
ZNALECKÝ  POSUDEK 
 

č. 5011/19 

 
O ceně nemovitého majetku, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaného na LV č. 2265 pro 

katastrální území a obec Lomnice nad Popelkou, okres Semily. 

 

 

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 127/19-100 

 

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 02.08.2019, 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 24 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

V Praze 26.09.2019 
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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. 2265 

Adresa nemovitosti:   Husovo náměstí 33, 512 51 Lomnice nad Popelkou 

Kraj:   Liberecký 

Okres:   Semily 

Obec:   Lomnice nad Popelkou 

Katastrální území:   Lomnice nad Popelkou 

3. Prohlídka nemovitosti 

Prohlídka oceňovaného majetku byla provedena zpracovatelem posudku dne 02.08.2019, jen zvenku, 

z veřejně přístupného pozemku. 

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 

- kupní smlouva V-1973/2004, kopie dokladu je v příloze posudku 

- usnesení soudu Z-269/2005, kopie dokladu je v příloze posudku 

- šetření zpracovatele posudku na stavebním úřadu v Lomnici nad Popelkou dne 2.8.2019 

- místní šetření provedené dne 2.8.2019 

- znalecký posudek č. 2877/13/19, vypracovaný Stanislavem Kerhartem dne 25.7.2019 

- 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 
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5. Celkový popis majetku 

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

2265 pro katastrální území a obec Lomnice nad Popelkou, okres Semily. 

 

Jedná se o pozemek parc. č. st. 176, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 33, a o pozemky 

parc. č. st. 1614 a parc. č. 244, včetně vedlejší stavby, venkovních úprav a trvalých porostů. 

 

Po převzetí usnesení exekutora jsem vlastníku majetku, paní Věře Šrajerové, poslal dne 22.7.2019 

doporučený dopis s oznámením termínu místního šetření dne 2.8.2019, s žádostí o zpřístupnění 

nemovitostí a o poskytnutí informací, které by mohli mít vliv na cenu majetku. 

Paní Šrajerová mi den před termínem místního šetření ve 20:48 hod poslala sms zprávu, ve které mne 

požádala o přeložení termínu místního šetření z důvodu nemoci. Protože jsem v té době byl již 

v lokalitě, odpověděl jsem sms zprávou, že pokud by se její zdravotní stav zlepšil, prosím o 

informaci, protože navzdory její zprávě budu v Lomnici nad Popelkou. Odpověď jsem neobdržel.  

V avizovaném termínu místního šetření jsem si prohlédl nemovitost z veřejně přístupného pozemku, 

na zvonek u vchodových dveří nikdo nereagoval.  

Provedl jsem šetření v archivu stavebního úřadu, kde je k domu čp. 33 vedena složka s výkresy a 

doklady, z období od první poloviny dvacátého století do současnosti.  

 

Dálkovým přístupem do katastru nemovitostí jsem získal kopie nabývacích titulů V-1973/2004 a 

Z-269/2005.  

 

Dále jsem z exekutorského pracoviště obdržel znalecký posudek č. 2877/13/19, vypracovaný 

Stanislavem Kerhartem dne 25.7.2019, kterým je oceněna stejná nemovitost. Posudek objednala 

majitelka nemovitosti. V tomto posudku jsou uvedena data a informace (včetně fotodokumentace 

interiéru), které mi chyběly, z důvodu absence přístupu, pro dokončení tohoto ocenění. S ohledem na 

procesní ekonomiku, po posouzení technické přijatelnosti údajů z posudku pana Kerharta, jsem 

chybějící data převzal a upustil od opakování místního šetření. Z tohoto zdroje jsem převzal i 

fotodokumentaci. 

 

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

majetku pro účel exekuce. 

 

 

Pozemek 

 

Na LV jsou zapsány tři pozemkové parcely: 

Parc. č. st. 176 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 134 m
2
, součástí pozemku je stavba  RD čp. 33 

Parc. č. st. 1614 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m
2
, na pozemku stojí vedlejší stavba, která 

není zapsaná v katastru nemovitostí 

Parc. č. 244 – zahrada o výměře 327 m
2
 

Všechny tři pozemkové parcely, o celkové výměře 516 m
2
, tvoří souvislou plochu nepravidelného 

protáhlého tvaru v centrální části města, kdy severovýchodní fasáda domu čp. 33, na hranici 

pozemku, směřuje do Husova náměstí (centrum města). Je možnost napojení na elektřinu, vodovod, 

kanalizaci a plynovod. Na severovýchodní hranici sousedí pozemek s veřejně přístupným pozemkem 

parc. č. 2241/1 – plocha Husova náměstí, na jihozápadní hranici opět s veřejně přístupným 

pozemkem parc. č. 251 – plocha komunikace. 
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Hlavní stavba 

 

Dům čp. 33 je v katastru nemovitostí zapsaný jako součást pozemku parc. č. st. 176. Jedná se o 

řadový dům, součást zástavby jihozápadní fronty Husova náměstí. Stavba obsahuje podzemní 

podlaží, tři nadzemní podlaží a půdní prostor. Svislé konstrukce jsou zděné, střecha sedlová.  

Dispozičně se v současné době v domě nalézají tři byty velikosti 1+1 a jeden byt velikosti 2+kk. Je 

zavedena elektřina, vodovod, kanalizace a plyn. Vytápění je lokálními plynovými topidly a 

elektrickými přímotopy.  

Podlahová plocha domu je cca 270 m
2
, zastavěná plocha 135 m

2
 a obestavěný prostor cca 1120 m

3
. 

Stavba zaznamenala pestrý stavební vývoj, už s ohledem na parcelaci je zřejmé, že na pozemku stála 

stavba jistě již v 18. století. Podle použitých stavebních prvků je patrné, že zásadní adaptace domu 

proběhla v první polovině dvacátého století ale i v pozdější době byly prováděny přístavby, 

modernizace a údržba. Ke dni ocenění se dům nalézá ve stavu schopném provozu a také provozován 

je, jen koupelna ve 3. NP je v rekonstrukci.  

 

Součásti a příslušenství 

 

Jsou v obvyklém rozsahu. Jedná se o zděnou vedlejší stavbu (sklad, 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, 

zahájeními exekuce a exekučním příkazem k prodeji nemovitosti. Tato omezení nejsou předmětem 

ocenění. 

  

Na pozemku parc. č. st. 1614, který je v katastru nemovitostí zapsaný ve druhu zastavěná plocha a 

nádvoří, způsob využití zbořeniště, ve skutečnosti stojí jednopodlažní vedlejší stavba, která odpovídá 

objektu skladu nebo garáže. Jedná se tedy o nesoulad mezi skutečným stavem a zápisem v katastru. 

Dům čp. 33 je v katastru nemovitostí zapsaný jako rodinný dům. Ke dni ocenění se v domě nalézají 

čtyři byty, přitom podle platných stavebně právních předpisů obsahuje rodinný dům nejvýše tři byty. 

Tuto situaci však nepovažuji za závadu, kterou by bylo třeba oceňovat. 

 

Podle informace v posudku pana Kerharta není majetek předmětem pronájmu. 
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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 tři případy. Vždy se jednalo 

o domy na náměstí. V Lomnici nad Popelkou jsou v současné době v nabídce na prodej jen dva domy 

na Školním náměstí, u jednoho se však nabízí spoluvlastnický podíl 3/4. Proto jsem pro porovnání 

vybral ještě jeden dům v Nové Pace a další v Jilemnici. Jako srovnávací kritérium jsem použil 

podlahovou plochu domu. Při porovnání jsem dále použil pět koeficientů, jejichž účelem je co nejvíce 

přiblížit nabídku pro porovnání oceňovanému majetku.  

 

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Prodej rodinného domu 220 m2, pozemek 257 m2 

Lokalita: Palackého, Lomnice nad Popelkou 

Popis: Prodej rodinného domu o 2 bytových jednotkách s dispozicí 2+kk a provozovnou 

rychlého občerstvení. Dům v centru obce. 

Pozemek: 257,00 m
2 

Užitná plocha: 220,00 m
2 
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Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,10 

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
] 

4 150 000 220,00 18 864 0,99 18 675 
 

Název: Prodej rodinného domu 319 m2, pozemek 169 m2 

Lokalita: Komenského, Nová Paka 

Popis: Jedná se třípatrový dům, v centru Nové Paky, kde v přízemí již od roku 1993 funguje 

obchod se zahradnickými a chovatelskými potřebami.  

Pozemek: 169,00 m
2 

Užitná plocha: 319,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,10 

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
] 

4 800 000 319,00 15 047 0,99 14 897 
 

Název: Prodej rodinného domu 400 m2, pozemek 202 m2 

Lokalita: Vavřinecká, Jilemnice 

Popis: Naše společnost Vám exkluzivně nabízí prodej výjimečného, cihlového, 

dvoupodlažního domu v těsné blízkosti centra Jilemnice.  

Pozemek: 202,00 m
2 

Užitná plocha: 400,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,10 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,05 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,10 

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
] 

4 980 000 400,00 12 450 1,14 14 193 
 

Minimální jednotková porovnávací cena 14 193 Kč/m
2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 15 922 Kč/m
2 

Maximální jednotková porovnávací cena 18 675 Kč/m
2 

 

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

14 do 19 tis. Kč/m
2
 podlahové plochy objektu. Na základě uvedeného cenového porovnání odhaduji 

obvyklou cenu oceňovaného majetku poblíž středu uvedeného cenového intervalu, na úrovni 16,5 tis. 

Kč/m
2
. 

Obvyklá cena majetku cenovým porovnáním: 

270 m
2
 * 16 500,- Kč/m

2
 =                                                                                                   4.455.000,- Kč                     
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C. Rekapitulace 

 

1/ Obvyklá cena nemovitých věcí 

Nemovitých věcí, zapsaných na LV č. 2265 pro katastrální území a obec Lomnice nad 

Popelkou, okres Semily, včetně všech součástí a příslušenství. 

 

Výsledná cena činí                                                                                                    4.455.000,- Kč 

 

Slovy: Čtyři miliony čtyřista padesát pět tisíc Kč. 

 

 

V Praze, 26.09.2019. 

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. 5011/19 znaleckého deníku. 

 

E. Seznam příloh 

 
Podklady a přílohy počet stran A4 příloze 

Usnesení exekutora 2 

Výpis z katastru nemovitostí 3 

Mapový podklad 1 

Kupní smlouva V-1973/2004 4 

Usnesení soudu Z-269/2005 2 

Fotodokumentace 4 
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Mapový podklad 
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Kupní smlouva V-1973/2004 
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Usnesení soudu Z-269/2005 
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Fotodokumentace 
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