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1. NÁLEZ

1.1 Identifikace předm tu ocen ní
Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu nemovitostí a jejich příslušenství vymeze-
ných v exekučním příkaze soudního exekutora č.j. 159 EX 00650/17-161, a to na ne-
movitostech povinného v k.ú. Stašov u Zdic, LV 146, a to:

1.2 Poloha a popis nemovitosti 

Obec Stašov se nachází v okrese Beroun, kraj Středočeský, jihozápadním sm rem 
zhruba 4 km od Zdic a 12 km od Berouna, severovýchodním sm rem 7 km od Hořovic.
Do obce vedou silnice III. třídy. Ve vzdálenosti 2 km vede dálnice D5 s exitem 28 (Ba-
voryn ě. Obec protíná železniční Trať 170 Praha - Plzeň - Cheb. Je to dvoukolejná 
elektrizovaná celostátní trať zařazená do evropského železničního systému, součást 
3. koridoru.

Oceňovaný rodinný dům se nachází v rezidenční čtvrti v severní části obce. Z občan-
ské vybavenosti se zde nachází Mateřská škola, hřišt , obchod, sportovišt  a hos-
poda. 

Rodinný dům je zd ný, samostatn  stojící se dv mi podlažími a obytným podkrovím.
Dům je postavený ve svažitém terénu, takže první podlaží přechází v suterén. Tvar
domu pak odpovídá obdélníku, kdy šíře je 6m a délka 20m. K domu náleží prostorná 
zahrada, na které se nachází bazén a zpevn ná parkovací plocha pro dv  auta.

Svislé konstrukce domu jsou zd né, okna dřev ná, podlahy jsou z keramické dlažby, 
v obytných místnostech pak plovoucí, schody jsou dřev né. V dom  chybí osazení n -
kterých vnitřních dveří cca. 60%, zábradlí u  galerie v podkroví a částečn  podlahy 
v podkroví cca. 30%. Krov je dřev ný se sedlovou střechou. Střešní krytina je z pále-
ných tašek, klempířské konstrukce jsou z Pz plechu.

V suterénu domu se nachází především sklady a technické místnosti, tedy i plynový 
kotel a elektrický bojler. V 1.NP se nachází vstupní hala, obývací pokoj s kuchyňským 
koutem, pokoj a sociální zázemí. V podkroví je pak také sociální zázemí a dva pokoje.
K domu náleží přístavba o rozm ru 4x9 m, která je přístupná ze zahrady a slouží jako 
pracovna. 

Zastav ná plocha je 122 m2, plocha pozemku je 1 913 m2. Uvažovaná užitná plocha 
je: suterén 74m2, 1.NP 74m2, 105,7 m2, podkroví 54 m2.
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1.3 V cná břemena a nájemní práva
Dle výpisu z katastru nemovitostí nevázne na nemovité v ci žádné v cné 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 146
v k.ú. Stašov u Zdic zapsán:

1.5 Prohlídka a zam ření nemovitosti
Prohlídka a zam ření nemovitosti byla provedena dne 18. 7. 2018 za přítomnosti zá-
stupce znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o., Ing. Lukáše Pejchala a povinného Ing. 
Martina Borovanského.

1.6 Movité a nemovité příslušenství
Při místním šetření nebyly zjišt ny movité v ci, které tvoří příslušenství nemovité v ci.
Při místním šetření bylo zjišt no nemovité příslušenství, a to zpevn né plochy, oplo-
cení s bránou a bazén.

1.7 Podklady pro vypracování znaleckého posudku
 Výpis z katastru nemovitostí pro oceňované nemovitosti;
 Kopie katastrální mapy k oceňovaným nemovitostem;
 Informace zjišt né při prohlídce nemovitosti;
 Informace z realitního serveru;

 Vlastní databáze znalce;

 Databáze realizovaných prodejů nemovitostí MOISES;
 Skutečnosti a vým ry zjišt né na míst  samém při místním šetření a fotodokumen-

tace z místního šetření;
 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném zn ní k datu ocen ní;
 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném zn ní k datu ocen ní;
 Vyhláška č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, v platném zn ní k datu ocen ní;
 BRADÁČ a kol. – Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a dopln né

vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009;
 ZAZVONIL ZBYN K – 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 ZBYN K – Porovnávací hodnota nemovitostí, I.vydání, nakladatelství

EKOPRESS, s.r.o., 2006;

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

 HÁLEK VÍT ZSLAV – Oceňování majetku v praxi, I.vydání, DonauMedia s.r.o.,
2009;
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 ZAZVONIL ZBYN K – 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. OCEN NÍ 
Obvyklou cenu nemovitosti lze obecn  vyjádřit následovn : 
Obvyklá cena je taková, kterou by bylo možno za konkrétní v c jako předm t prodeje 
a koup  v rozhodné dob  a míst  dosáhnout. 
V zákon  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, popřípad  obdobného majetku nebo při poskytování 
stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen ní. 
Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních pom rů prodávajícího nebo 
kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozum jí například 
stav tísn  prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osob-
ními pom ry se rozum jí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy 
mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná 
majetku nebo služb  vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hod-
notu v ci a určí se porovnáním. 
Cena určená jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena je cena zjišt ná. Jiným 
způsobem oceňování jsou: 

2.2.1. Metoda nákladová 

Metoda nákladová je založena na principu, že hodnota nemovitostí nebude v tší, než 
činí současné náklady na jejich pořízení s odpočtem přim řených odpisů. Jedná se 
tedy o výpočet reprodukční hodnoty snížené o přim řené opotřebení. Reprodukční 
hodnota se vypočte pomocí obestav ného prostoru, zastav né plochy, podlahové plo-
chy, délky Ědle charakteru stavbyě. Dále se dle provedení a vybavení zjistí odpovídající 
cena za zvolenou m rnou jednotku, chyb jící prvky konstrukcí se nezapočítávají, vyšší 
vybavení se připočítává. Vynásobením zjišt né zastav né plochy nebo obestav ného 
prostoru a jednotkové ceny se zjišťuje tzv. výchozí hodnota. Od takto zjišt né výchozí 
hodnoty se odečte opotřebení, které odpovídá stavb  daného stáří a způsobu údržby 
objektu, výsledkem je v cná hodnota. 
Ve znaleckých a odborných posudcích se ke zjišt ní v cné hodnoty používá též mo-
difikovaná metodika definovaná vyhláškou Ministerstva financí č. 441/2013, o oceňo-
vání majetku a o zm n  n kterých zákonu, v aktuálním zn ní.  

2.2.2. Metoda výnosová 

Principem výnosového způsobu ocen ní je princip anticipace, jehož podstata spočívá 
v tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím očekávání. Jestliže budoucí prosp ch lze 
finančn  vyjádřit jako řadu očekávaných výnosů, pak výnosovou hodnotu lze definovat 
jako součet všech t chto očekávaných výnosů, transformovaných na současnou hod-
notu pen z. Očekávaný příjem se zjistí z nájemních smluv, nejsou-li v odchylce od 
situace na b žném realitním trhu. Roční výnos z pronájmu nemovitosti je třeba snížit 
o náklady spojené s užíváním nemovitosti Ězejména se jedná o náklady na prům rnou 
roční údržbu, správu nemovitosti, daň z nemovitosti a pojišt ní nemovitosti). Transfor-
mace na současnou hodnotu pen z se provádí pomocí tzv. výnosové kapitalizace. 
Očekávaný výnos se u předm tné nemovitosti zjistí z ročního nájemného.  



STATIKUM s. r.o. 3646-381-2018 

  Str. 7 

2.2.3. Metoda komparativní
Komparativní metoda, též srovnávací metoda je statistická metoda. Vychází z toho, že 
z v tšího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako
základ pro hodnocení určité nemovitosti Ěpro zjišt ní její obvyklé cenyě. Srovnatelné 
hodnoty nemovitostí jsou stanovovány dle již realizovaných prodejů Ěkupních smluvě 
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 m st či obcí
o vzdálenost od hlavních komunikačních tahů
o přístup k silničním či železničním trasám

Využitelnost nemovitostí

o stavebn -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 Ěstavební uzáv ry, ochranná pásmaě

Vlastnické vztahy a zátěžová břemena

o stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypov ditelnost
o předkupní práva, v cná břemena
o zástavní práva
o soudní spory Ěnapř. restituční sporyě

Situace na realitním trhu

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

2.1 Volba metody ocen ní
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 ocen ní byla tedy zvolena metoda komparativní.



STATIKUM s. r.o. 3646-381-2018 

  Str. 8 

2.2 Ocen ní porovnávací metodou-rodinný dům 

V našem konkrétním případ  je použito realitní inzerce na internetu, databáze realizo-
vaných obchodů MOISES a databáze znaleckého ústavu. Podlahová plocha je upra-
vena dle standardů České bankovní asociace, kdy plocha suterénu je redukována ko-
eficientem 0,5. Uvažovaná užitná plocha je 197 m2. 
Srovnávací nabídka 

1) Komenského, Zdice, užitná plocha 160 m2, celková vým ra pozemku 1 569 

m2 

Jedná se o rodinný dům 4+1/G,B ležící na pozemku o celkové vým ře 1.569 m2, který 
se nachází v žádané lokalit  Zdice. Dispozice domu: v přízemí je technické zázemí Ě 
kotel, prádelna, úložný prostor ě, je možné zde vybudovat jednu bytovou jednotku. V 
prvním patře je koupelna s toaletou, kuchyňská linka s výstupem na balkon, obývací 
pokoj, 3x ložnice, veranda. V podkroví je možnost a prostor na půdní vestavbu 2-3 
pokojů s koupelnou a toaletou. Na podlaze v celém dome parkety, dlažba, koberec. 
Dům prošel před cca 11 roky částečnou rekonstrukcí Ě nové rozvody elektriky, vody, 
odpadů, nový kotel + radiatory, kompletní vým na oken a vým na střešní krytiny ě. 
Dům leží v mírným svahu, je napojen na veškeré IS Ě voda, elektřina, kanalizace, plyn, 
studna ě. Vytáp ní a ohřev vody je řešeno vlastním plynovým kotlem. 
 

NABÍDKOVÁ CENA: 5 490 000 Kč 

  

 

2) Lidická, Hořovice, užitná plocha 263 m2, celková vým ra pozemku 689 m2 

Jedná se o dvougenerační prvorepublikovou vilu, která Vás jist  zaujme nejen svou 
užitnou plochou, ale zejména výhledem do širokého okolí, kterému dominuje výhled 
na hrad Točník a Žebrák.  
Geniální geografické položení m sta Hořovice Vám umožňuje klidný rodinný život v 
obklopení CHKO Brdy, CHKO Křivoklátsko a Českého krasu. Všechny tyto oblasti 
krásn  vyvažují čerstvý vzduch oproti dálnici D5, která je přesn  v polovin  trasy mezi 
naším hlavním m stem a m stem piva.  
Dispozice domu je výborn  řešena díky samostatným vstupům do jednotlivých byto-
vých jednotek, které zaručuje soukromí dvou spolu žijících rodin, které jist  ocení dv  
garáže pro tři osobní automobily. 
NABÍDKOVÁ CENA:  4 499 000 Kč 
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3) Pražská, Žebrák, užitná plocha 190 m2, celková vým ra pozemku 278 m2

Rodinný dům 6+1 kousek od nám stí m sta Žebrák. Dům se nachází v bloku rodin-
ných domů cca 100m od nám stí a patří k n mu zahrada s kůlnou. Z ulice vstoupíte 
do zádveří a pak do chodby, ze které můžete projít až do zahrady Ějižní stranaě, nebo 
do obývacího pokoje, kuchyn  s jídelnou, pokoje Ěpracovnaě, koupelny s rohovou va-
nou a samostatného WC. Schody Vás dovedou do podkroví, kde z horní oddychové 
zóny vstoupíte do ložnice, tří pokojů a koupelny se sprchovým koutem a WC. Dům 
prošel kompletní rekonstrukcí v r. 2008. Veškerá občanská vybavenost Ěškoly, školky, 
obchody, pošta,atd.ě je hned v sousedství. Svoje auto zaparkujete na ulici přímo před 
domem.  

NABÍDKOVÁ CENA:  4 100 000 Kč

4) Zdice, okres Beroun, užitná plocha 300 m2, celková vým ra pozemku 983

m2

Rodinný dům s velkou zahradou v obci Zdice. Pozemek má celkovou plochu 983 m2, 
z toho plocha zastav ná činí 245 m2. Dům je zasazen do terénu, disponuje 3 podla-
žími. V přízemí se nachází kuchyn , dílna a sklepy, sklad, ve 2. patře se nachází 3 
pokoje, koupelna, WC, šatna, v patře je k dispozici balkon s výhledem do zahrady, ale 
i na obec a dále na zalesn né kopce Brdska a Křivoklátska, ve 3. patře se nachází 
jeden pokoj a půda, na pozemku dále stojí dv  samostatné garáže. Všechny pokoje 
domu jsou prostorné a slunné. Dům je zčásti po rekonstrukci, byla zhotovena nová 
střecha včetn  komínu, byla provedena rekonstrukce WC. Dům je napojen na kom-
pletní infrastrukturu, k dispozici je dále navíc vlastní studna. V případ  potřeby je 
možno pozemek rozd lit a využít pro stavbu dalšího domu. V interiéru jsou zachovány 
n které původní prvky, které pomáhají utvářet příjemnou a poklidnou atmosféru, dům 
je nenásiln  propojen se zahradou. Dům je umíst n na konci slepé ulice, místo je je-
dinečn  klidné, v dosahu je však kompletní občanská vybavenost, výborná dostupnost 
Prahy. 
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NABÍDKOVÁ CENA: 5 500 000 Kč 
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Komparace 

Porovnávací hodnota nemovité v ci specifikované v bod  1.1 činí dle odborného od-
hadu 4 510 000 Kč. Při porovnání byly zohledn ny veškeré skutečnosti, mající vliv na 
obvyklou cenu. 

2.3 Vyjádření k DPH

V případ  všech oceňovaných pozemků se nejedná o stavební pozemek dle § 56
odst. 2 zák. o DPH. 
Při místním šetření bylo zjišt no, 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 Komenského, Zdice 34 313 0,90 30 881 1,05 1,05 1,00 1,10 0,98 1,00 1,20 25 734

2 Lidická, Hořovice 17 106 0,90 15 396 0,95 0,93 0,75 1,00 0,92 1,00 0,61 25 239

3 Pražská, Žebrák 21 579 0,90 19 421 0,95 1,01 1,05 1,10 0,85 1,00 0,94 20 661

4 Zdice, okres Beroun 18 333 0,90 16 500 1,03 0,90 0,95 1,00 0,95 1,00 0,83 19 880

Střední hodnota 22 013 19 472 22 880

Minimum 17 106 15 396 19 880

Maximum 34 313 30 881 25 734

Sm rodatná odchylka 5 791 5 320 2 628

Prům r - sm rodatná odhylka 16 222 14 152 20 252

Prům r + sm rodatná odchylka 27 804 24 792 25 508

Variační koeficient 26,31% 27,32% 11,49%

Vým ra oceňovaného objektu 197 197 m
2 197

Cena objektu 4 336 561 3 835 984 Kč 4 507 360

3 840 000 Kč 4 510 000

KCR Koeficient úpravy na pramen zjišt ní ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přim řen  nižší
K1 koeficient polohy Ělokalita, dopravní dostupnostě
K2 koeficient velikosti

K3 koeficient stavebn  - technického stavu
K4 koeficient vybavení a příslušenství objektu
K5 koeficient velikosti pozemku

K6 koeficient úpravy dle úvahy znalce
IO Index odlišnosti IO = ĚK1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6ě

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

Celková cena po zaokrouhlení
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3. REKAPITULACE 
 

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

 

Obvyklá cena nemovitých v cí specifikovaných v bod  1.1 
ve vlastnictví povinného činí dle odborného odhadu 

4 510 000 Kč 

 

Cena slovy: čtyřimilionyp tsetdesettisíc Kč 
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4. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek podal ústav zapsaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze 
dne 9.10. 1997 Ěrozšířeným 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 zn ní pozd jších předpisů, do prvního oddílu
seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech:

 stavebnictví, s rozsahem znaleckého oprávn ní pro technický stav konstrukcí
pozemního stavitelství – staveb obytných, průmyslových, občanské vybave-
nosti a zem d lských, staveb inženýrských, mostů, betonových, ocelových a
dřev ných konstrukcí.

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

Znalecký posudek je veden pod číslem 3646-381-2018.

V Brn  dne 25. 7. 2018

Podpis jednatele znaleckého ústavu

…………………………….
Ing. Lukáš Pejchal



 

Příloha č. 1: Výpisy z katastru nemovitostí  .................................................. 8 listů

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

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

Příloha č. 4: Fotodokumentace ..................................................................... 3 listy
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FOTODOKUMENTACE Z PROHLÍDKY 

 
Pohled z ulice 

 

Pohled ze zahrady 



  

suterén 

 

kuchyně v 1.NP 

 

 



  

pokoj v 1.NP a koupelna 

  

pokoj a koupelna ve 2.NP 


