláštního předpisu - §2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.  

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 věci a určí se 

porovnáním. 

2. Informace o nemovitosti 

Název nemovitosti:   LV č. 1238 

Adresa nemovitosti:   Kovářova 786, 470 01 Česká Lípa 

Kraj:   Liberecký 

Okres:   Česká Lípa 

Obec:   Česká Lípa 

Katastrální území:   Česká Lípa 

3. Prohlídka nemovitosti 

Prohlídka oceňovaného majetku byla provedena zpracovatelem posudku dne 02.10.2019, za účasti 

vlastníka majetku, Jaroslava Charváta a jeho právního zástupce, JUDr. Františka Hendrycha. 

4. Podklady pro vypracování posudku 

- usnesení o ustanovení znalce, kopie dokladu je v příloze posudku 

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

- mapový podklad, kopie dokladu je v příloze posudku 

- šetření zpracovatele posudku na stavebním úřadu v České Lípě 

- místní šetření provedené dne 2.10.2019 

- 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 

- nabídka nemovitostí pro porovnání uvedená na serveru sreality.cz 

5. Celkový popis majetku 

Předmětem ocenění je nemovitý majetek, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaný na LV č. 

1238 pro katastrální území a obec Česká Lípa, okres Česká Lípa. 
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Jedná se o pozemek parc. č. 2014, jehož součástí je stavba pro bydlení čp. 786, a o pozemek parc. č. 

2015, včetně stavby garáže, venkovních úprav a trvalých porostů. 

 

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. 2014 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 80 m
2
, součástí pozemku je stavba  pro bydlení 

čp. 786 

Parc. č. 2015 – zahrada o výměře 752 m
2
, na pozemku stojí stavba garáže, která není zapsaná 

v katastru nemovitostí 

Obě pozemkové parcely, o celkové výměře 832 m
2
, tvoří souvislou plochu téměř obdélníkového 

tvaru v části města navazující na centrum, v lokalitě se zástavbou rodinnými a bytovými domy. 

Dopravní napojení je z ulice Kovářova. Je možnost napojení na elektřinu, vodovod, kanalizaci a 

plynovod.  

 

 

Hlavní stavba 

 

Dům čp. 786 je v katastru nemovitostí zapsaný jako součást pozemku parc. č. 2014. Jedná se o 

polovinu dvojdomu. Stavba obsahuje podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a půdní prostor. 

Svislé konstrukce jsou zděné, střecha s polovalbou s krytinou z osinkocementových šablon.  

Dispozičně se v současné době v domě nalézá jeden byt o velikosti 4+1. Je zavedena elektřina, 

vodovod a kanalizace. Vytápění je ústřední s radiátory a s kotlem na pelety, umístěným v podzemním 

podlaží.  

Podlahová plocha domu je cca 170 m
2
, zastavěná plocha 80 m

2
. 

Stavba pochází asi ze třicátých let minulého století, nebyla jednorázově zásadně adaptována, ale 

průběžně udržována. Podle sdělení vlastníka je dům poslední tři roky bez využití. Dům je ve stavu 

schopném provozu, nicméně pro dosažení současných požadavků na standardy rodinných domů, by 

bylo třeba provézt adaptaci interiéru.  

 

 

Součásti a příslušenství 

 

Jsou v obvyklém rozsahu. Jedná se o zděnou garáž, zpevněné plochy, oplocení a přípojky 

inženýrských sítí. Na pozemku je několik kusů trvalých porostů.  

 

 

Práva a závady 

 

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

zahájením exekuce. Tato omezení nejsou předmětem ocenění. 

  

Podle sdělení vlastníka majetku není majetek předmětem pronájmu, v současné době není dům 

užívaný. 
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B. Posudek 

Odhad obvyklé ceny 

Obvyklá cena je definována v §2 odst. (1) zákona č. 151/1997 Sb. (Zákon o oceňování majetku). 

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 věci a určí se 

porovnáním. 

Z této definice vyplývá, že nejsprávnějším způsobem, jak stanovit výši obvyklé ceny nemovitého 

majetku, je použití tzv. porovnávací metody, která spočívá v porovnání ceny oceňovaného majetku s 

cenou porovnatelných majetků, které byly v nedávné době prodány. 

Ve skutečnosti není k dispozici veřejná systémová databáze nedávno prodaných nemovitých 

majetků, která by navíc obsahovala údaje, jež by umožňovaly posoudit, do jaké míry je prodaný 

majetek porovnatelný s předmětem ocenění. Náhradním řešením je použití informací o 

nemovitostech nabízených k prodeji. 

Porovnatelná nemovitost – pozemek s rodinným domem, včetně obvyklých součástí a příslušenství, 

bývá předmětem obvyklého obchodního styku.  

Informace o nabídkách k prodeji nemovitostí, které lze porovnávat s oceňovanou nemovitostí, jsou 

k dispozici.  

 

 

1/ Obvyklá cena nemovitých věcí 

 

Z nabídky na prodej porovnatelných majetků jsem pro porovnání vybral čtyři případy. Jako 

srovnávací kritérium jsem použil podlahovou plochu domu. Při porovnání jsem dále použil sedm 

koeficientů, jejichž účelem je co nejvíce přiblížit nabídku pro porovnání oceňovanému majetku.  

 

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Prodej rodinného domu 470 m2, pozemek 880 m2 

Lokalita: Jiráskova, Česká Lípa 

Popis: Exkluzivní prodej rodinnného domu v centru České Lípy, který je koncipován jako 

nadstandardní vícegenerační rodinné bydlení. Dům má 3 NP s užitnou plochou 470 

m2. 

Pozemek: 880,00 m
2 

Užitná plocha: 470,00 m
2 
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Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,10 

K3 Poloha 0,90 

K4 Provedení a vybavení 0,90 

K5 Celkový stav 0,90 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

7 100 000 470,00 15 106 0,72 10 876 
 

Název: Prodej rodinného domu 210 m2, pozemek 618 m2 

Lokalita: K Pastvinám, Česká Lípa 

Popis: Prodej rodinného domu o dispozici 5+1, který se nachází v žádané lokalitě města 

Česká Lípa - Svárov. K domu náleží oplocená zahrada o celkové ploše 513 m2. 

Pozemek: 618,00 m
2 

Užitná plocha: 210,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 1,10 

K4 Provedení a vybavení 1,10 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

3 620 000 210,00 17 238 1,09 18 789 
 

Název: Prodej rodinného domu 220 m2, pozemek 378 m2 

Lokalita: Česká Lípa 

Popis: Nabízíme k prodeji rodinný dům v ulici Kožnarova na okraji České Lípy v klidné 

lokalitě Na Kopečku o CP 513m2. 

Pozemek: 378,00 m
2 

Užitná plocha: 220,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 1,05 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,10 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena Užitná plocha Jedn. cena Celkový koef. Upravená j. cena 
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[Kč] [m
2
] Kč/m

2 
KC [Kč/m

2
] 

3 490 000 220,00 15 864 1,04 16 499 
 

Název: Prodej rodinného domu 250 m2, pozemek 716 m2 

Lokalita: U Šporky, Česká Lípa - Dolní Libchava 

Popis: Nabízíme prodej rodinného domu s pozemky o celkové rozloze 716 m2 v klidné části 

obce Česká Lípa – Dolní Libchava.  

Pozemek: 716,00 m
2 

Užitná plocha: 250,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 1,10 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

4 888 000 250,00 19 552 0,99 19 356 
 

Minimální jednotková porovnávací cena 10 876 Kč/m
2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 16 380 Kč/m
2 

Maximální jednotková porovnávací cena 19 356 Kč/m
2 

 

Jednotková porovnávací cena, po úpravě koeficienty, se pohybuje v poměrně širším intervalu cca od 

10 do 20 tis. Kč/m
2
 podlahové plochy objektu. Na základě uvedeného cenového porovnání odhaduji 

obvyklou cenu oceňovaného majetku spíše nad středem uvedeného cenového intervalu, na úrovni 

17,5 tis. Kč/m
2
. 

Obvyklá cena majetku cenovým porovnáním: 

170 m
2
 * 17 500,- Kč/m

2
 = 2.975.000,- Kč, po zaokrouhlení:                                             3.000.000,- Kč                     
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C. Rekapitulace 

 

1/ Obvyklá cena nemovitých věcí 

Nemovitých věcí, zapsaných na LV č. 1238 pro katastrální území a obec Česká Lípa, okres 

Česká Lípa, včetně všech součástí a příslušenství. 

 

Výsledná cena činí                                                                                                    3.000.000,- Kč 

 

Slovy: Tři miliony Kč. 

 

 

V Praze, 03.10.2019. 

Ing. Jiří Krch  

Záhřebská 33 

120 00 Praha 2 

tel.: +420 602 216 832 

e-mail: krch@volny.cz 

 

 

D. 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. 

Jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku ve smyslu § 127a o. s. ř. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 5021/19 znaleckého deníku. 

 

E. Seznam příloh 

 
Podklady a přílohy počet stran A4 příloze 

Usnesení exekutora 2 

Výpis z katastru nemovitostí 1 

Mapový podklad 1 

Fotodokumentace 2 
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Fotodokumentace 

  

Pohled z ulice (pravá polovina dvojdomu) Pohled ze severovýchodu 

  

Obytná místnost 1. NP Kuchyně 1. NP 

  

Koupelna 1. NP Chodba 1. NP 
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Půda Sklep 

  

Sklep, kotel Sklep 

  

Garáž Garáž interiér 
 


