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A. Zadání 

1. Znalecký úkol - odborná otázka 

Stanovení obvyklé ceny ideálního podílu 1/18 rodinného domu è.p. 57 vè. pøíslu�enství 
a pozemku parc. è. st. 92, 62, 63/1, 64/7 v obci �erotín, okres Louny, katastrální území 
�erotín u Panenského Týnce. 

2. Úèel znaleckého posudku 

Výpoèet a stanovení obvyklé ceny nemovitých vìcí pro úèely exekuèního øízení. 

3. Skuteènosti sdìlené zadavatelem 

Zadavatel nesdìlil �ádné informace, které by mìly vliv na pøesnost závìru znaleckého 
posudku. 

B. Výèet podkladù 

1. Postup výbìru zdrojù 

Zpracovatel urèil ní�e uvedené zdroje dat pro splnìní zadaného znaleckého úkolu. 
V�echny uvedené zdroje jsou dùle�ité pro bezchybný výpoèet a stanovení obvyklé ceny 
pøedmìtného majetku. Zdroje byly urèeny na základì po�adavkù vyplývajících z 
platných oceòovacích pøedpisù, odborných publikací a zku�eností zpracovatele se 
zpracováním obdobných ocenìní. 

2. Výèet zdrojù 

Pro vypracování posudku byly pou�ity tyto zdroje: informace zji�tìné pøi prohlídce, 
výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, povodòová mapa, informace realitních 
kanceláøí, informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, systém INEM - 
technické øe�ení a databáze realitních transakcí 

3. Vìrohodnost zdrojù 

Vý�e uvedené zdroje byly vybrány s dùrazem na maximální vìrohodnost. 

C. Nález 

1. Základní informace 

Název pøedmìtu ocenìní: Rodinný dùm è.57, obec �erotín 

Adresa pøedmìtu ocenìní: �erotín è.p. 57, okres Louny 

Kraj: Ústecký kraj 

Okres: Louny 

Obec: �erotín 
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Ulice: / 

Katastrální území: �erotín u Panenského Týnce 

2. Prohlídka a zamìøení 

Prohlídka spoleènì se zamìøením nemovitosti byla provedena dne 29.06.2021. V den 
prohlídky nebyla provedena prohlídka pøedmìtu ocenìní. Zpracovatel nebyl do objektu 
vpu�tìn. Prohlídka probìhla za pøítomnosti: na místì byla informaènì vytì�ena 
sousedka, která uvedla hrubý popis oceòované nemovitosti. Vnitøní provedení nebylo 
zji�tìno, je odhadováno zpracovatelem na základì zku�eností s ocenìním podobných 
objektù. Stejnì tak jsou odhadovány vnitøní i vnìj�í rozmìry nemovitosti ze zamìøení 
nad katastrální mapou.  

3. Vlastnické a evidenèní údaje 

Vlastnické právo 

Bartoòová Andrea, è. p. 187, 25087 Vy�ehoøovice 1/18  

Kaizr Jiøí, Sokolovská 14/324, Vysoèany, 19000 Praha 9 1/18  

Kaizr Vojtìch, Pionýrù 322, 25261 Jeneè 1/18  

�míd Antonín, Veltruská 535/17, Prosek, 19000 Praha 9 2/3  

�míd Martin, Veltruská 535/17, Prosek, 19000 Praha 9 1/6 

Nemovitosti: 

Rodinný dùm è.p. 57 vè. pøíslu�enství a pozemku parc. è. st. 92, 62, 63/1, 64/7 v obci 
�erotín, okres Louny, katastrální území �erotín u Panenského Týnce. 

4. Dokumentace a skuteènost 

Dokumentace odpovídá skuteènému stavu. 

5. Celkový popis nemovitosti 

Oceòovaný rodinný dùm byl postaven jako samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní 
podla�í. Dùm nemá podsklepení, nachází se zde pùda a obytné podkroví není 
vybudované. Odhadem byl objekt postaven v roce 1980.  

Vnitøní provedení nebylo zji�tìno, je odhadováno zpracovatelem na základì zku�eností 
s ocenìním podobných objektù. Stejnì tak jsou odhadovány vnitøní i vnìj�í rozmìry 
nemovitosti. 

Základy jsou �elezobetonové izolované, konstrukce objektu je cihlová, stìny mají 
tlou��ku 45 cm a stropy jsou keramickobetonové. Má sedlovou støechu, støe�ní krytina 
je tvoøena pálenou ta�kou a klempíøské prvky jsou plechové. Vnìj�í omítky jsou 
vápenocementové a stavba není zateplena. 
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 Podlahová plocha èiní odhadem 180 m2. 

Vnitøní omítky jsou zøejmì �tukové. Okna jsou plastová s dvojsklem, døevìná s 
dvojsklem. Orientace obytných prostor je na sever, jih, východ. V koupelnì se nachází 
klasická vana, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Jsou zde pou�ity tyto dveøe: 
døevìné plné, døevìné prosklené, mají ocelové zárubnì a vchodové dveøe jsou døevìné. 
V kuchyni je instalována kuchyòská linka bez vestavìných spotøebièù. Osvìtlovací 
techniku tvoøí lustry, smìrové lampy. 

V obytných místnostech jsou koberce, v kuchyni je polo�eno lino, v koupelnì je 
polo�ena keramická dla�ba a v chodbì je polo�eno lino. 

Mezi dal�í vybavení domu patøí: digestoø, anténní rozvody. 

Do objektu je zavedena elektøina o napìtí 230V a dodávky zaji��uje rozvodná sí� 
elektrického proudu. Objekt je pøipojen na vodovodní øad, odpady jsou svedeny do 
jímky a rozvod zemního plynu není pøipojen. Dùm má ústøední topení pomocí kotle na 
tuhá paliva a topná tìlesa pøedstavují závìsné radiátory. V domì je pro ohøev vody 
instalován bojler. 

Stìny jsou bez vad, støecha je bez vad, okna v objektu jsou bez vad, stav rodinného 
domu se uva�uje jako dobrý. 

Na pozemku se nachází: okrasné døeviny, ovocné døeviny, pozemek je oplocen zdìným 
plotem. Samotný pozemek je rovinatý. Pøístup k objektu je bezproblémový po zpevnìné 
obecní cestì. Mo�nost parkování je na vlastním pozemku. Souèástí jsou tyto venkovní 
stavby: kùlna a studna. 

Dùm je postaven ve støední èásti obce a charakter okolí odpovídá zástavbì rodinnými 
domy se zahradami. Dostupnost obchodù je nedostateèná - nutnost dojezdu. Soustava 
�kol není v místì dostupná - nutnost dojezdu a není zde �ádná vybavenost z hlediska 
kulturních zaøízení - nutnost dojezdu. V okolí je pouze èásteèná vybavenost z hlediska 
sportovního vy�ití, jsou zde nejdùle�itìj�í úøady, ostatní úøady jsou v dojezdové 
vzdálenosti a v místì se nenachází poboèka Èeské po�ty - nutnost dojezdu. 

Dùm je postaven v klidné lokalitì bez zdraví ohro�ujících vlivù a v bezprostøední 
blízkosti objektu je zeleò v podobì parkù. Je zde zanedbatelné nebezpeèí výskytu 
záplav. 

V místì je pouze zastávka autobusových spojù. 

Dle znalostí zpracovatele v okolí domu není zvý�ena kriminalita - zloèiny jsou zde 
výjimeèné. 

Oceòované nemovitosti nejsou zatí�eny vìcnými bøemeny. 
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Tabulkový popis 

Popis rodinného domu 

Typ rodinného domu samostatný objekt 

Poèet nadzemních podla�í 2 

Dùm byl postaven v roce 1980 

Zdroj informace o dobì 
výstavby odhadem 

Rozsah rekonstrukce domu / 

Základy �elezobetonové izolované 

Konstrukce cihlová 

Stropy keramickobetonové 

Tlou��ka stìn 45 cm 

Støecha sedlová 

Krytina støechy pálená ta�ka 

Klempíøské prvky plechové 

Vnìj�í omítky vápenocementové 

Vnitøní omítky �tukové 

Typ oken v domì plastová s dvojsklem, døevìná s dvojsklem 

Orientace oken obytných 
místností sever, jih, východ 

Vybavení koupelny klasická vana, umyvadlo 

Toaleta klasická toaleta 

Vstupní dveøe døevìné 

Typ zárubní ocelové 

Vnitøní dveøe døevìné plné, døevìné prosklené 

Osvìtlovací technika lustry, smìrové lampy 

Kuchyòská linka kuchyòská linka bez vestavìných spotøebièù 

Popis místností a rozmìry v 
m2 Podlahová plocha èiní 180 m

2
. 

Elektøina 230V 

Vodovod vodovod 

Svod spla�ek jímka 

Plynovod ne 

Øe�ení vytápìní v domì kotel na tuhá paliva 

Topná tìlesa závìsné radiátory 

Øe�ení ohøevu vody bojler 

Podlahy v domì 
místnosti: koberce 
kuchynì: lino 
koupelna, WC: keramická dla�ba 
chodba: lino 

Popis stavu rodinného domu dobrý 
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Vady rodinného domu 
okna: bez vad 
støecha: bez vad 
zdivo: bez vad 

Popis pozemku 

Trvalé porosty okrasné døeviny, ovocné døeviny 

Venkovní stavby kùlna a studna 

Sklon pozemku rovinatý 

Oplocení zdìný plot 

Pøístupová cesta k objektu pøístup bezproblémový po zpevnìné obecní cestì 

Popis okolí 

Popis okolí zástavba rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci støední èást obce 

Vybavenost 

nedostateèná dostupnost obchodù - nutnost dojezdu, 
soustava �kol není v místì dostupná - nutnost 
dojezdu, v místì se nenachází �ádná vybavenost z 
hlediska kulturních zaøízení - nutnost dojí�dìt, v 
místì je pouze èásteèná vybavenost z hlediska 
sportovního vy�ití, nejdùle�itìj�í úøad/úøady v místì, 
ostatní úøady v dojezdové vzdálenosti, v místì se 
poboèka Èeské po�ty nenachází - nutnost dojezdu 

�ivotní prostøedí 
klidná lokalita bez zdraví ohro�ujících vlivù, zeleò v 
podobì parkù v bezprostøední blízkosti, lokalita se 
zanedbatelným nebezpeèím výskytu záplav 

Spojení a parkovací mo�nosti pouze zastávka autobusových spojù, parkování na 
vlastním pozemku 

Sousedé a kriminalita dle znalostí zpracovatele v místì není zvý�ená 
kriminalita, zloèiny jsou zde výjimeèné 

Vìcná bøemena oceòované nemovitosti nejsou zatí�eny vìcnými bøemeny 

Dal�í informace  
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6. Metoda ocenìní 

Pro úèely stanovení obvyklé ceny k datu ocenìní 29.06.2021 jsou pou�ity v�eobecnì 
uznávané a vy�adované oceòovací postupy.  

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

ZÁKON è. 151/1997 Sb. o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o 
oceòování majetku) 

ÈÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Zpùsoby oceòování majetku a slu�eb, odst. 2: 

�Obvyklou cenou se pro úèely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosa�ena pøi 
prodejích stejného, popøípadì obdobného majetku nebo pøi poskytování stejné nebo 
obdobné slu�by v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenìní. Pøitom se 
zva�ují v�echny okolnosti, které mají na cenu vliv, av�ak do její vý�e se nepromítají 
vlivy mimoøádných okolností trhu, osobních pomìrù prodávajícího nebo kupujícího ani 
vliv zvlá�tní obliby. Mimoøádnými okolnostmi trhu se rozumìjí napøíklad stav tísnì 
prodávajícího nebo kupujícího, dùsledky pøírodních èi jiných kalamit. Osobními 
pomìry se rozumìjí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi 
prodávajícím a kupujícím. Zvlá�tní oblibou se rozumí zvlá�tní hodnota pøikládaná 
majetku nebo slu�bì vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadøuje 
hodnotu majetku nebo slu�by a urèí se ze sjednaných cen porovnáním.� 

Pro stanovení obvyklé ceny je pou�it postup popsaný ve vyhlá�ce è. 488/2020 Sb. 
kterou se mìní vyhlá�ka è. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceòování majetku 
(oceòovací vyhlá�ka), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 

Volba metody: 

Za úèelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti je vyu�it postup v podobì ocenìní 
majetku dle platného cenového pøedpisu a dle tr�ního porovnání. Základní metodika, 
která je v rámci tr�ního porovnání pou�ita, je klasická metoda porovnání pomocí indexù 
uvedená v publikaci Teorie oceòování nemovitostí, nakladatelství CERM. Dále je 
pou�ita metodika "Postupy pøi oceòování majetku státu" vytvoøená Úøadem pro 
zastupování státu ve vìcech majetkových. Rovnì� se v rámci výpoètu pou�ívá metodika 
"Komentáø k urèování obvyklé ceny (ocenìní majetku a slu�eb)" vydaná Ministerstvem 
financí Èeské republiky. 
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D. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) Ocenìní dle platného cenového pøedpisu 

Výèet sebraných nebo vytvoøených dat 

Kraj: Ústecký 
Okres: Louny 
Obec: �erotín 
Katastrální území: �erotín u Panenského Týnce 
Poèet obyvatel: 211 
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 953,00 Kè/m2 

Koeficienty obce 
Název koeficientu è. Pi 

O1. Velikost obce: Do 500 obyvatel V  0,50 
O2. Hospodáøsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,60 
O3. Poloha obce: V ostatních pøípadech VI  0,80 
O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektøina, vodovod, 

nebo kanalizace, nebo plyn 
III  0,70 

O5. Dopravní obslu�nost obce: V obci je �eleznièní zastávka, nebo 
autobusová zastávka 

III  0,90 

O6. Obèanská vybavenost v obci: Minimální vybavenost (obchod nebo 
slu�by � základní sortiment) 

V  0,85 

 

Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 122,00 
Kè/m2 

Oceòovací pøedpis 

Ocenìní je provedeno podle zákona è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku ve znìní 
zákonù è. 121/2000 Sb., è. 237/2004 Sb., è. 257/2004 Sb., è. 296/2007 Sb., è. 188/2011 
Sb., è. 350/2012 Sb., è. 303/2013 Sb., è. 340/2013 Sb., è. 344/2013 Sb., è. 228/2014 
Sb., è. 225/2017 Sb. a è. 237/2020 Sb. a vyhlá�ky MF ÈR è. 441/2013 Sb. ve znìní 
vyhlá�ky è. 199/2014 Sb., è. 345/2015 Sb., è. 53/2016 Sb., è. 443/2016 Sb., è. 457/2017 
Sb., è. 188/2019 Sb. a è. 488/2020 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 
151/1997 Sb. 

Index trhu s nemovitými vìcmi 

Název znaku è. Pi 

1. Situace na dílèím trhu s nemovitými vìcmi: Nabídka odpovídá 
poptávce 

II  0,00 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavìný pozemek, nebo pozemek, jeho� 
souèástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Zmìny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 
území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahù na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 
5. Ostatní neuvedené: Vlivy zvy�ující cenu - V místì je bì�nì 

dosahována vy��í cenová hladina. 
III  0,30 
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6. Povodòové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpeèím výskytu 
záplav 

IV  1,00 

7. Hospodáøsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,90 
8. Poloha obce: V ostatních pøípadech VII  0,80 
9. Obèanská vybavenost obce: Minimální vybavenost (obchod nebo 

slu�by � základní sortiment) nebo �ádná 
III  0,90 

 
V pøípadech ocenìní nemovitých vìcí vyjmenovaných ve tøetí poznámce pod tabulkou 
è.1 pøílohy è. 3 oceòovací vyhlá�ky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + S Pi) = 0,842 
  i = 1  

V ostatních pøípadech ocenìní nemovitých vìcí je znak 7 a� 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + S Pi) = 1,300 
  i = 1  
 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenèní stavby v obcích do 
2000 obyvatel vèetnì 
Název znaku è. Pi 

1. Druh a úèel u�ití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkèním 
celku 

I  1,01 

2. Pøeva�ující zástavba v okolí pozemku a �ivotní prostøedí: 
Rezidenèní zástavba 

I  0,03 

3. Poloha pozemku v obci: Navazující na støed (centrum) obce II  0,00 
4. Mo�nost napojení pozemku na in�enýrské sítì, které má obec: 

Pozemek lze napojit na v�echny sítì v obci nebo obec bez sítí 
I  0,00 

5. Obèanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité vìci je 
dostupná obèanská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Pøíjezd po zpevnìné komunikaci, 
dobré parkovací mo�nosti 

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m vèetnì, MHD � 
dobrá dostupnost centra obce 

III  0,00 

8. Poloha pozemku z hlediska komerèní vyu�itelnosti: Bez mo�nosti 
komerèního vyu�ití 

II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezamìstnanost: Prùmìrná nezamìstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dal�ích vlivù - Bez vlivu na cenu. II  0,00 
 
  

11 
 

Index polohy IP = P1 * (1 + S Pi) = 1,040 
  i = 2 

V pøípadech ocenìní nemovitých vìcí vyjmenovaných ve tøetí poznámce pod tabulkou 
è.1 pøílohy è. 3 oceòovací vyhlá�ky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,876 
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V ostatních pøípadech ocenìní nemovitých vìcí je znak 7 a� 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 1,352 

1. Rd è. p. 57 

Zatøídìní pro potøeby ocenìní 

Typ objektu: Rodinný dùm § 35 porovnávací metoda 
Poloha objektu: Ústecký kraj, obec do 2 000 obyvatel 
Stáøí stavby: 41 let 
Základní cena ZC (pøíloha è. 24):  1 488,- Kè/m3 

Zastavìné plochy a vý�ky podla�í 

1 NP: 6,1*13,8 =  84,18 m2 

 2,9*8,9 =  25,81 m2 

2 NP: 6,1*13,8 =  84,18 m2 

 2,9*8,9 =  25,81 m2 

 
Název podla�í Zastavìná plocha Konstrukèní vý�ka 
1 NP: 84,18 m2 3,00 m 
 25,81 m2 3,00 m 
2 NP: 84,18 m2 3,00 m 
 25,81 m2 3,00 m 

Obestavìný prostor 

1 NP: (6,1*13,8)*(3,00) =  252,54 m3 

 (2,9*8,9)*(3,00) =  77,43 m3 

2 NP: (6,1*13,8)*(4,80/2) =  202,03 m3 

 (2,9*8,9)*(3,00)+(2,9*8,9)*(0,60/2) =  85,17 m3 

Obestavìný prostor - celkem: =  617,17 m3 

Podla�nost: 

Zastavìná plocha prvního nadzemního podla�í: ZP1 =  109,99 m2 

Zastavìná plocha v�ech podla�í: ZP =  219,98 m2 

Podla�nost: ZP / ZP1 = 2,00 

Výpoèet indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku è. Vi 

0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 
zastavìné plochy 1.NP - se �ikmou nebo strmou støechou 

I typ B 

1. Druh stavby: samostatný rodinný dùm III  0,00 
2. Provedení obvodových stìn: cihelné nebo tvárnicové zdivo  III  0,00 
3. Tlou��ka obvod. stìn: 45 cm II  0,00 
4. Podla�nost: hodnota více jak 1 do 2 vèetnì II  0,01 
5. Napojení na sítì (pøípojky): pøípojka elektro, voda a odkanalizování 

RD do �umpy nebo septiku 
III  0,00 

6. Zpùsob vytápìní stavby: ústøední, etá�ové, dálkové III  0,00 
7. Zákl. pøíslu�enství v RD: úplné - standardní provedení  III  0,00 
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8. Ostatní vybavení v RD: bez dal�ího vybavení I  0,00 
9. Venkovní úpravy: standardního rozsahu a provedení III  0,00 
10. Vedlej�í stavby tvoøící pøíslu�enství k RD: standardní pøíslu�enství 

- vedlej�í stavby celkem do 25 m2 - kùlny 
III  0,10 

11. Pozemky ve funkèním celku se stavbou: nad 800 m2 celkem III  0,01 
12. Kritérium jinde neuvedené: bez vlivu na cenu III  0,00 
13. Stavebnì - technický stav: stavba v dobrém stavu s pravidelnou 

údr�bou 
II  1,00 

Koeficient pro stáøí 41 let: 
s = 1 - 0,005 * 41 = 0,795 
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Index vybavení IV = (1 + S Vi) * V13 * 0,795 = 0,890 
  i = 1  

Nemovitá vìc je souèástí pozemku 

Index trhu s nemovitými vìcmi IT = 1,300 

Index polohy pozemku IP = 1,040 

Ocenìní 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 1 488,- Kè/m3 * 0,890 = 1 324,32 Kè/m3 

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 617,17 m3 * 1 324,32 Kè/m3 * 1,300 * 1,040= 1 105 030,94 
Kè 

Cena stanovená porovnávacím zpùsobem =  1 105 030,94 Kè 

2. Studna 

Zatøídìní pro potøeby ocenìní 

Studna § 19 
Typ studny: kopaná 
Hloubka studny: 5,00 m 
Ruèní èerpadlo: 1 ks 
Kód klasifikace stavebních dìl CZ-CC 2222 
Nemovitá vìc je souèástí pozemku 

Ocenìní studny 

Základní cena dle pøílohy è. 16: 
hloubka: 5,00 m * 1 950,- Kè/m +  9 750,- Kè 

Základní cena celkem =  9 750,- Kè 
Polohový koeficient K5 (pøíl. è. 20 - dle významu obce): *  0,8000 
Koeficient zmìny cen staveb Ki (pøíl. è. 41 - dle SKP): *  2,5520 
Upravená cena studny =  19 905,60 Kè 

Výpoèet opotøebení lineární metodou 

Stáøí (S): 41 rokù 
Pøedpokládaná dal�í �ivotnost (PD�): 19 rokù 
Pøedpokládaná celková �ivotnost (PC�): 60 rokù 
Opotøebení: 100 % * S / PC� = 100 % * 41 / 60 = 68,3 %   
Koeficient opotøebení: (1- 68,3 % / 100) *  0,317 
 = 6 310,08Kè 
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Ocenìní èerpadel 

ruèní èerpadlo: 1 ks * 1 210,- Kè/ks +  1 210,- Kè 
Základní cena èerpadel celkem =  1 210,- Kè 
Polohový koeficient K5 (pøíl. è. 20): *  0,8000 
Koeficient zmìny cen staveb Ki (pøíl. è. 41): *  2,5520 
 =  2 470,34 Kè 

opotøebení èerpadel 68,3 % *  0,317 
 =  783,10 Kè 
 
Upravená cena èerpadel +  783,10 Kè 
Nákladová cena stavby CSN =  7 093,18 Kè 
Koeficient pp *  1,352 
Cena stavby CS =  9 589,98 Kè 

Studna - zji�tìná cena =  9 589,98 Kè 

3. Pozemky 

Ocenìní 

Index trhu s nemovitostmi IT = 1,300 

Index polohy pozemku IP = 1,040 

Index omezujících vlivù pozemku 
Název znaku è. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na vyu�ití II  0,00 
2. Sva�itost pozemku a expozice: Sva�itost terénu pozemku do 15 % 

vèetnì - ostatní orientace 
IV  0,00 

3. Ztí�ené základové podmínky: Neztí�ené základové podmínky III  0,00 
4. Chránìná území a ochranná pásma: Mimo chránìné území a 

ochranné pásmo 
I  0,00 

5. Omezení u�ívání pozemku: Bez omezení u�ívání I  0,00 
6. Ostatní neuvedené: Bez dal�ích vlivù II  0,00 
 
  6  

Index omezujících vlivù IO = 1 + S Pi = 1,000 
  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,300 * 1,000 * 1,040 = 1,352 

Stavební pozemky zastavìné plochy a nádvoøí ocenìné dle § 4 odst. 1 a pozemky od 
této ceny odvozené 

Pøehled pou�itých jednotkových cen stavebních pozemkù 

Zatøídìní 
Zákl. cena 
[Kè/m2]  

Index Koef. 
Upr. cena 
[Kè/m2]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavìná plocha a nádvoøí, funkèní celek  
§ 4 odst. 1  122,-  1,352    164,94 
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Typ Název 
Parcelní 

èíslo 
Výmìra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kè/m2] 

Cena 
[Kè] 

§ 4 odst. 1 zastavìná plocha a 
nádvoøí 

st. 92 282 164,94  46 513,08 

§ 4 odst. 1 ostatní plocha 62 35 164,94  5 772,90 
§ 4 odst. 1 ostatní plocha 63/1 215 164,94  35 462,10 
§ 4 odst. 1 zahrada 64/7 393 164,94  64 821,42 
Stavební pozemky - celkem 925   152 569,50 

Pozemky - zji�tìná cena celkem =  152 569,50 Kè 

4. Trvalé porosty 

Smí�ené trvalé porosty ovocných døevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin 
ocenìné zjednodu�eným zpùsobem: § 47 

   
Celková cena pozemku: Kè  152 569,50 
Celková výmìra pozemku m2  925,00 
Celková pokryvná plocha trvalých porostù: m2  925,00 
Cena pokryvné plochy porostù Kè  152 569,50 
Cena porostu je ve vý�i 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostù: *  0,065 
Cena smí�eného porostu: =  9 917,02 

Trvalé porosty - zji�tìná cena celkem =  9 917,02 Kè 
 

Výsledky analýzy dat 

1. Rd è. p. 57  1 105 030,90 Kè 
2. Studna  9 590,- Kè 
3. Pozemky  152 569,50 Kè 
4. Trvalé porosty  9 917,- Kè 

Výsledná cena - celkem:  1 277 107,40 Kè 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  1 277 110,- Kè 

slovy: Jedenmiliondvìstìsedmdesátsedmtisícjednostodeset Kè 
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II) Ocenìní tr�ním porovnáním 

Ocenìní srovnávací metodou 

Metoda tr�ního porovnání je zalo�ena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi nabízenými k 
prodeji nebo prodanými v blízké lokalitì. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o cenì, za kterou by 
nemovitost mohla být smìnìna. Pøi porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uva�uje s mnoha 
faktory (napø. lokalita, velikost, stav èi pøíslu�enství). 

Tyto faktory jsou zohlednìny korekèními koeficienty. Na základì porovnání tìchto parametrù a 
vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceòované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v pøíloze. 

Rodinný dùm è. 57, obec �erotín 

Rodinný dùm è.p. 57 obec �erotín 
  

è. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek K5 - dal�í vlastnosti 

  
Oceòovaný 

objekt �erotín, okres Louny 180 m
2
, 

podsklepený: ne Dobrý 925 m
2 kùlny, studna 

  

1 �erotín, okres Louny 140 m
2
, Patrový Pøed 

rekonstrukcí 3498 m
2 hospodáøské stavení, 

studna 

2 Donín, Tou�etín, okres 
Louny 209 m

2
, Pøízemní Dobrý 427 m

2 gará� 

3 Èeòka Zemana, Louny, okres 
Louny 200 m

2
, Patrový Dobrý 861 m

2 gará�, sklepy, zahradní 
domek 

4 Pod Kovárnou, Peruc, okres 
Louny 150 m

2
, Patrový Dobrý 379 m

2 sklepy, pergola 

5 �erotín, okres Louny 214 m
2
, Patrový Velmi dobrý 780 m

2  

6 Klobuky, okres Kladno 75 m
2
, Pøízemní Pøed 

rekonstrukcí 1412 m
2 pùda, stodola, kùlny 
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è 

Cena 
po�adovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m
2
 

u�itné 
plochy 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena po 
redukci 

na 
pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 
- 

stav 
K4 - 

pozemek 
K5 - 
dal�í 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceòovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 23.500,00 
Kè 0.9 21.150,00 

Kè 1.00 1.02 0.90 1.30 1.00 1.00 1.1934 17.722,47 Kè 

2 22.009,52 
Kè 0.9 19.808,57 

Kè 1.00 0.99 1.00 0.76 1.00 1.00 0.7524 26.327,18 Kè 

3 29.975,00 
Kè 0.9 26.977,50 

Kè 1.00 0.99 1.00 0.97 1.05 1.00 1.0083 26.755,43 Kè 

4 20.000,00 
Kè Nepou�it 20.000,00 

Kè 1.00 1.02 1.00 0.73 1.00 1.00 0.7446 26.860,06 Kè 

5 15.373,83 
Kè Nepou�it 15.373,83 

Kè 1.00 0.98 1.10 0.93 1.00 1.00 1.0025 15.335,49 Kè 

6 25.200,00 
Kè Nepou�it 25.200,00 

Kè 1.00 1.05 0.90 1.16 1.10 1.00 1.2058 20.898,99 Kè 

    
Celkem prùmìr 22.316,60 Kè 
Minimum 15.335,49 Kè 
Maximum 26.860,06 Kè 
Smìrodatná odchylka - s 5.065,23 Kè 
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s 17.251,37 Kè 
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s 27.381,83 Kè 
K1 - Koeficient úpravy na polohu objektu 
K2 - Koeficient úpravy na velikost objektu 
K3 - Koeficient úpravy na celkový stav 
K4 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K5 - Koeficient úpravy na ev. dal�í vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce pøimìøenì ni��í 

Komentáø k nemovitosti è. 1: Ke dni ocenìní neprodáno. Srovnávaný vzorek má hor�í 
stav, ale vìt�í pozemek. Z toho dùvodu jako koeficient úpravy vy��í ne� 1.  

Komentáø k nemovitosti è. 2: Ke dni ocenìní neprodáno. Srovnávaný vzorek má men�í 
pozemek, z toho dùvodu je koeficient úpravy ni��í ne� 1.  

Komentáø k nemovitosti è. 3: Ke dni ocenìní v pøevodu. Vysoká podobnost vzorku a 
oceòované nemovitosti. 

Komentáø k nemovitosti è. 4: Realizovaný prodej. Srovnávaný vzorek má men�í 
pozemek, z toho dùvodu je koeficient úpravy ni��í ne� 1.  

Komentáø k nemovitosti è. 5: Realizovaný prodej. Srovnávaný vzorek má men�í 
pozemek, ale lep�í stav. Ve finále jde proto o velice podobný vzorek.  

Komentáø k nemovitosti è. 6: Realizovaný prodej. Srovnávání vzorek v hor�ím stavu, 
av�ak s lep�ím vybavením a vìt�ím pozemkem. Z toho dùvodu je koeficient úpravy 
vy��í ne� 1. 

Komentáø: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou té� 
srovnatelné. 
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Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základì vý�e uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu pøedmìtné nemovitosti na 

22.316,60 Kè/m2 

* 

______________180,00 m2 

= 4.016.989 Kè 

Celková cena po zaokrouhlení: 

4.017.000,-- Kè 
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Ocenìní dle metodiky:  

- ÚZSVM (Postupy pøi oceòování majetku státu) 

- MFÈR (Komentáø k urèování obvyklé ceny)  

Rodinný dùm è.p. 57 obec �erotín 
  

è. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek K5 - dal�í vlastnosti 

  
Oceòovaný 

objekt �erotín, okres Louny 180 m
2
, 

podsklepený: ne Dobrý 925 m
2 kùlny, studna 

  

1 �erotín, okres Louny 140 m
2
, Patrový Pøed 

rekonstrukcí 3498 m
2 hospodáøské stavení, 

studna 

2 Donín, Tou�etín, okres 
Louny 209 m

2
, Pøízemní Dobrý 427 m

2 gará� 

3 Èeòka Zemana, Louny, okres 
Louny 200 m

2
, Patrový Dobrý 861 m

2 gará�, sklepy, zahradní 
domek 

4 Pod Kovárnou, Peruc, okres 
Louny 150 m

2
, Patrový Dobrý 379 m

2 sklepy, pergola 

5 �erotín, okres Louny 214 m
2
, Patrový Velmi dobrý 780 m

2  

6 Klobuky, okres Kladno 75 m
2
, Pøízemní Pøed 

rekonstrukcí 1412 m
2 pùda, stodola, kùlny 

Výpoèet relace dle èl. 8 odst. 3 �Postupy pøi oceòování majetku státu�. 

Výpoèet relace è.1 

è. Cena po�adovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 23.500,00 0,90 21.150,00 
2 22.009,52 0,90 19.808,57 
3 29.975,00 0,90 26.977,50 
4 20.000,00 - 20.000,00 
5 15.373,83 - 15.373,83 
6 25.200,00 - 25.200,00 
  
Maximální hodnota 26.977,50 (pøípad è.3) 
Minimální hodnota 15.373,83 (pøípad è.5) 
Relace min vs. max hodnoty 1,7548 OK 
Aritmetický prùmìr 21.418,32  

Výpoèet dle metodiky UZSVM (Postupy pøi oceòování majetku státu) 

Rodinný dùm è.p. 57 obec �erotín 
  

è. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek K5 - dal�í vlastnosti Váha 

srovnání 
  

Oceòovaný 
objekt �erotín, okres Louny 180 m

2
, 

podsklepený: ne Dobrý 925 m
2 kùlny, studna X 

  

1 �erotín, okres Louny 140 m
2
, Patrový Pøed 

rekonstrukcí 3498 m
2 hospodáøské stavení, 

studna 2 

2 Donín, Tou�etín, okres 
Louny 209 m

2
, Pøízemní Dobrý 427 m

2 gará� 1 

3 Èeòka Zemana, Louny, 
okres Louny 200 m

2
, Patrový Dobrý 861 m

2 gará�, sklepy, 
zahradní domek 3 

4 Pod Kovárnou, Peruc, 
okres Louny 150 m

2
, Patrový Dobrý 379 m

2 sklepy, pergola 1 

5 �erotín, okres Louny 214 m
2
, Patrový Velmi dobrý 780 m

2  3 

6 Klobuky, okres Kladno 75 m
2
, Pøízemní Pøed 

rekonstrukcí 1412 m
2 pùda, stodola, kùlny 1 



18 

Výpoèet základní ceny 

è. Cena po�adovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci Váha Souèin 

1 23.500,00 0,90 21.150,00 2 42.300,00 
2 22.009,52 0,90 19.808,57 1 19.808,57 
3 29.975,00 0,90 26.977,50 3 80.932,50 
4 20.000,00 - 20.000,00 1 20.000,00 
5 15.373,83 - 15.373,83 3 46.121,49 
6 25.200,00 - 25.200,00 1 25.200,00 
  
  
Mezisouèet 11 234.362,56 
Celkem  21.305,69 

Základní cena: 21.305,69 Kè/m2 

Úprava ceny dle èl. 8 odst. 4 a 5:     21.305,69 * 1,0000 = 21.305,69 Kè/m2 

Výsledná cena dle metodiky popsané v dokumentu �Postupy pøi oceòování majetku 
státu� je vzhledem k vý�e uvedenému stanovena na 

21.305,69 Kè/m2 

______________* 180,00 m2 

= 3.835.024,20 Kè 

Celková cena po zaokrouhlení: 

3.840.000,-- Kè 

Výpoèet dle metodiky MFÈR 

Vylouèení extrémní hodnoty 

è. Cena po�adovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 23.500 0,90 21.150,00 
2 22.010 0,90 19.808,57 
3 29.975 0,90 26.977,50 
4 20.000 - 20.000,00 
5 15.374 - 15.373,83 
6 25.200 - 25.200,00 
  
  
Støední hodnota 21.418,32 
Medián 20.575,00 
Rozdíl max-min 11.603,67 
Minimum 15.373,83 
Maximum 26.977,50 

Rozdìlení èetnosti 

Tøídy Èetnost Pravdìpodobnost 
15.374 a� 17.695 1 0.16666666666667 
17.695 a� 20.015 2 0.33333333333333 
20.015 a� 22.336 1 0.16666666666667 
22.336 a� 24.657 0 0 
24.657 a� 26.978 2 0.33333333333333 
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Výsledná cena dle metodiky MFÈR je stanovena v rozsahu: 

od 17.694,56 Kè/m2do 26.977,50 Kè/m2 

______________* 180,00 m2 

od 3.185.020,80 Kè do 4.855.950,00 Kè 

Celková cena po zaokrouhlení: 

od 3.190.000,-- Kè do 4.860.000,-- Kè 
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E. Rekapitulace, odùvodnìní, kontrola: 

I) Ocenìní dle platného cenového pøedpisu 

1 277 110,-- Kè 

II) Ocenìní tr�ním porovnáním 

Výsledek dle srovnávací metody 

4.017.000,-- Kè 

Výsledek dle metodiky ÚZSVM 

3.840.000,-- Kè 

Výsledek dle metodiky MFÈR 

od 3.190.000,-- Kè do 4.860.000,-- Kè 

Vý�e uvedenými metodikami byly vypoèteny dílèí ceny, které se stanou základem 
pro stanovení výsledné obvyklé ceny. Cena dle cenového pøedpisu vychází ze 
statistického vyhodnocení realizovaných transakcí zpìtnì. Uva�uje se bez vlivu na 
stanovení obvyklé ceny.  

Návrh obvyklé ceny podílu 1/18. Je aplikována srá�ka 15 % zohledòující hor�í prodejnost 
minoritních ideálních podílù.  

 

190.000,- Kè 
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F. ZÁVÌR: 

Znalecký úkol: Výpoèet a stanovení obvyklé ceny nemovitých vìcí pro úèely 
exekuèního øízení. 

Na základì vý�e uvedených zji�tìní a s pøihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena pøedmìtné nemovitosti (podíl 
1/18) v daném místì a èase stanovena po zaokrouhlení na 

190.000 Kè 

Slovy: jednostodevadesáttisíc korun 

Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl pøibrán externí konzultant. 

Za zpracování znaleckého posudku byla sjednána smluvní odmìna. 

Vypracoval: 

XP invest, s. r. o. - znalecký ústav v oboru Ekonomika, Ceny a odhady - nemovitosti, 
Martin Málek, Ing. Zdenìk Mazáèek 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

V Praze, dne 16.07.2021 

 

 

 

����������� �����������  

         Martin Málek                    Ing. Zdenìk Mazáèek 

G. Znalecká dolo�ka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké èinnosti, 
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona è. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumoènících, ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlá�ky è. 37/1967 Sb. k 
provedení zákona o znalcích a tlumoènících, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, 
Ministerstvem spravedlnosti Èeské republiky, è. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 
2012 do prvního oddílu seznamu ústavù kvalifikovaných pro znaleckou èinnost v oboru 
ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnìní pro ceny a odhady nemovitostí. Znalecký 
posudek je zapsán pod poøadovým èíslem 14233-1455/2021 znaleckého deníku. 
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H. Seznam pøíloh 

výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, fotodokumentace pøedmìtu ocenìní, 
srovnávané nemovitosti 

I. Pøílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapì 

 



23 



24 



25 
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Poøízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 140 m
2
, �erotín, 

okres Louny 

Celková cena:  3.290.000 Kè  

Adresa: �erotín, okres Louny  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   �erotín, okres Louny   Stav objektu   Pøed 
rekonstrukcí  

 Cena   3 290 000 Kè   Plocha u�itná   140  
 Poznámka k cenì   3 290 000 Kè za nemovitost, vèetnì provize, 

vèetnì právního servisu (k jednání)  
 Plocha pøidru�eného 
pozemku  

 3498  

 Konstrukce budovy   Kamenná   Plyn   Plynovod  
 Typ domu   Patrový    

Slovní popis 

 Exkluzivnì nabízíme èásteènì podsklepený, jednopodla�ní rodinný dùm se sedlovou 
støechou a pùdním prostorem vhodným k realizaci obytné vestavby. Dùm vystavìný z 
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kamene a cihel pochází z roku 1933 a je technicky urèen k celkové rekonstrukci a 
zmìnì dispozièního uspoøádání. Obytné podla�í disponuje pøedsíní se vstupy do sklepa, 
na pùdu a do kuchynì, dále pak lo�nicí a samostatným pokojem. Na obytnou èást domu 
pøímo stavebnì navazuje podlouhlé hospodáøské stavení s velkorysou èernou kuchyní a 
je zde umístìna také vlastní studna. Dal�í samostatnou stavbou na stavebním pozemku o 
celkové výmìøe 658 m2 je velká, vysoká stodola s podlahovou plochou 90 m2 a 
zajímavým potenciálem pøestavby. Dominantním prvkem této nabídky je navazující 
parcela o velikosti 2612 2 se samostatným pøístupem z komunikace spoluvlastnìné 
majitelkou domu. Územním plánem je celý pozemek urèen jako místo pro bydlení 
venkovského typu. V pøíjezdové komunikaci kanalizace a vodovod, na hranì pozemku 
plynová pøípojka, do domu zavedená elektøina 220/380 V. V této chvíli se dokonèuje 
ÈOV. Velmi klidná lokalita v blízkosti lesù se zajímavým potenciálem.  

 4. Fotodokumentace  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 2 

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 209 m
2
, Donín, 

Tou�etín, okres Louny 

Celková cena:  4.599.990 Kè  

Adresa: Donín, Tou�etín, okres Louny  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Donín, Tou�etín, okres Louny   Plocha u�itná   209  
 Cena   4 599 990 Kè   Plocha pøidru�eného 

pozemku  
 427  

 Poznámka k cenì   4 599 990 Kè za nemovitost   Elektøina   230V  
 Konstrukce budovy   Smí�ená   Voda   Vodovod  
 Typ domu   Pøízemní   Odpad   Septik  
 Poèet nadzemních 
podla�í  

 1   Plyn   Plynovod  

 Stav objektu   Dobrý   Umístìní objektu   Centrum obce  
 Zastavìná plocha 
(m2)  

 308    
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Slovní popis 

 Prostor pro va�e koníèky a bydlení najdete v tomto domì. Budova byla postupnì 
truhlárnou, obchodem, hospodou (kolaudace r. 2004). Nyní slou�í výhradnì pro potøeby 
dvougeneraèního bydlení rodiny. Dispoziènì je dùm uspoøádán na dva samostatné byty 
o velikosti 4+1 (kolaudace r. 2006) a 2+1 (nekolaudováno) se samostatným 
pøíslu�enstvím. Stavba je nepodsklepená, má sedlovou støechu (r. 2018), gará�, ústøední 
topení-plyn, zdroj vody z veøejného øadu, odkanalizování do �umpy umístìné na 
vlastním pozemku. PENB nebyl zprostøedkovateli zatím pøedán: G. Jedineèností 
nabídky je, díky pomìrnì velké podlahové plo�e domu, pestrost jeho vyu�ití. Neménì 
zajímavá je jeho poloha. Nachází se v klidné, turisticky �ádané obci s orientací na Èeské 
Støedohoøí, lze tedy vyu�ít také jako chalupu. Na druhou stranu le�í jen pár kilometrù 
od rychlostní silnice D7 (Pha-CV), 8 km od Loun.  

 4. Fotodokumentace  
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5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 3 

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 200 m
2
, Èeòka 

Zemana, Louny, okres Louny 

Celková cena:  5.995.000 Kè  

Adresa: Èeòka Zemana, Louny, okres 
Louny  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 
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 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Èeòka Zemana, Louny, okres Louny   Plocha u�itná   200  
 Cena   5 995 000 Kè   Podlahová plocha   200  
 Poznámka k cenì   Informace o cenì na dotaz   Plocha pøidru�eného 

pozemku  
 803  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Voda   Vodovod  
 Typ domu   Patrový   Odpad   Veøejná 

kanalizace  
 Stav objektu   Dobrý   Umístìní objektu   Okraj obce  
 Zastavìná plocha 
(m2)  

 122    

Slovní popis 

 Prodej patrového podsklepeného rodinného domu 6+1, s obytnou plochou 200 m2, na 
okraji obce Louny, cca 50 km od Prahy. Topení je zde ústøední s radiátory, kotel 
plynový. V 1. NP se nachází obývací pokoj, lo�nice, kuchynì, jídelna a koupelna se 
sprchovým koutem, toaleta. Ve 2. NP jsou dva pokoje, podkrovní místnost s mo�ností 
vestavby dal�ího pokoje a místnost pro druhou koupelnu, z chodby je vchod na terasu. 
Dùm lze vyu�ít jako dvou generaèní. K domu nále�í zahrada 861 m2 s ovocnými 
stromy, s podsklepeným zahradním domkem a s kopanou studnou. Ze zahrady vjezd do 
gará�e ve sklepì pod domem, kde je dílna a dal�í místnosti. Ve�kerá obèanská 
vybavenost poblí�. S financováním Vám pomù�e na�e Hypoteèní centrum.  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 150 m
2
, Pod 

Kovárnou è.p. 125, Peruc, okres Louny 

Celková cena:  3.000.000 Kè  

Adresa: Pod Kovárnou, Peruc, okres 
Louny  
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2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) 

 Adresa   Pod Kovárnou, Peruc, okres Louny   Poèet nadzemních 
podla�í  

 2  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 3 000 000 Kè   Stav objektu   Dobrý  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 08.01.2021   Zastavìná plocha 
(m2)  

 296  

 Èíslo øízení   V-56/2021-507   Plocha u�itná   150  
 Poznámka k cenì   3 000 000 Kè za nemovitost, vèetnì provize   Podlahová plocha   150  
 Konstrukce budovy   Smí�ená   Plocha pøidru�eného 

pozemku  
 379  

 Typ domu   Patrový    

Slovní popis 

 Upozornìní: Tato nabídka je rezervována konkrétním zájemcem a v rezervaèní lhùtì 
není k dispozici! Nabízíme rodinný dùm 5+1 po èásteèné rekonstrukci, který se nachází 
v pìkné obci Telce nedaleko obce Peruc. Dùm se nachází na klidném místì ve slepé 
ulici. Obytná plocha domu je 150 m2. V pøízemní èásti se nachází kuchyò, obývací 
pokoj, sociální zaøízení a také 2 technické místnosti. Do patra vedou dvoje schody, po 
nových schodech se dostaneme do dvou zrekonstruovaných pokojù a úlo�né chodby. Po 
schodech pùvodních se dostaneme do 2 pokojù a na balkon. Okna vymìnìna za 
plastová. Dùm je podsklepen. Støecha èásteènì nová, zbývající èást rekonstruována pøed 
6 lety (krov je zateplen). Topení je zaji�tìno elektro kotlem a krbovými kamny. Pøípojka 
na kanalizaci je u vrat, zatím funguje septik. Za domem se nachází velká pergola, která 
je vybavena venkovní kuchyòskou linkou, krbem a sezením. Na pozemku mo�nost 
zaparkování 3 aut, dále je mo�no parkovat pøed domem. Nabídka je urèitì zajímavá, 
nabízí se zde i dobrá dostupnost Prahy po silnici R7. V pøípadì více zájemcù bude 
nemovitost prodána nejvy��í nabídce.   Lze financovat Hypoúvìrem napø. s pou�itím 
vlastních zdrojù 600 000,- Kè a mìsíèní splátkou 8 859,- Kè se splatností 30 let. Volejte 
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na�e call centrum v dobì 9 - 19 hodin. Nepøijaté hovory budou vyøízeny v nejbli��í 
dobì. Pøi komunikaci s námi uvádìjte, prosím, èíslo zakázky.  

 4. Fotodokumentace  

  

 

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 5  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 214 m
2
, �erotín, 

okres Louny 

Celková cena:  3.290.000 Kè  

Adresa: �erotín, okres Louny  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) 

 Adresa   �erotín, okres Louny   Stav objektu   Velmi dobrý  
 Cena dle kupní 
smlouvy  

 3 290 000 Kè   Zastavìná plocha 
(m2)  

 136  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 19.04.2021   Plocha u�itná   214  

 Èíslo øízení   V-1305/2021-507   Podlahová plocha   214  
 Poznámka k cenì   3 290 000 Kè za nemovitost, vèetnì provize   Plocha pøidru�eného 

pozemku  
 780  

 Konstrukce budovy   Smí�ená   Voda   Vodovod  
 Typ domu   Patrový   Odpad   Jímka  
 Poèet nadzemních 
podla�í  

 3   Umístìní objektu   Klidná èást 
obce  
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Slovní popis 

 Nabízíme prodej èásteènì zrekonstruovaného rodinného domu v klidné èásti obce, cca 
40 km od Prahy u D7. Dùm o dispozici 5+1 a o celkové plo�e 780 m2. Na pozemku je 
stodola, venkovní posezení s pergolou. Mateøská a základní �kola se nachází v 
Panenském Týnci vzdáleném 1 km. Pro více dotazù kontaktujte makléøe.  

 4. Fotodokumentace  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 6  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dùm, 75 m
2
, Klobuky 

è.p. 44, okres Kladno 

Celková cena:  1.890.000 Kè  

Adresa: Klobuky, okres Kladno  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) 

 Adresa   Klobuky, okres Kladno   Poèet nadzemních 
podla�í  

 2  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 1 890 000 Kè   Stav objektu   Pøed 
rekonstrukcí  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 24.09.2020   Zastavìná plocha 
(m2)  

 285  

 Èíslo øízení   V-2792/2020-231   Plocha u�itná   75  
 Poznámka k cenì   1 890 000 Kè za nemovitost   Plocha pøidru�eného 

pozemku  
 1412  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Voda   Místní zdroj  
 Typ domu   Pøízemní   Odpad   Veøejná 

kanalizace  
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Slovní popis 

 Nabízíme Vám ke koupi rodinný dùm 3+kk se stodolou, hospodáøskými pøístavky, 
stodolou a pùdou vhodnou k vestavbì na pozemku o výmìøe 1412 m2 v obci Kokovice 
(Klobuky u Slaného).   Nemovitost je urèena k celkové rekonstrukci.   V pøízemí domu 
se nachází obytná èást 3+kk (75 m2) s pùdou vhodnou k vestavbì (75 m2), dále pak 
nìkolik hospodáøských pøístavkù a stodola (100 m2). Objekt je èásteènì podsklepen.   
IS: el. 230/400V, kopaná studna, kanalizace. Mo�nost napojení na veøejný vodovod. 
Vytápìní kotlem na tuhá paliva.   Pozemek je dìlen na tøi èásti. Zahrada pøed domem, 
uzavøený dvùr a u�itková zahrada za stodolou pøístupná zadní cestou.   Obec Klobuky 
poskytuje takøka kompletní vybavenost, vèetnì �koly, �kolky, obchodu a restaurace. 
Nachází se 10km od Slaného a 25min od okraje Prahy.   Koupi lze financovat 
hypoteèním úvìrem, jen� Vám mù�eme zajistit pøímo na míru u kterékoli banky èi 
stavební spoøitelny.   Pro dal�í informace a sjednání termínu prohlídky volejte.    

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   


