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A. Zadání 

1. Znalecký úkol - odborná otázka 

Určení obvyklé ceny podílu ½ rodinného domu č.p. 2790 vč. příslušenství a pozemků 
parc. č. 5220/1; 5220/2; 5220/3; v obci Varnsdorf, okres Děčín, katastrální území 
Varnsdorf. 

2. Účel znaleckého posudku 

Výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely exekučního řízení. 

3. Skutečnosti sdělené zadavatelem 

Zadavatel nesdělil žádné informace, které by měly vliv na přesnost závěru znaleckého 
posudku. 

B. Výčet podkladů 

1. Postup výběru zdrojů 

Zpracovatel určil níže uvedené zdroje dat pro splnění zadaného znaleckého úkolu. 
Všechny uvedené zdroje jsou důležité pro bezchybný výpočet a určení obvyklé ceny 
předmětného majetku. Zdroje byly určeny na základě požadavků vyplývajících z 
platných oceňovacích předpisů, odborných publikací a zkušeností zpracovatele se 
zpracováním obdobných ocenění. 

2. Výčet zdrojů 

Zdroje pro vypracování posudku: informace zjištěné při prohlídce, výpis z katastru 
nemovitostí, výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, 
povodňová mapa, informace realitních kanceláří, informace z katastru nemovitostí o 
realizovaných prodejích, systém INEM - technické řešení a databáze realitních transakcí 

3. Věrohodnost zdrojů 

Výše uvedené zdroje byly vybrány s důrazem na maximální věrohodnost. V rámci 
zpracování posudku je aplikován předpoklad, že informace poskytnuté oslovenými 
osobami jsou úplné a pravdivé. 

C. Nález 

1. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Rodinný dům č.2790, obec Varnsdorf 

Adresa předmětu ocenění: Truhlářská č.p. 2790, Varnsdorf, okres Děčín 

Kraj: Ústecký kraj 

Okres: Děčín 

Obec: Varnsdorf 
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Ulice: Truhlářská 

Katastrální území: Varnsdorf 

2. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka společně se zaměřením nemovitosti byla provedena dne 03.11.2021. V den 
prohlídky proběhla celková prohlídka předmětu ocenění. Prohlídka proběhla za 
přítomnosti: pí. Naušová (matka). 

3. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo 

Nauš Pavel, Truhlářská 2790, 40747 Varnsdorf ½; Procházková Pavlína, Pod Prosečí 
č. ev. 31, Lukášov, 46605 Jablonec nad Nisou ½; 

Nemovitosti: 

Rodinný dům č.p. 2790 vč. příslušenství a pozemky parc. č. 5220/1; 5220/2; 5220/3; 
v obci Varnsdorf, okres Děčín, katastrální území Varnsdorf. 

4. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace odpovídá skutečnému stavu. 

5. Celkový popis nemovitosti 

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní 
podlaží. Dům je celkově podsklepený (vystavěno na sklepení původního objektu), není 
zde půda a obytné podkroví není vybudované. Na základě sdělení osoby přítomné během 
prohlídky byl objekt postaven v roce 1981. V roce 1996 proběhla rekonstrukce těchto 
konstrukčních prvků: úprava dispozice - částečná (přístavba hobby místnosti). 

Základy jsou betonové izolované, konstrukce objektu je montovaná (obdoba konstrukce 
typu OKAL), stěny mají tloušťku 30 cm a stropy jsou železobetonové monolitické. 
Střecha je sedlová, střešní krytina je plechová s nátěrem a klempířské prvky jsou plechové 
pozinkované. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a stavba není zateplena. 

Dispozičně je dům řešen jako 4+1. V domě se nachází obývací pokoj o výměře 19,30 m2, 
chodba o výměře 5,00 m2, ložnice o výměře 12,00 m2, koupelna o výměře 4,30 m2, WC 
o výměře 1,00 m2, jídelna o výměře 4,30 m2, kuchyně o výměře 7,60 m2, spíž o výměře 
1,00 m2, ložnice o výměře 12,00 m2, dílna o výměře 16,00 m2, garáž o výměře 20,00 m2, 
sklep o výměře 20,00 m2. Podlahová plocha činí 82,50 m2. Podlahová plocha vč. 
příslušenství činí 122,50 m2. 

Vnitřní úprava stěn - dřevěné obložení z palubek, tapety. Jsou zde instalována dřevěná 
okna s dvojsklem. Obytné prostory jsou orientovány na sever, východ. V koupelně je 
klasická vana a na WC je klasická toaleta. Vnitřní dveře jsou dýhované plné, dýhované 
prosklené, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně: 
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kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák. Pro osvětlení jsou použity 
lustry. 

V obytných místnostech jsou položeny koberce, kuchyně má na podlaze lino, koupelna 
má na podlaze keramickou dlažbu a v chodbě je položen koberec. V ostatních místnostech 
je cementový potěr. 

Mezi další vybavení domu patří krbová kamna. 

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť 
elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, má připojení na veřejnou kanalizaci 
a rozvod zemního plynu je připojen. Dům má ústřední topení pomocí plynového kotle a 
topná tělesa představují závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen bojlerem. 

Stěny objektu jsou podstandardního provedení, střecha je bez vady, okna jsou zastaralá, 
podlahy v domě jsou zastaralé, vybavení v domě je zastaralé a rozvody jsou zastaralé. 
Rodinný dům je v dobrém stavu. 

Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny, okrasná skalka, oplocení tvoří dřevěný plot s 
podezdívkou. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po 
zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Součástí jsou tyto 
venkovní stavby: dřevěný zahradní domek (kolna) o zast. pl. 24 m2, sedlová střecha s 
krytinou z kanadského šindele, zděný venkovní bazén 4*3 metry, skleník.  

Objekt je postaven na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými 
domy se zahradami. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i 
specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně 
specializovaných zařízení a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních 
zařízení. Je zde kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde 
nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České 
pošty. 

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové 
vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí 
výskytu záplav. 

V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve 
vzdálenosti dojezdové. 

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a dle znalostí 
zpracovatele v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné. 

Na oceňované nemovitosti vázne věcné břemeno užívání pro pana P. Nauše (roč. 1947) 
a paní J. Naušovou (roč. 1949) 
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Tabulkový popis 

Popis rodinného 
domu 

Typ rodinného domu samostatný objekt 

Počet nadzemních podlaží 1 

Dům byl postaven v roce 1981 

Zdroj informace o době 
výstavby na základě sdělení přítomné osoby 

Rozsah rekonstrukce domu 
Konstrukce Rozsah Rok 

úprava dispozice částečná 1996 
 

Základy betonové izolované 

Konstrukce montovaná 

Stropy železobetonové monolitické 

Tloušťka stěn 30 cm 

Střecha sedlová 

Krytina střechy plechová s nátěrem 

Klempířské prvky pozinkované 

Vnější omítky břízolitové 

Vnitřní omítky dřevěné obložení z palubek, tapety 

Typ oken v domě dřevěná s dvojsklem 

Orientace oken obytných 
místností sever, východ 

Vybavení koupelny klasická vana 

Toaleta klasická toaleta 

Vstupní dveře dřevěné 

Typ zárubní ocelové 

Vnitřní dveře dýhované plné, dýhované prosklené 

Osvětlovací technika lustry 

Kuchyňská linka kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový 
sporák 

Dispozice RD 4+1 

Popis místností a rozměry v 
m2 

Pokoj Obývací pokoj 19,30 m
2 

Ostatní prostory Chodba 5,00 m
2 

Pokoj Ložnice 12,00 m
2 

Koupelna, WC Koupelna 4,30 m
2 

Koupelna, WC WC 1,00 m
2 

Kuchyně Jídelna 4,30 m
2 

Kuchyně Kuchyně 7,60 m
2 

Ostatní prostory Spíž 1,00 m
2 
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Pokoj Ložnice 12,00 m
2 

Ostatní prostory Dílna 16,00 m
2 

Podlahová plocha 82,50 m
2 

Příslušenství Garáž 20,00 m
2 

Příslušenství Sklep 20,00 m
2 

Podlahová plocha vč. příslušenství 122,50 m
2 

 

Elektřina 230V a 400V 

Vodovod vodovod 

Svod splašek veřejná kanalizace 

Plynovod ano 

Řešení vytápění v domě plynový kotel 

Topná tělesa závěsné radiátory 

Řešení ohřevu vody bojler 

Podlahy v domě 

místnosti: koberce 
kuchyně: lino 
koupelna, WC: keramická dlažba 
chodba: koberce 
ostatní: cementový potěr 

Popis stavu rodinného domu dobrý 

Vady rodinného domu 

rozvody: zastaralý prvek 
vybavení: zastaralý prvek 
podlahy: zastaralý prvek 
okna: zastaralý prvek 
střecha: bez vad 
zdivo: podstandardní prvek 

Popis pozemku 

Trvalé porosty okrasné dřeviny, okrasná skalka 

Venkovní stavby 
dřevěný zahradní domek o zast. pl. 24 m2, sedlová 
střecha s krytinou z kanadského šindele, zděný 
venkovní bazén 4*3 metry, skleník. 

Sklon pozemku mírně svažitý 

Oplocení dřevěný plot s podezdívkou 

Přístupová cesta k objektu přístup bezproblémový po zpevněné obecní cestě 

Popis okolí 

Popis okolí zástavba rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci jižní okraj obce 

Vybavenost 

úplná vybavenost obchodními středisky i 
specializovanými obchody, v místě jsou dostupné 
základní a střední školy včetně specializovaných 
zařízení, v místě je pouze částečná vybavenost z 
hlediska kulturních zařízení, v místě je kompletní 
vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejdůležitější 
úřad/úřady v místě, ostatní úřady v dojezdové 
vzdálenosti, v obci je pobočka České pošty 

Životní prostředí 
klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivů, zeleň v 
podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti, lokalita se 
zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 
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Spojení a parkovací 
možnosti 

zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávky 
dálkových spojů v dojezdové vzdálenosti, parkování na 
vlastním pozemku 

Sousedé a kriminalita 
vztahy bezproblémové - vlastník je se sousedy v 
běžném kontaktu, dle znalostí zpracovatele v místě není 
zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné 

Věcná břemena věcné břemeno užívání 

Další informace  

 

6. Metoda ocenění 

Pro účely určení obvyklé ceny k datu ocenění 12.11.2021 jsou použity všeobecně 
uznávané a vyžadované oceňovací postupy.  

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

ZÁKON č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 
oceňování majetku) 

ČÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 2: 

„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. Obvyklá cena vyjadřuje 
hodnotu majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním.“ 

Pro určení obvyklé ceny je použit postup popsaný ve vyhlášce č. 488/2020 Sb. kterou se 
mění vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

Volba metody: 

Za účelem určení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobě ocenění 
majetku dle platného cenového předpisu a dle tržního porovnání. Základní metodika, 
která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická metoda porovnání pomocí indexů 
uvedená v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, nakladatelství CERM.  
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D. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) Ocenění dle platného cenového předpisu 

Oceňovací předpis 

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., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb., 
č. 225/2017 Sb. a č. 237/2020 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky 
č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb., č. 
188/2019 Sb. a č. 488/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
151/1997 Sb. 
Kraj: Ústecký 
Okres: Děčín 
Obec: Varnsdorf 
Katastrální území: Varnsdorf 
Počet obyvatel: 15 193 
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 627,00 Kč/m2 

Koeficienty obce 
Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: Nad 5000 obyvatel I  0,85 
O2. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 

5000 a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ a 
katastrální území lázeňských míst typu D 

III  0,85 

O3. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a 
obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí 
velikosti nad 5000 obyvatel 

V  1,00 

O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod, 
kanalizace a plyn 

I  1,00 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je městská hromadná doprava 
popřípadě příměstská doprava 

I  1,00 

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 = 453,00 
Kč/m2 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá 
poptávce 

II  0,00 

2. Vlastnické vztahy: Jednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka bez 
pozemku nebo stavba ve spoluvlastnictví 

IV  -0,02 

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

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
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6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 
záplav 

IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 
tisíc a všechny obce v okr. Praha – východ, Praha – západ a 
katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické 
lokality 

III  1,00 

8. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a 
obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí 
velikosti nad 5000 obyvatel 

VI  1,00 

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, 
služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní 
(peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,05 

 
V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou 
č.1 přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + S Pi) = 1,029 
  i = 1  

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + S Pi) = 0,980 
  i = 1  
 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních 
obcích nad 2000 obyvatel 
Název znaku č. Pi 

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

I  1,00 

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

I  0,04 

3. Poloha pozemku v obci: Okrajové části obce III  -0,05 
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 
I  0,00 

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

II  -0,01 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 
s možností parkování na pozemku 

VII  0,01 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka od 201 do 1000, MHD – 
špatná dostupnost centra obce 

II  -0,01 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 
komerčního využití 

II  0,00 

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

11 
 

Index polohy IP = P1 * (1 + S Pi) = 0,980 
  i = 2 
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V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou 
č.1 přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 1,008 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,960 

1. LV 2229 

1.1. pozemky 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,980 
Index polohy pozemku IP = 0,980 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 

včetně - ostatní orientace 
IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 
4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 
6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
 
  6  

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

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,980 * 1,000 * 0,980 = 0,960 

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, funkční celek  
§ 4 odst. 1  453,-  0,960    434,88 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 1 ostatní plocha - jiná 
plocha 

5220/1 565 434,88  245 707,20 

§ 4 odst. 1 zahrada 5220/2 201 434,88  87 410,88 
§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 
5220/3 129 434,88  56 099,52 

Stavební pozemky - celkem 895   389 217,60 
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1.2. Rodinný dům č.p. 2790 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Rodinný dům § 35 porovnávací metoda 
Poloha objektu: Ústecký kraj, obec 10 001 – 50 000 obyvatel 
Stáří stavby: 40 let 
Základní cena ZC (příloha č. 24):  1 605,- Kč/m3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

1. PP: =  78,00 m2 

1. NP: =  105,00 m2 

 
Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 
1. PP: 78,00 m2 2,80 m 
1. NP: 105,00 m2 2,70 m 

Obestavěný prostor 

OPz: (78)*(2,80) =  218,40 m3 

OPp: (105)*(3) =  315,00 m3 

OPs: 78*(1,5/2) =  58,50 m3 

Obestavěný prostor - celkem: =  591,90 m3 

Podlažnost: 

Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 =  105,00 m2 

Zastavěná plocha všech podlaží: ZP =  183,00 m2 

Podlažnost: ZP / ZP1 = 1,74 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

0. Typ stavby - podsklepený - se šikmou nebo strmou střechou III typ N 
1. Druh stavby: samostatný rodinný dům III  0,00 
2. Provedení obvodových stěn: na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo 

zdivo smíšené nebo kamenné 
I  -0,08 

3. Tloušťka obvod. stěn: méně jak 45 cm I  -0,02 
4. Podlažnost: hodnota více jak 1 do 2 včetně II  0,01 
5. Napojení na sítě (přípojky): přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn 

nebo propan butan 
V  0,08 

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: většího rozsahu nebo nadstand. provedení IV  0,04 
10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD: standardní příslušenství 

- vedlejší stavby celkem do 25 m2 
III  0,10 

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

údržbou 
II  1,00 
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Koeficient pro stáří 40 let: 
s = 1 - 0,005 * 40 = 0,800 

  
12 

 

Index vybavení IV = (1 + S Vi) * V13 * 0,800 = 0,912 
  i = 1  

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Index trhu s nemovitými věcmi IT = 0,980 

Index polohy pozemku IP = 0,980 

Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 1 605,- Kč/m3 * 0,912 = 1 463,76 Kč/m3 

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 591,90 m3 * 1 463,76 Kč/m3 * 0,980 * 0,980= 832 090,12 
Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  832 090,12 Kč 

1.3. Bazén venkovní 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 21. Bazén venkovní 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 242 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 18,00 m3 obestavěného prostoru 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m3] =  1 825,- 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,0000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5740 
Základní cena upravená cena [Kč/m3] =  4 697,55 

Plná cena: 18,00 m3 * 4 697,55 Kč/m3 =  84 555,90 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 20 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 40 = 50,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 50,0 % / 100) *  0,500 
Nákladová cena stavby CSN =  42 277,95 Kč 
Koeficient pp *  0,960 
Cena stavby CS =  40 586,83 Kč 

Bazén venkovní - zjištěná cena =  40 586,83 Kč 

1.4. Porosty 

Okrasné rostliny oceněné zjednodušeným způsobem: § 47 

   
Celková cena pozemku: Kč  389 217,60 
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Celková výměra pozemku m2  895,00 
Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m2  400,00 
Cena pokryvné plochy porostů Kč  173 952,00 
Cena porostu je ve výši 8,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: *  0,085 
Cena okrasných rostlin: =  14 785,92 

Porosty - zjištěná cena celkem =  14 785,92 Kč 

LV 2229 - rekapitulace 
1.1. Pozemky:   389 217,60 Kč 
Stavby a porosty na pozemku: 

1.2. Rodinný dům č.p. 2790  832 090,12 Kč 
1.3. Bazén venkovní  40 586,83 Kč 
1.4. Porosty  14 785,92 Kč 

Stavby a porosty na pozemku - celkem +  887 462,87 Kč 
LV 2229 - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu =  1 276 680,47 Kč 
Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 2 

LV 2229 - zjištěná cena celkem =  638 340,24 Kč 

Věcná břemena a závady váznoucí na majetku 

1. Věcné břemeno dožití 

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům 

Hodnota věcného břemene se stanovuje dle § 39a odst. 1). 

Druh věcného břemene: služebnosti pozemkové nebo užívací právo, roční užitek určen 
ze simulovaného nájemného ze zjištěné ceny 

Věcné břemeno zřízeno na dožití oprávněné osoby stáří 72 let. 
Průměrný počet let dalšího trvání břemene je 11 let. 

Zjištěná cena nemovité věci 

Název  
Zjištěná cena  

[Kč] 
Simulované nájemné 

 (5% ZC) [Kč] 
náklady 

[Kč] 
roční užitek 

[Kč] 
LV 2229  

1 276 680,47 63 834,02 12 000,00  51 834,02 
Součet ročních užitků - celkem: [Kč/rok]  51 834,02 
Koeficient míry užitku (podíl užívání nebo výše omezení užívání)  *  100 % 
Roční užitek: [Kč] =  51 834,02 

Míra kapitalizace: 4,50 % 

CBU = roční užitek * ((1+p)n - 1) / (p * (1+p)n) 
CBU = 51 834,02 * ((1 + 4,5 %)11 - 1) / (4,5 % * (1 + 4,5 %)11) 

Věcné břemeno dožití - výchozí cena pro výpočet vlastnického 
podílu 

=  442 088,05 Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 2 

Hodnota věcného břemene činí =  221 044,03 Kč 
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Rekapitulace ceny zjištěné 

1. LV 2229  638 340,- Kč 
1.1. Oceňované pozemky  194 608,80 Kč 
1.2. Rodinný dům č.p. 2790  416 045,- Kč 
1.3. Bazén venkovní  20 293,50 Kč 
1.4. Porosty  7 393,- Kč 
  = 638 340,- Kč  

Ocenění - celkem:  638 340,- Kč 

Věcná břemena a závady váznoucí na majetku  
1. Věcné břemeno dožití  - 221 044,- Kč 

Věcná břemena a závady váznoucí na majetku - celkem:  - 221 044,- Kč 

Výsledná cena po odečtení břemen a závad - celkem:  417 296,- Kč 

Výsledná cena - celkem:  417 296,- Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  417 300,- Kč 

slovy: Čtyřistasedmnácttisíctřista Kč 
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II) Ocenění tržním porovnáním 

Ocenění srovnávací metodou 

Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi nabízenými k 
prodeji nebo prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o ceně, za kterou by 
nemovitost mohla být směněna. Při porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s mnoha faktory 
(např. lokalita, velikost, stav či příslušenství). 

Tyto faktory jsou zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto parametrů a 
vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze. 

Rodinný dům č. 2790, obec Varnsdorf 

Rodinný dům č.p. 2790 v ulici Truhlářská, obec Varnsdorf 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek 

K5 - další 
vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt 
Truhlářská, Varnsdorf, okres 
Děčín 

82.5 m
2
, 4+1, podsklepený: 

celkové Dobrý 895 m
2 Viz popis 

  

1 Truhlářská, Varnsdorf, okres 
Děčín 110 m

2
, Přízemní Velmi 

dobrý 2202 m
2 Viz příloha 

2 Zimní, Varnsdorf, okres 
Děčín 171 m

2
, Patrový Dobrý 631 m

2 Viz příloha 

3 Varnsdorf, okres Děčín 130 m
2
, Patrový Dobrý 448 m

2 Viz příloha 

 

 

 

č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m
2
 

užitné 
plochy 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena po 
redukci 

na 
pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 
- 

stav 
K4 - 

pozemek 
K5 - 
další 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 39.636,36 
Kč Nepoužit 39.636,36 

Kč 1.00 0.99 1.10 1.27 1.00 1.00 1.3830 28.659,70 Kč 

2 21.988,30 
Kč Nepoužit 21.988,30 

Kč 1.00 0.96 1.10 0.87 0.90 1.00 0.8268 26.594,46 Kč 

3 19.923,08 
Kč Nepoužit 19.923,08 

Kč 1.00 0.98 1.00 0.78 1.00 1.00 0.7644 26.063,68 Kč 

    
Celkem průměr 27.105,95 Kč 
Minimum 26.063,68 Kč 
Maximum 28.659,70 Kč 
Směrodatná odchylka - s 1.371,51 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 25.734,44 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 28.477,46 Kč 
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. další vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 
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Komentář: Jedná se o realizované prodeje podobných objektů ve srovnatelném stavu 
z dané lokality.  

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 

27.105,95 Kč/m2 

* 

______________82,50 m2 

= 2.236.241 Kč 

*1/2 

=1.118.120,50 Kč 

 

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům 

Ocenění VB bude oceněno na základě vyhlášky, neboť realitní trh neposkytuje 
dostatečné množství informací pro srovnávací metodu. 

Hodnota věcného břemene se stanovuje dle § 39a odst. 1). 

Druh věcného břemene: služebnosti pozemkové nebo užívací právo, roční užitek určen 
ze simulovaného nájemného ze zjištěné ceny 

Věcné břemeno zřízeno na dožití oprávněné osoby stáří 72 let. 
Průměrný počet let dalšího trvání břemene je 11 let. 

Zjištěná cena nemovité věci 
Název  

Zjištěná cena  
[Kč] 

Simulované nájemné 
 (5% ZC) [Kč] 

náklady 
[Kč] 

roční užitek 
[Kč] 

LV 2229  
1 276 680,47 63 834,02 12 000,00  51 834,02 

Součet ročních užitků - celkem: [Kč/rok]  51 834,02 
Koeficient míry užitku (podíl užívání nebo výše omezení užívání)  *  100 % 
Roční užitek: [Kč] =  51 834,02 

Míra kapitalizace: 4,50 % 

CBU = roční užitek * ((1+p)n - 1) / (p * (1+p)n) 
CBU = 51 834,02 * ((1 + 4,5 %)11 - 1) / (4,5 % * (1 + 4,5 %)11) 

Věcné břemeno dožití - výchozí cena pro výpočet vlastnického 
podílu 

=  442 088,05 Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 2 

Hodnota věcného břemene činí =  221 044,03 Kč 
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Celková cena podílu ½ po odečtení věcného břemene:  897.076,47 Kč 

 

Vzhledem k celkově horší obchodovatelnosti vlastnických podílů je nutné celkovou 
cenu ponížit o obvyklých 25%. 

Celková cena podílu  1/2 po zaokrouhlení, odečtení VB a aplikaci srážky 25 % pro horší 
obchodovatelnost: 

673.000,-- Kč 
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E. Rekapitulace, odůvodnění, kontrola: 

I) Ocenění dle platného cenového předpisu 

417.300,-- Kč 

II) Ocenění tržním porovnáním 

Výsledek dle srovnávací metody 

673.000,-- Kč 

Výše uvedenými metodikami byly vypočteny dílčí ceny, které se stanou základem 
pro určení výsledné obvyklé ceny. Základní ceny pro ocenění podle oceňovací 
vyhlášky jsou vyhodnocované statisticky zpětně a jelikož ceny nemovitostí v posledních 
letech relativně rostou, může tak jít o příčinu rozdílu mezi cenami. Statisticky 
vyhodnocovaná data nerozlišují ceny, které na trhu vznikly mimo řádné tržní prostředí 
(např. prodeje v rodině a mezi známými, prodeje v mimořádných okolnostech apod.), a 
jako taková mohou vstupní údaje značně zkreslit. 

F. ZÁVĚR: 

Znalecký úkol: Výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely 
exekučního řízení. 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena předmětné nemovitosti v daném 
místě a čase určena po zaokrouhlení na 

673.000 Kč 

Slovy: šestsetsedmdesáttřitisíc korun 

Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl přibrán externí konzultant. 

Za zpracování znaleckého posudku byla sjednána smluvní odměna. 

Vypracoval: 

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

V Praze, dne 12.11.2021 
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…………………………… …………………………… ………………………………. 

         Ing. Aleš Novák                      Martin Málek                    František Kořínek 

 

G. Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, 
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve 
znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb. k provedení 
zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem 
spravedlnosti České republiky, č. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 2012 do prvního 
oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s 
rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je 
zapsán pod pořadovým číslem 15098-2320/2021 znaleckého deníku. Znalec si je vědom 
následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, podle ustanovení §127a zákona č. 
99/1963 Sb. občanský soudní řád, v platném znění. 
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H. Seznam příloh 

výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, ortofoto mapa, fotodokumentace 
předmětu ocenění, srovnávané nemovitosti, výřez z povodňové mapy 

I. Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 
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Přehledová mapa 
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Zpráva o riziku povodně 
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Pořízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 183 m
2
, 

Truhlářská, Varnsdorf, okres Děčín 

Celková cena:  4.360.000 Kč  

Adresa: Truhlářská, Varnsdorf, okres 
Děčín  

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

   

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

 Adresa   Truhlářská, Varnsdorf, okres Děčín   Plocha užitná   183  
 Cena dle kupní 
smlouvy  

 4 360 000 Kč   Podlahová plocha   323  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 15.09.2021   Plocha přidruženého 
pozemku  

 2202  

 Číslo řízení   V-3286/2021-531   Elektřina   230V  
 Poznámka k ceně   Informace o ceně na dotaz   Voda   Vodovod  
 Konstrukce budovy   Cihlová   Odpad   Veřejná 

kanalizace  
 Typ domu   Přízemní   Plyn   Plynovod  
 Stav objektu   Velmi dobrý   Umístění objektu   Klidná část 

obce  
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 Zastavěná plocha 
(m2)  

 183    

Slovní popis 

 Exkluzivně si Vám dovolujeme zprostředkovat prodej domu v krásné lokalitě města 
Varnsdorf, dům stojí na velkém rozlehlém pozemku 2202 m², který je katastrálně 
rozdělen a kde je možnost postavit další stavbu nebo zachovat původní ráz rozměrné 
zahrady. Dispozice domu je 4+kk, podlahová plocha 183 m² + podkroví 140 m² kde je 
možné vybudovat další pokoje nebo půdní vestavbu. Vytápění přes plynový kotel, voda 
je napojena na obecní řád a splaškovou kanalizaci. Okolí Varnsdorfu nabízí spoustu 
příležitostí k rekreačnímu a sportovnímu vyžití, České Švýcarsko, Kyjovské údolí, 
zřícenina hradu Tolštejn, ski areál Jedlová hora, rozhledna Dymník, Chřibské 
vodopády, rozhledna Vlčí hora, hrad Grabstejn, Panská skála, sklářské muzeum Nový 
Bor a mnoho dalším výletů a cyklostezek.   Pro další informace nás kontaktujte.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  



30 

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 171 m
2
, Zimní 

č.p. 2431, Varnsdorf, okres Děčín 

Celková cena:  3.760.000 Kč  

Adresa: Zimní, Varnsdorf, okres Děčín  

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

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 
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 Adresa   Zimní, Varnsdorf, okres Děčín   Stav objektu   Dobrý  
 Cena dle kupní 
smlouvy  

 3 760 000 Kč   Plocha užitná   171  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 18.03.2021   Plocha přidruženého 
pozemku  

 631  

 Číslo řízení   V-986/2021-531   Voda   Vodovod  
 Poznámka k ceně   3 760 000 Kč za nemovitost, včetně 

provize  
 Odpad   Veřejná 

kanalizace  
 Konstrukce budovy   Cihlová   Plyn   Plynovod  
 Typ domu   Patrový    

Slovní popis 

 Exkluzivně nabízíme prodej rodinného domu se zahradou v tiché lokalitě ve 
Varnsdorfu. Dům se nachází ve vzdálenosti cca 900 m od centra města. Dům je 
rozdělen na dvě samostatné bytové jednotky s plným vybavením. V domě proběhla 
rozsáhlá rekonstrukce střechy a přízemí - kuchyně, koupelny, obývacího pokoje, 
ložnice. Vytápění domu je řešené plynovým kotlem (lze přitápět krbovými kamny). 
Energetická třída G je uvedena dočasně, vzhledem k novele zákona č. 406/2000 Sb. o 
hospodaření s energií. Prodávající si vyhrazuje právo vybrat kupujícího na základě jím 
zvolených kritérií  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  
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  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 130 m
2
, 

Varnsdorf, okres Děčín 

Celková cena:  2.590.000 Kč  

Adresa: Varnsdorf, okres Děčín  

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

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 
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 Adresa   Varnsdorf, okres Děčín   Typ domu   Patrový  
 Cena dle kupní 
smlouvy  

 2 590 000 Kč   Stav objektu   Dobrý  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 28.06.2021   Plocha užitná   130  

 Číslo řízení   V-2130/2021-531   Plocha přidruženého 
pozemku  

 448  

 Poznámka k ceně   2 590 000 Kč za nemovitost   Umístění objektu   Klidná část 
obce  

 Konstrukce budovy   Montovaná    

Slovní popis 

 Naše společnost vám ve výhradním zastoupení nabízí prodej rodinného domu typu okál 
s obytným podkrovím o velikosti 5+1 a obytné ploše 133 m2 ve Varnsdorfu ulice 
Vrchlického.   K domu dále patří terasa, zahrada, dvou garáž s montážní jámou a 
víceúčelová místnost. V přízemí domu se nachází předsíň, místnost dříve používána k 
podnikaní ( kadeřnictví ) toaleta, kuchyně s linkou, velký obývací pokoj, komora s 
regály a chodba s dřevěnými schody do podkroví.   Po dřevěných schodech se 
dostáváme do podkroví, které je řešeno třemi pokoji s úložným prostorem a koupelnou s 
WC.   Okna jsou ve spodní časti domu původní zachovalá dřevěná a horní části 
plastová. Do domu je zavedena pitná voda z městského řádu. Vytápění je zajištěno 
ústředním topením napojené na plynový kotel ( staří 4 roky ) umístěný ve sklepě. Dále 
je zde možnost připojení topení na pevná paliva. Odpady jsou svedeny do městské 
kanalizace.   Celá nemovitost je podsklepena.   Vhodné k trvalému i rekreačnímu 
bydlení. Pozemek je oplocený. Prohlídka je možná po dohodě. Financování zdarma 
zajistíme. *FP  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým

číslem 143788005-28769-211201111151, skládající se z 34 listů (stránek textu), se doslovně shoduje

s obsahem vstupu.
 
Vstup bez viditelného prvku.
 
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Kateřina Fraňková
 
Vystavil: JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor dne 01.12.2021
 

 
Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb. prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst
veřejné správy.
Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek ( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky ). Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje
správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
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