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1. NÁLEZ

1.1 Identifikace předmětu ocenění 

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 na nemovitostech ve vlastnictví povinného Františka 
Pertla, bytem Maleč čp. 98, 582 76 Maleč, zapsaných na listu vlastnictví č. 70 u 
Katastrálního úřadu pro pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro 
obec Chotěboř, k.ú. Střížov u Chotěboře, a to: 

1.2 Charakteristika obce a poloha nemovitosti 

Střížov je ves čítající 144 obyvatel, ležící 560 m nad mořem a náležící jako místní 
část k městu Chotěboř. Ke vsi patří osada Hájek. V blízkosti se nachází Panský 
rybník registrovaný jako významný krajinný prvek pro vzácné druhy rostlin a zbytky 
rašelinných luk v jeho okolí.   

Chotěboř je město v okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina, 14 km severovýchodně 
od Havlíčkova Brodu. Východně od Chotěboře teče řeka Doubrava. Rozkládá se (vč. 
místních částí) na 5405 hektarech, centrum v nadmořské výšce 515  Žije zde 
necelých 10 tisíc obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. 
Krajina na úpatí Železných hor se vyznačuje zejména čistým životním prostředím a je 
vhodná pro turistiku, cykloturistiku a rekreaci. Chotěboř má dobré železniční spojení 
(trať 238 Havlíčkův Brod - Pardubice) i spojení autobusové (s Prahou, Hradcem 
Králové, Českými Budějovicemi a dalšími městy). V Chotěboři sídlí městský úřad, 
který je úřadem tzv. III. stupně (jsou zde vykonávány některé agendy státní správy 
pro 31 obcí). Převažujícím výrobním odvětvím v Chotěboři je strojírenský průmysl se 
zaměřením na výrobu potravinářských strojů (zařízení pro mlékárny, pivovary apod.) 
a průmyslových robotů. Zastoupen je též průmysl dřevozpracující. Ve městě působí 
řada stavebních a obchodních firem a také živnostníků.   

Ve městě Chotěboř se nachází veškerá základní občanská vybavenost, tedy škola, 
pošta, ordinace lékaře, lékárna, restaurace obchod, kulturní zařízení (kino, knihovna, 
kulturní dům) i sportoviště včetně lyžařské sjezdovky. Ve městě je vybudován obecní 
plynovod, vodovod a kanalizace. 

Nemovitost se nachází v klidné zóně v bezprostřední blízkosti Panského rybníka, na 
konci místní nezpevněné komunikace vedoucí od středu vsi. Podél této komunikace 
se nachází další rodinné domy. 

1.3 Popis nemovitosti 

Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům obdélníkového půdorysu se 
sedlovou střechou. Dle sdělení bratra povinného, se stáří původní nemovitosti datuje 
cca do počátku 20.století. Dům se nachází v oplocené neudržované zahradě, 
ohraničené z cca ¾ plotem z pletiva, z ¼ pak plotem dřevěným laťovým. Uvnitř 
zahrady se nacházejí i dvě dřevěné kůlny. Parcela, na níž se zahrada nachází, není 
v majetku povinného, ale dle náhledu do katastru nemovitostí je majetkem Města 
Chotěboř. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chot%C4%9Bbo%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Havl%C3%AD%C4%8Dk%C5%AFv_Brod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraj_Vyso%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Havl%C3%AD%C4%8Dk%C5%AFv_Brod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doubrava_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_z%C3%B3na


STATIKUM s. r.o. 1215-198-2014 

  Str.  4 

Do zahrady ani do objektu domu nebyl umožněn přístup, nebylo tedy možné provést 
přesné zaměření nemovitosti ani zjistit stav a vnitřní vybavení domu. Zvenčí se objekt 
jeví jako neudržovaný, ve špatném stavu, patrné je poškození střešní krytiny, 
poničená dřevěná okna (ve 2.NP okno vysklené).  

Dům je postaven na pozemku p.č. st. 99 o výměře 122 m2. Na LV č. 70 se 
dále nachází pozemek p.č. 108/18, trvalý travní porost, který tvoří část zatravněné 
plochy před nemovitostí. K rodinnému domu tak není zřízen přístup po veřejně 
dostupné komunikaci.  

1.4 Věcná břemena a nájemní práva 

Dle dostupných podkladových materiálů na nemovitostech neváznou věcná břemena 
ani nájemní práva či jiné závady, které by nezanikly dražbou. 

1.5 Movité a nemovité příslušenství  

Movité ani nemovité příslušenství k předmětným nemovitostem nebylo zjištěno. 

1.6 Vlastnické a evidenční údaje 

Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 2.5.2014 jakou na listu vlastnictví č. 70 pro 
k.ú. Střížov u Chotěboře, obec Chotěboř, Katastrálním úřadem pro Vysočinu jako
vlastníci zapsáni: 

1.7 Prohlídka a zaměření nemovitosti 

Prohlídka a zaměření pozemků bylo provedeno dne 27.5.2014 za přítomnosti 
zástupce znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o., Ing. Michala Meluzína. Povinný se 
k tomuto místnímu šetření i přes řádně zaslanou výzvu k poskytnutí součinnosti 
nedostavil a zástupci znaleckého ústavu tak nebyl umožněn přístup do nemovitosti. 
Zaměření nemovitosti tak bylo provedeno na základě dostupných informací. Na 
místní šetření se dostavil bratr povinného, pan Miloslav Pertl. Ten uvedl, že s jeho 
bratrem není možné již delší dobu navázat kontakt, a že on sám nemá do 
nemovitosti přístup. Dále uvedl, že nemovitost je dle jeho informací již cca 25 let 
neobývaná, na tento fakt ukazoval i vnější stav nemovitosti a okolního pozemku. Dle 
prohlídky zvenčí se ale jeví, že minimálně občas je dům obýván (kytky za oknem). 
Zástupce znaleckého ústavu oslovil sousedku z vedlejší nemovitosti, paní Annu 
Jarošovou, která uvedla, že k domu je zavedena elektroinstalace, ale není přiveden 
plyn ani obecní vodovod (měla by být vlastní studna). Dotazem na místním 
stavebním úřadě bylo zjištěno, že se nedochovala projektová ani jiná dokumentace.  
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1.8 Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

 Výpis z katastru nemovitostí pro výše uvedené nemovitosti; vyhotovený dne 2.
5. 2014;

 Doplňující informace k předmětu ocenění poskytnuté objednatelem;

 Informace z realitního serveru;

 Vlastní databáze znalce;

 Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření a
fotodokumentace z místního šetření, ze dne 27.5.2014;

 Zákon č. 151/1997 Sb., „o oceňování majetku a o změně některých zákonů“
(zákon o oceňování majetku);

 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006
Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 444/2011 s účinností od 1. 1. 2012;

 Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.,
vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb., vyhlášky č. 387/2011 Sb.,
vyhlášky č. 450/2012 Sb a vyhlášky č. 441/2013 Sb. s účinností od 1. 1.
2014;

 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
Oeconomica, 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,
nakladatelství Oeconomica 2010;

 IOM VŠE Praha: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou,
Praha, září 2012.
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2. OCENĚNÍ
Pro stanovení obvyklé ceny (tržní hodnoty) neexistuje předpis, k dispozici je pouze 
odborná literatura, respektive znalecké standardy. V zákonu č.120/2001 Sb. o 
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
je v § 66 odst.5 uvedeno: 

“Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s 
nemovitostí spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu” – dále odkaz na §2 
odst.1 zákona č.151/1997 Sb. V §2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: 

“Obvyklou cenou se pro účely tohoto 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.” 

Uznávané metody zjištění obvyklé ceny: 

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 
plochy, 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 
modifikovaná metodika definovaná vyhláškou Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o 
provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 
změně některých zákonu, v aktuálním znění.  

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 hodnotu 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). Transformace na současnou 
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hodnotu peněz se provádí pomocí tzv. výnosové kapitalizace. Očekávaný výnos se u 
předmětné nemovitosti zjistí z ročního nájemného.  

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 
regionu, 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 předimenzovanost 
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, tedy pro ocenění nemovitosti pro její zařazení do dražby; 
se jako nejlépe použitelná metoda pro daný účel jeví metoda komparativní. 
V případě, že je k dispozici dostatečný vzorek srovnatelných objektů, tato metoda 
nejlépe vypovídá o obchodovatelnosti nemovitostí na trhu v daném místě a čase. 

Jako podpůrná metoda je zvolena metoda administrativní, tedy ocenění za použití 
vyhlášky 441/2013 Sb. 
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2.2 Administrativní ocenění 

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění 
zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 
188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR 
č. 441/2013 Sb.  

2.2.1. Základní informace 

Adresa předmětu ocenění: 582 91 
Kraj: Kraj Vysočina 
Okres: Havlíčkův Brod 
Obec: Chotěboř 
Katastrální území: Střížov u Chotěboře 
Počet obyvatel: 9 506 
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 500,00 Kč/m2

Koeficienty obce 
Název koeficientu č. Pi

O1. Velikost obce - Nad 5000 obyvatel I 0,95 
O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní města a 

všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ 
III 0,85 

O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80 
O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, 

vodovod, kanalizace a plyn 
I 1,00 

O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční a autobusová 
zastávka 

III 0,90 

O6. Občanská vybavenost v obci - Komplexní vybavenost 
(obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, 
bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I 1,00 

Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 290,70 
Kč/m2
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2.2.2. Ocenění RD  

Rodinný dům 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Rodinný dům § 35 porovnávací metoda 
Poloha objektu: Kraj Vysočina, obec 2 001 – 10 000 obyvatel 
Stáří stavby: 105 let 
Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 
24):  

1 892,- Kč/m3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

1.NP: 18*7 =  126,00 m2 

2.NP: 18*7 =  126,00 m2 

 
Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1.NP: 126,00 m2 3,20 m 
2.NP: 126,00 m2 5,80 m 

Obestavěný prostor 

1.NP: (18*7)*(3,20) =  403,20 m3 

2.NP: (18*7)*(4,05) =  510,30 m3 

Obestavěný prostor - celkem: =  913,50 m3 

Podlažnost: 

Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 =  126,00 m2 

Zastavěná plocha všech podlaží: ZP =  252,00 m2 

Podlažnost: ZP / ZP1 = 2,00 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 
zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 

I typ B 

1. Druh stavby - samostatný rodinný dům III  0,00 
2. Provedení obvodových stěn - cihelné nebo tvárnicové zdivo  III  0,00 
3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II  0,00 
4. Podlažnost - hodnota více jak 1 do 2 včetně II  0,01 
5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, vlastní studna 

na pozemku 
II  -0,05 

6. Způsob vytápění stavby - ústřední, etážové, dálkové III  0,00 
7. Zákl. příslušenství v RD - úplné - standardní provedení  III  0,00 
8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení I  0,00 
9. Venkovní úpravy - minimálního rozsahu  II  -0,03 
10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - bez vedlejších 

staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 
II  0,00 

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - bez pozemku 
(nebo pouze zast. stavbou) nebo do 300 m2 

I  -0,01 
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12. Kriterium jinde neuvedené - mírně snižující cenu - přístup
přes pozemek Města Chotěboř 

II -0,05 

13. Stavebně - technický stav - stavba ve špatném stavu – 
(předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav) 

IV 0,65 

Koeficient pro stáří 105 let: 
s = 1 - 0,005 * 105 = 0,475 
Koeficient stáří s nemůže být nižší než 0,6. 

12 

Index vybavení IV = (1 + Vi) * V13 * 0,600 = 0,339 
i = 1 

Index trhu s nemovitostmi 

Název znaku č. Pi

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší 
než nabídka

II -0,03 

2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, 
jehož součástí je stavba (stejný vlastník)

IV 0,00 

3. Změny v okolí - Bez vlivu III 0,00 
4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 
5. Povodňové riziko - Zóna s nízkým rizikem povodně (území 

tzv. 100-leté vody)
III 0,95 

4 

Index trhu IT = P5 * (1 +  Pi) = 0,922 
i = 1 

Index polohy pozemku 

Název znaku č. Pi

1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném 
funkčním celku

I 1,03 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí -
Rezidenční zástavba

I 0,00 

3. Poloha pozemku v obci - Okrajové části obce III -0,01 
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec 

- Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci 
II -0,10 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité
věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce

II -0,02 

6. Dopravní dostupnost - Přístup po nezpevněné komunikaci, 
dobré parkovací možnosti

IV -0,03 

7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy do 500 m IV -0,02 
8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez 

možnosti komerčního využití
I 0,00 

9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0,00 
10. Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 

11 

Index polohy IP = P1 * (1 +  Pi) = 0,845 
i = 2 
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Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 1 892,- Kč/m3 * 0,339 = 641,39 Kč/m3 

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 913,50 m3 * 641,39 Kč/m3 * 0,922 * 0,845= 456 476,44 Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  456 476,44 Kč 

Rodinný dům - výchozí cena pro výpočet vlastnického 
podílu 

=  456 476,44 Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 8 

Rodinný dům - zjištěná cena =  57 059,56 Kč 

 

  



STATIKUM s. r.o. 1215-198-2014 

  Str.  12 

2.2.3. Ocenění pozemků - Pozemky uvedené na LV č.70, k.ú. Střížov u 
Chotěboře 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index omezujících vlivů pozemku 
Název znaku č. Pi

1. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 
15% včetně; ostatní orientace 

IV 0,00 

2. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 
3. Ochranná pásma - Mimo ochranná pásma I 0,00 
4. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 
5. Geometrický tvar pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 
6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - . II 0,00 

6  

Index omezujících vlivů IO = 1 +  Pi = 1,000 
i = 1 

Index trhu s nemovitostmi 

Název znaku č. Pi

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší 
než nabídka

II -0,03 

2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, 
jehož součástí je stavba (stejný vlastník)

IV 0,00 

3. Změny v okolí - Bez vlivu III 0,00 
4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 
5. Povodňové riziko - Zóna s nízkým rizikem povodně (území 

tzv. 100-leté vody)
III 0,95 

4 

Index trhu IT = P5 * (1 +  Pi) = 0,922 
i = 1 

Index polohy pozemku 

Název znaku č. Pi

1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném 
funkčním celku

I 1,03 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí -
Rezidenční zástavba

I 0,00 

3. Poloha pozemku v obci - Okrajové části obce III -0,01 
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec 

- Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci 
II -0,10 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité
věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce

II -0,02 

6. Dopravní dostupnost - Přístup po nezpevněné komunikaci, 
dobré parkovací možnosti

IV -0,03 

7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy do 500 m IV -0,02 
8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez 

možnosti komerčního využití
I 0,00 
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9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II  0,00 
 
  

11 
 

Index polohy IP = P1 * (1 +  Pi) = 0,845 
  i = 2 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,922 * 1,000 * 0,845 = 0,779 

Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle § 4 odst. 1 a 
pozemky od této ceny odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2]  
Index Koef. 

Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří  
§ 4 odst. 1  290,70  0,779    226,46 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 

[Kč/m2] 
Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 
nádvoří 

St.99 122,00 226,46  27 628,12 

§ 4 odst. 1 trvalý travní porost 108/18 76,00 226,46  17 210,96 

Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří - celkem  44 839,08 

Pozemky - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu =  44 839,08 Kč 
Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 8 

Pozemky - zjištěná cena =  5 604,89 Kč 
 

2.2.4. Rekapitulace cen zjištěných administrativním oceněním 

Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení  

1. Ocenění staveb 
1.1. Hlavní stavby 
1.1.1. Rodinný dům  57 059,60 Kč 

1. Ocenění staveb celkem  57 059,60 Kč 

 

2. Ocenění pozemků 
2.1. pozemky  5 604,90 Kč 

2. Ocenění pozemků celkem  5 604,90 Kč 

 

Celkem  62 664,50 Kč 
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Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení, 
celkem 

 62 664,50 Kč 

Rekapitulace výsledných cen 

1. Ocenění staveb
1.1. Hlavní stavby
1.1.1. Rodinný dům 57 059,60 Kč 

1. Ocenění staveb celkem 57 059,60 Kč 

2. Ocenění pozemků
2.1. pozemky 5 604,90 Kč 

2. Ocenění pozemků celkem 5 604,90 Kč 

Celkem 62 664,50 Kč 

Rekapitulace výsledných cen, celkem 62 664,50 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 
50: 

62 670,- Kč 

slovy: Šedesátdvatisícšestsetsedmdesát Kč
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2.3 Ocenění porovnávací metodou 

2.2.5. Porovnávané rodinné domy 

1) RD Střížov, užitná plocha: 150 m2, pozemek 1792 m2

Rodinný dům 4+1+jídelna na klidné samotě, 

nacházející se na vlastním pozemku o 

výměře 1792 m2. Dům je celý oplocený - 

možnost chovu zvířectva, v letech 2000 - 

2004 prošel dům celkovou rekonstrukcí: 

nová okna, dveře, koupelna se spl. WC + 

zadní WC, krb, elektřina 220, 380 V v mědi, 

rozvody vody v plastu, nové ÚT na tuhá 

paliva s kotlem Viadrus včetně navazujícího 

kovového - nerezového komínu + 2 el. 

bojlery á 150 litrů a 1 el. průtok. Ohřívač vody, podlahy, včetně přísl. podlahových 

krytin, nové vnitřní omítky, studniční vrt, objekt je celý opatřený zabezpečovacím 

zařízením s napojením na městskou policii, je udržovaný ve velmi dobrém stavu. 

NABÍDKOVÁ CENA: 1 350 000 Kč 

2) RD Jitkov, užitná plocha: 100 m2, pozemek 1158 m2

Rodinný dům 2+1 na vlastním pozemku 

1.158 m2 na pěkném a klidném místě mimo 

hlavní silnici, k domu náleží i velká stodola 

(velké skladovací prostory - možnost 

podnikání - oprava aut apod...), koupelna a 

spl. jsou nově vyzděny, jsou rozvedeny 

odpady a voda, není obloženo, na hranici 

vede obecní voda - možnost napojení, 

elektřina 220 + 380 V je v mědi z 80 %, 

velká půda s možností vestavby, nové 

podlahy, dům je suchý bez vlhkosti. 

 NABÍDKOVÁ CENA: 650 000 Kč 
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3) RD Jitkov, zastavěná plocha: 130m2, pozemek 1988 m2

Rodinný dům 3+1 domek v dobrém 
technickém stavu. Z předsíně se vchází 
do dvou místností, které mají okna do 
ulice, v zadní části domu je kuchyně, 
další menší pokoj a toaleta. V roce 2009 
proběhla výměna střešní krytiny, možnost 
půdní vestavby. V zadním traktu domu je 
situován dvorek a garáž s vjezdem z 
boční uličky. Na zahradě je zděný altánek 
a studna.  

NABÍDKOVÁ CENA: 980 000 Kč 

2.2.6. Stanovení ceny RD Střížov u Chotěboře 

RD Střížov 

Výchozí cena (VC) 1 350 000 Kč 

Kredukce na pramen ceny 1,10 

Kpolohy 1,00 

Kpodobnosti stavby 0,95 

Ktech.stav budovy 1,40 

Kvybavení 1,10 

Kúvahy znalce 1,15 

Kpozemku 1,30 

Cena po redukci na pramen ceny 1 227 273 Kč 

Index odlišnosti 2,187 

Dosažitelná cena objektu (JC) 561 120 Kč 

Váha (V) 1,00 

RD Jitkov I 

Výchozí cena (VC):1 650 000 Kč 

Kredukce na pramen ceny 1,10 

Kpolohy 1,00 

Kpodobnosti stavby 0,80 

Ktech.stav budovy 1,15 

Kvybavení 1,10 

Kúvahy znalce 1,15 

Kpozemku 1,15 

Cena po redukci na pramen ceny 590 909 Kč 

Index odlišnosti 1,338 

Dosažitelná cena objektu (JC) 441 514 Kč 

Váha (V) 1,00 

RD Jitkov II 

Výchozí cena (VC): 980 000 Kč 

Kredukce na pramen ceny 1,10 
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Kpolohy 1,00 
 Kpodobnosti stavby 0,90 
 Ktech.stav budovy 1,20 
 Kvybavení 1,10 
 Kúvahy znalce 1,15 
 Kpozemku 1,30 
 Cena po redukci na pramen ceny 890 909 Kč 
 Index odlišnosti 1,776 
 Dosažitelná cena objektu (JC) 501 621 Kč 
 Váha (V) 1,00 
 

 
kde JC = VC / (Kredukce na pramen ceny x Kpolohy × Kpodobnosti stavby × Ktech. stav 

budovy × Kvybavení × Kúvahy znalce × Kpozemku) 

 Minimální jednotková cena za celek: 441 514 Kč 

Průměrná jednotková cena za celek (∑(JC × V) / ∑ V): 501 418 Kč 

Maximální jednotková cena za celek:  561 120 Kč 

 Stanovení porovnávací hodnoty: 

Stanovená jednotková cena za celek: 501 418 Kč 

  

Porovnávací hodnota po zaokrouhlení: 501 400 Kč 
 

2.2.7. Stanovení tržní ceny spoluvlastnického podílu povinné 

Porovnávací metodou jsme dospěli k tržní hodnotě rodinného domu, stavebního 
pozemku pod rodinným domem a pozemku těsně přiléhajícího (ve funkčním celku, 
proto je možné jej také pokládat za stavební) v celkové výši 501 400,- Kč.  

Cenu podílu na rodinném domě ve výši 1/8 tedy činí: 

501 400 Kč × 1/8 = 62 675,- Kč 

Tuto cenu je nutné dále ponížit koeficientem 0,75; a to z důvodu, že podíly na 
nemovitostech jsou obtížněji obchodovatelné než samotné nemovitosti. Cena podílu 
na nemovitosti ve výši 1/8 je tudíž: 

62 675Kč × 0,75  = 47 010,- Kč (po zaokrouhlení) 

Tato cena je tvořena cenou 1/8 podílu na pozemcích p.č. st.99 a 108/18 ve výši 
12 130 Kč (tato cena byla zjištěna porovnávací metodou, srovnáním s nabídkou 
obdobným stavebních pozemků v okolí) a cenou 1/8 podílu na rodinném domě ve 
výši 34 880 Kč. 

V případě pozemků p.č. st.99 a 108/18 se nejedná o stavební parcelu dle § 56 
odst. 2 zák. o DPH. 

Stavba byla dle provedeného místního šetření a dle dostupných informací 
užívána od začátku 20-tého století a splňuje tudíž předpoklady pro osvobození 
od DPH dle § 56 zák. o DPH.  
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3. REKAPITULACE

Situaci na trhu s nemovitostmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou 
porovnávací, a proto v případě odhadu obvyklé ceny předmětných nemovitostí 

vycházíme právě z této metody.  

Cena spoluvl. podílu 1/8 na nemovitostech podle 
cenového předpisu 

62 670 Kč 

Cena spoluvl. podílu 1/8 na nemovitostech zjištěná 
porovnávacím způsobem  

47 010 Kč 

Obvyklá (obecná, tržní) cena spoluvlastnického posílu ve 
výši 1/8 na nemovitostech uvedených na  

LV 70 v k.ú. Střížov u Chotěboře je dle odborného odhadu 

47 010 Kč 

Cena slovy: čtyřicetsedmtisícdeset 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
vybavenosti 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 1215-198-2014. 

V Brně dne 18. 6. 2014. 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

……………………………. 

Ing. Lukáš Pejchal 
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PŘÍLOHY 



CZ0631 Havlíčkův Brod 568759 ChotěbořOkres: Obec:

A

B

B1

C

Kat.území: 758051 Střížov u Chotěboře List vlastnictví: 70

Listina



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
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D Jiné zápisy

E

Typ vztahu

F

Oprávnění pro

Kat.území: 758051 Střížov u Chotěboře

Listina

Usnesení soudu o schválení dědické dohody Okresního soudu v Kladně 31 D-446/2006 73 ze 
dne 27.06.2008. Právní moc ke dni 29.07.2008.

Usnesení soudu o vypořádání SJM a o dědictví Okresního soudu v Havlíčkově Brodě 22 D-
948/2011 -42 ze dne 18.01.2012. Právní moc ke dni 20.01.2012.

Usnesení soudu o dědictví Okresního soudu v Havlíčkově Brodě 22 D-774/2011 -42 ze dne 
15.03.2012. Právní moc ke dni 15.03.2012.

Usnesení soudu o dědictví Okresního soudu v Havlíčkově Brodě 29 D-1010/2012 -58 ze dne 
24.06.2013. Právní moc ke dni 24.06.2013.

o

o

o

o

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Listina

Listina

Listina

o



strana

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 02.05.2014 22:15:02   

3
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, kód: 601.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0631 Havlíčkův Brod 568759 ChotěbořOkres: Obec:

     108/18

Kat.území: 758051 Střížov u Chotěboře List vlastnictví: 70

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

85001 76

02.05.2014  22:33:19Vyhotoveno:Vyhotovil:

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, kód: 601.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
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Městský úřad Chotěboř, stavební úřad 
Trčků z Lípy 69, Chotěboř 

 
 

Č.j: MCH_6398/2014/SU-2/334/MP Chotěboř, dne: 19.5.2014 
Vyřizuje: Marta Piskačová  
E-mail: piskacova@chotebor.cz  
Telefon: 569 641 132 
 
 
Adresát: 

STATIKUM s.r.o., Hudcova 533/78, 612 00  Brno 
 
 
 
 Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. 
o  územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") 
Vám sděluje, že v archivu stavebního úřadu se nenachází žádná dokumentace od rodinného domu 
čp.  103 ve Střížově.  Se svou žádostí se obraťte na Okresní archiv v Havlíčkově Brodě. 
 

 
 
 

otisk razítka 
 
 
 

Ing. Iva Škarydová v. r. 
Vedoucí stavebního úřadu 

 
 
Za správnost vyhotovení: Marta Piskačová 



Fotodokumentace z místního šetření 

 

 

 



 

 

 

 



 




