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1. NÁLEZ

1.1 Identifikace předmětu ocenění 

Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu nemovitostí a jejich příslušenství vymeze-
ných v exekučním příkaze soudního exekutora č.j. 159 EX 00503/11-449, a to na ne-
movitostech povinného v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, LV 2087, a to: 

1.2 Poloha a popis nemovitosti 

Arnultovice je část města Nový Bor v okrese Česká Lípa, původně samostatná ves-
nice. Od Nového Boru ji odděluje silnice E442, stavebně je s Novým Borem zcela spo-
jena. Je zde evidováno 950 adres. Trvale zde žije 3698 obyvatel.  

Oceňovaný rodinný dům se nachází v rezidenční čtvrti a je přístupná z ulice Lužická. 
Veškerá občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti. 

Rodinný dům je zděný, samostatně stojící se dvěmi nadzemními podlažími. Okna jsou 
plastová, střecha je sedlová, klempířské konstrukce jsou z Pz plechu, krytina je z eter-
nitových šablon. 

Znalci nebyl umožněn přístup do oceňovaných nemovitých věcí. Při ocenění je 
proto vycházeno pouze ze skutečností zjištěných venkovní prohlídkou rodin-
ného domu a z informací poskytnutých objednatelem znaleckého posudku. 

Při ocenění je uvažováno, že rodinný dům je ve standardním vybavení, se stan-
dardním příslušenstvím a jeho stavebně-technický stav odpovídá stáří a řádně 
prováděné údržbě.  

1.3 Věcná břemena a nájemní práva 

Dle výpisu z katastru nemovitostí nevázne na nemovité věci žádné věcné břemeno. 
Nemovitost je zatížena zástavními právy a zatíženími plynoucími z exekučních řízení. 

1.4 Vlastnické a evidenční údaje 

Dle výpisu z katastru nemovitostí je jako vlastník oceňovaných nemovitostí na LV 2087 
v k.ú. Arnultovice u Nového Boru zapsán: 
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1.5 Prohlídka a zaměření nemovitosti 

Prohlídka a zaměření nemovitosti byla provedena dne 1. 6. 2018 za přítomnosti zá-
stupce znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o., Ing. Lukáše Pejchala, povinný se dostavil 
nicméně neumožnil přístup do nemovitosti. 

1.6 Movité a nemovité příslušenství 

Při místním šetření nebyly zjištěny movité věci, které tvoří příslušenství nemovité věci. 
Při místním šetření bylo zjištěno nemovité příslušenství, a to zpevněné plochy, oplo-
cení s bránou. 

1.7 Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

 Výpis z katastru nemovitostí pro oceňované nemovitosti;

 Kopie katastrální mapy k oceňovaným nemovitostem;

 Informace zjištěné při prohlídce nemovitosti;

 Informace z realitního serveru;

 Vlastní databáze znalce;

 Databáze realizovaných prodejů nemovitostí MOISES;

 Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření a fotodokumen-
tace z místního šetření;

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění k datu ocenění;

 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění k datu ocenění;

 Vyhláška č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, v platném znění k datu ocenění;

 BRADÁČ a kol. – Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a doplněné
vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009;

 ZAZVONIL ZBYNĚK – Odhad hodnoty pozemků, VŠE v Praze, nakladatelství Oe-
conomica, Institut oceňování majetku, 2007;

 DUŠEK DAVID – Základy oceňování nemovitostí, II. upravené vydání, Vysoká
škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku,  2006;

 ZAZVONIL ZBYNĚK – Porovnávací hodnota nemovitostí, I.vydání, nakladatelství
EKOPRESS, s.r.o., 2006;

 BRADÁČ a kol. – Soudní znalectví, I.vydání, Akademické nakladatelství CERM,
2010;

 HÁLEK VÍTĚZSLAV – Oceňování majetku v praxi, I.vydání, DonauMedia s.r.o.,
2009;

 ZAZVONIL ZBYNĚK – Oceňování nemovitostí – výnosový přístup, I.vydání, na-
kladatelství Oeconomica 2010;

 IOM VŠE Praha: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou,
Praha, září 2012.
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2. OCENĚNÍ
Obvyklou cenu nemovitosti lze obecně vyjádřit následovně: 

Obvyklá cena je taková, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje 
a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. 

V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je definována takto: 

Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb. se 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. Osob-
ními 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 hod-
notu věci a určí se porovnáním. 

Cena určená jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena je cena zjištěná. Jiným 
způsobem oceňování jsou: 

2.2.1. Metoda nákladová 

Metoda nákladová je založena na principu, že hodnota nemovitostí nebude větší, než 
činí současné náklady na jejich pořízení s odpočtem přiměřených odpisů. Jedná se 
tedy o výpočet reprodukční hodnoty snížené o přiměřené opotřebení. Reprodukční 
hodnota se vypočte pomocí obestavěného prostoru, zastavěné plochy, podlahové plo-
chy, délky (dle charakteru stavby). Dále se dle provedení a vybavení zjistí odpovídající 
cena za zvolenou měrnou jednotku, chybějící prvky konstrukcí se nezapočítávají, vyšší 
vybavení se připočítává. Vynásobením zjištěné zastavěné plochy nebo obestavěného 
prostoru a jednotkové ceny se zjišťuje tzv. výchozí hodnota. Od takto zjištěné výchozí 
hodnoty se odečte opotřebení, které odpovídá stavbě daného stáří a způsobu údržby 
objektu, výsledkem je věcná hodnota. 

Ve znaleckých a odborných posudcích se ke zjištění věcné hodnoty používá též mo-
difikovaná metodika definovaná vyhláškou Ministerstva financí č. 441/2013, o oceňo-
vání majetku a o změně některých zákonu, v aktuálním znění.  

2.2.2. Metoda výnosová 

Principem výnosového způsobu ocenění je princip anticipace, jehož podstata spočívá 
v tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím očekávání. Jestliže budoucí prospěch lze 
finančně vyjádřit jako řadu očekávaných výnosů, pak výnosovou hodnotu lze definovat 
jako součet všech těchto očekávaných výnosů, transformovaných na současnou hod-
notu peněz. Očekávaný příjem se zjistí z nájemních smluv, nejsou-li v odchylce od 
situace na běžném realitním trhu. Roční výnos z pronájmu nemovitosti je třeba snížit 
o náklady spojené s užíváním nemovitosti (zejména se jedná o náklady na průměrnou
roční údržbu, správu nemovitosti, daň z nemovitosti a pojištění nemovitosti). Transfor-
mace na současnou hodnotu peněz se provádí pomocí tzv. výnosové kapitalizace. 
Očekávaný výnos se u předmětné nemovitosti zjistí z ročního nájemného.  
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2.2.3. Metoda komparativní 

Komparativní metoda, též srovnávací metoda je statistická metoda. Vychází z toho, že 
z většího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako 

základ pro hodnocení určité nemovitosti (pro zjištění její obvyklé ceny). Srovnatelné 
hodnoty nemovitostí jsou stanovovány dle již realizovaných prodejů (kupních smluv) 
nebo se opírají o šetření spolupracujících odhadců, realitních kanceláří v daném regi-
onu, o vlastní databázi a zkušenosti zhotovitele posudku či o realitní inzerci. 

Mezi základní vlivy působící na hodnotu nemovitého majetku patří: 

Poloha nemovitostí 

o vzdálenost od center měst či obcí
o vzdálenost od hlavních komunikačních tahů
o přístup k silničním či železničním trasám

Využitelnost nemovitostí 

o stavebně-technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak
o pře dimenzovanost
o účel staveb a možnost adaptace na jiné využití
o kapacita inženýrských sítí a možnost jejich úpravy
o možnosti přístaveb a rozšíření nemovitostí
o omezené možnosti další výstavby (stavební uzávěry, ochranná pásma)

Vlastnické vztahy a zátěžová břemena 

o stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypověditelnost
o předkupní práva, věcná břemena
o zástavní práva
o soudní spory (např. restituční spory)

Situace na realitním trhu 

o celkové trendy v prodeji nemovitostí
o prodejnost obdobných nemovitostí v dané lokalitě

2.1 Volba metody ocenění 

Vzhledem k výše popsané metodologii oceňování nemovitostí pro obvyklou cenu a 
vzhledem k účelu posudku se jako nejlépe použitelná metoda pro daný účel jeví me-
toda komparativní. Tato metoda dokáže za předpokladu existence kvalitní databáze 
cen srovnatelných objektů nejlépe zhodnotit obchodovatelnost a tedy i tržní hodnotu 
srovnávaných nemovitostí.  

Metodou ocenění byla tedy zvolena metoda komparativní. 
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2.2 Ocenění porovnávací metodou-rodinný dům 

V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, databáze realizo-
vaných obchodů MOISES a databáze znaleckého ústavu. 

Zastavěná plocha objektu je 182 m2. Podlahová plocha byla od zastavěné plochy 
odvozena pomocí koeficientu podlahové plochy ve výši 0,85. Uvažovaná podla-
hová plocha pro ocenění je tedy 124 m2 (uvažována dvě podlaží). 

Předmětem ocenění je rodinný dům o užitné ploše 309 m2, plocha pozemku 875 
m2 

Srovnávací nabídka 

1) Gen. Svobody, Nový Bor, užitná plocha 200 m2, celková výměra pozemku 

777 m2 

Jedná se o rodinný dům v klidné části Nového Boru - Arnultovicích se zastavěnou 
plochou 109 m2 a zahradou o výměře 668 m2. Dům má dispozici 6+1, v 1.patře je již 
vybudováno zázemí pro výstavbu další kuchyně včetně přívodů vody a odpadů. Dům 
lze tedy disponovat na 6+1, či jako 2-generační dům - v přízemí 2+1+soc.zařízení a v 
patře pak 3+1+soc.zařízení. Horní patro a dolní koupelna je určeno k rekonstrukci. 
Dům má plastová okna, střechu z plastových šindelí, nově vybudovaný komín a nové 
rozvody elektřiny. Voda má plastové rozvody, topení v mědi. Ohřev bojleru je na 
elektřinu, vytápět lze plynem nebo krbovým kamny. Je zde zděná garáž, která je 
součástí domu. Zahrada je udržovaná se vzrostlými ovocnými stromy, je zde nový 
zahradní domek a zastřešená pergola. 

 

NABÍDKOVÁ CENA: 3 540 000 Kč 

  

 

2) Nový Bor - Arnultovice, užitná plocha 240 m2, celková výměra pozemku 

521 m2 

Rodinný dům v Novém Boru, v ulici Nerudova, v městské části Arnultovice. Rodinný 
dům má více možností využití. V prvním podlaží je samostatná bytová jednotka o dis-
pozici 4+KK, zkolaudovaná jako nebytový prostor k podnikání ( ideální pro kosmetický 
salón, masáže, kadeřnictví apod. ). V druhém podlaží domu je bytová jednotka o dis-
pozici 3+KK s terasou a příjemným výhledem na Novoborsko. Lze řešit, jak k bydlení 
a podnikání, tak k dvougeneračnímu bydlení nebo pronajímání dvou prostorných by-
tových jednotek. Dům je po kompletní rekonstrukci - nová elektřina, plastová okna, 
nové odpady, voda, zateplení a rekonstrukce půdy, plovoucí podlahy, keramická 
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dlažba. Vytápění domu je řešeno ústředně, plynovým kotlem. Dům je částečně pod-
sklepen, sklepní prostor slouží k uskladnění a je zde i sklepní dílna. Další využitelný 
prostor je na zrekonstruované půdě, kde si můžete zařídit malou kancelář nebo samo-
statný dětský pokojíček. Dále patří k domu zahrada o výměře 521 m2, na které jsou 
postavené dvě garáže, každá s vlastním vjezdem a bránou. Dále jsou k dispozici dvě 
kůlny. Dům je připojen na vodovodní řád a veřejnou kanalizaci. 
NABÍDKOVÁ CENA:  3 690 000 Kč 

  

 
 

3) Okrouhlá, okres Česká Lípa, užitná plocha 175 m2, celková výměra po-

zemku 1585 m2 

Rodinný dům s velkou zahradou na okraji obce Okrouhlá (u Nového Boru). Dům se 
nachází na konci slepé ulice, obklopen zelení, s výbornou dostupností do blízkého 
města Nový Bor (cca 300m po stezce pro pěší). Podlahová plocha domu je 175 m2 
plus půda 39 m2. Plocha zahrady je cca 1300 m2. 
Dům je koncipován tak, že v 1.NP je prostorný obývací pokoj s krbem (44 m2) propo-
jený s kuchyní (25 m2), koupelna (8 m2), předsíň (3 m2) a chodba (7 m2) se schody 
do malého sklípku (2 m2) a do 2.NP. Z obývacího pokoje je výstup na zastřešenou 
terasu, která umožňuje bezprostřední kontakt s velikou zahradou orientovanou na jih.  
Ve 2.NP/podkroví se nachází pokoj (26 m2), ložnice (8,5 m2), podkrovní místnost (45 
m2) a spojující chodba (5,2 m2) se vstupem na půdu (39,4 m2).  
Součástí nemovitosti je garáž a druhé kryté stání. 
Dům prošel rozsáhlou rekonstrukcí – dřevěná okna, kompletně zateplen, nová fasáda, 
střešní krytina. Podlahové krytiny jsou plovoucí podlaha, dlažba, PVC a koberce. V 
nemovitosti je zavedena elektřina 230/400V, rozvody v mědi. Objekt je připojen na 
veřejný vodovod. V celém domě je zavedeno ústřední topení, které je nyní vytápěno 
krbem s krbovou vložkou a elektrokotlem nebo lze připojit na plyn (přípojka plynu u 
domu).  
 
NABÍDKOVÁ CENA:  4 985 000 Kč 
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4) Hřbitovní, Sloup v Čechách, užitná plocha 320 m2, celková výměra po-

zemku 668 m2

Rodinný dům o třech bytových jednotkách na pozemku o velikosti 668m2 v obci Sloup 
v Čechách. V přízemí domu se nachází garáž s dílnou (24,5m2) a dvě bytové jednotky 
o dispozici 2+1(68m2) a 1+kk(36,7m2). Oba byty mají vlastní vstup. V patře se nachází
byt 4+1 (106,8m2), terasa a balkon. V půdním prostoru se nachází jedna místnost a 
úložný prostor. Dům je vhodný k vícegeneračnímu bydlení i k podnikání (pronájem 
bytů, penzion). Sloup je převážně rekreační obec, ležící v širokém údolí Dobranov-
ského potoka na severozápadním úpatí Svojkovských vrchů, asi 3 km jihovýchodně 
od Nového Boru. 

NABÍDKOVÁ CENA: 4 250 000 Kč 
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Komparace 

 

Porovnávací hodnota nemovité věci specifikované v bodě 1.1 činí dle odborného od-
hadu 4 000 000 Kč. Při porovnání byly zohledněny veškeré skutečnosti, mající vliv na 
obvyklou cenu.  

 

2.3 Vyjádření k DPH 

V případě všech oceňovaných pozemků se nejedná o stavební pozemek dle § 56 
odst. 2 zák. o DPH.  

Při místním šetření bylo zjištěno, že jedná o stavbu, jejíž užívání je delší než 50 let. 
Stavba tudíž splňuje předpoklady pro osvobození od DPH dle § 56 zák. o DPH. 
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1 Gen. Svobody, Nový Bor 17 700 0,90 15 930 1,00 1,11 1,10 1,05 1,00 1,00 1,00 1,28 12 445

2 Nový Bor - Arnultovice 15 375 0,90 13 838 1,05 1,07 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,10 12 580

3
Okrouhlá, okres Česká 

Lípa
28 486 0,90 25 637 1,10 1,15 1,30 1,10 1,05 1,02 1,00 1,94 13 215

4 Hřbitovní, Sloup v Čechách 13 281 0,90 11 953 0,90 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,88 13 583

18 710 16 839 12 960

Minimum 28 486 25 637 12 580

Maximum 5 856 5 271 13 583

Směrodatná odchylka 12 854 11 568 366

Průměr - směrodatná odhylka 24 566 22 110 12 714

Průměr + směrodatná odchylka 31,30% 31,30% 13 446

Variační koeficient 0 0 2,80%

Výměra oceňovaného objektu 523 471 309

Cena objektu 0 Kč 4 004 640

Celková cena po zaokrouhlení Kč 4 000 000

KCR Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší

K1 koeficient polohy (lokalita, dopravní dostupnost)

K2 koeficient velikosti

K3 koeficient stavebně - technického stavu

K4 koeficient vybavení a příslušenství objektu

K5 koeficient velikosti pozemku

K6 koeficient úpravy dle úvahy znalce

IO Index odlišnosti IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)

Je-li IO < 1,00 je srovnávaný objekt horší, je-li IO > 1,00 je srovnávaný objekt lepší než oceňovaný objekt

Upravená cena srovnávanýc objektů se zjistí jako podíl redukované ceny a indexu odlišnosti IO
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č. Poloha objektu
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3. REKAPITULACE

Dle § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku obvyklá cena vyjadřuje hodnotu 
věci a určí se porovnáním, proto za obvyklou cenu nemovitosti považujeme cenu ur-
čenou porovnávacím způsobem. 

Obvyklá cena nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1.1 
ve vlastnictví povinného činí dle odborného odhadu 

4 000 000 Kč 

Cena slovy: čtyřimiliony Kč 
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4. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek podal ústav zapsaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze 
dne 9.10. 1997 (rozšířeným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 
11.7.2012) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení 
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu
seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech: 

 stavebnictví, s rozsahem znaleckého oprávnění pro technický stav konstrukcí
pozemního stavitelství – staveb obytných, průmyslových, občanské vybave-
nosti a zemědělských, staveb inženýrských, mostů, betonových, ocelových a
dřevěných konstrukcí.

 ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady: nemovitostí,
podniků, movitostí – strojů a zařízení, nehmotného majetku, nepeněžitých
vkladů, sportovních potřeb, sportovního materiálu; rozpočtování a fakturace ve
stavebnictví.

Znalecký posudek je veden pod číslem 3616-351-2018. 

V Brně dne 26. 6. 2018 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

……………………………. 

 Ing. Lukáš Pejchal 



 

Příloha č. 1: Výpisy z katastru nemovitostí  .................................................. 15 listů 

Příloha č. 2: Náhled katastrální mapy ........................................................... 1 list 

Příloha č. 3: Náhled ortofoto mapy ............................................................... 1 list 

Příloha č. 4: Fotodokumentace ..................................................................... 1 list 
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