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NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 367/9 s přísl. včetně podílu na společných částech domu a 

pozemku 

Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Klatovy, obec Železná Ruda, k.ú. Železná Ruda 

Adresa nemovité věci: U Řezné 367, 340 04 Železná Ruda  
  

OBJEDNAVATEL: pan JUDr. Václav Mlnářík, Ph.D. 

Adresa objednavatele: Politických vězňů 19, 11000 Praha 1 
  

ZHOTOVITEL : Pavel Miškovský 

Adresa zhotovitele: Žateckých 1532/7, 140 00 Praha 4 
  

ÚČEL OCENĚNÍ: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

OBVYKLÁ CENA 850 000,- Kč 

 

 

 

 

 
Datum místního šetření: 5.5.2017  Stav ke dni : 5.5.2017 

 Za přítomnosti: objednatele posudku 

Počet stran:  17 stran  Počet příloh: 3 Počet vyhotovení:  2 
 

 

 

V Klatovech, dne 12.5.2017 Pavel Miškovský 
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NÁLEZ 
 

Znalecký úkol  

Vypracování znaleckého posudku o ceně obvyklé bytové jednotky č. 367/9 v budově č.p. 367 s 

příslušenstvím a podílem na společných částech domu a pozemku v bytovém domě ul. U Řezné č.p. 

367, katastrální území Železná Ruda, obec Železná Ruda, okres Klatovy, objednal pan JUDr. 

Václav Mlnářík, Ph.D. - insolvenční správce dlužníka Zdeněk Suk v řízení INS 30961/2015 za 

účelem zjištění obvyklé ceny předmětné nemovité věci. 
 

Základní pojmy a metody ocenění  

Ocenění podle cenového předpisu 

Cena zjištěná (administrativní cena) podle cenového předpisu vyhlášky MF č. 441/2013 Sb. v 

aktuálním znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku.  

 

Obvyklá cena (tržní hodnota, obecná cena) 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - 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 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 věci a určí se porovnáním. 

 

Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je definována tržní hodnota - "odhadovaná 

částka, za kterou by měl být majetek k datu ocenění směněn v transakci bez osobních vlivů mezi 

dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci 

jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku." 

 

Stanovení tržní hodnoty 

Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných 

ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihujíc současnou hodnotu majetku. Ta je velmi 

proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se vyvíjejí v období rozvoje tržního 

hospodářství, stabilizace finanční politiky a soukromého podnikání. Použití metod a způsob 

stanovení tržní hodnoty je také ovlivněn i účelem, pro který se tržní hodnota majetku zjišťuje. 

 

Pro odhad tržní hodnoty se používají tyto oceňovací metody: 

Metoda věcné hodnoty 

Věcná hodnota (časová cena) je reprodukční cena věci snížená o přiměřené opotřebení odpovídající 

opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání. Cena reprodukční je cena, za kterou 

by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu 

opotřebení. 

 

Metoda výnosová 

Tato metoda je založena na koncepci "časové hodnoty peněz a relativního rizika investice".  

Výnosovou hodnotu si lze představit jako jistinu, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě 

uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovité věci. 
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Metoda porovnávací (komparativní, srovnávací) 

Metoda je založena na porovnání předmětné nemovité věci s obdobnými, jejichž ceny byly v 

nedávné minulosti na trhu realizovány, jsou známé a ze získané informace je možno vyhodnotit jak 

hodnotu samotné stavby či souboru staveb, tak hodnotu pozemku. 
 

Přehled podkladů  

a) Snímek z katastrální mapy. 

b) Výpis z katastru nemovitostí LV 656, LV 1332. 

c) Skutečnosti zjištěné od objednavatele posudku a místním šetřením ze dne 5.5.2017. 

d) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláška č. 443/2016 Sb. 

e) objednávka znaleckého posudku ze dne 1.5.2017 ve věci řízení INS 30961/2015. 

f) Fotodokumentace ze dne 5.5.2017 
 

Místopis  

Oceňovaná nemovitost leží v obci Železná Ruda, v k.ú. Železná Ruda, v ulici U Řezné č.p. 367. 

Umístěním se jedná o část obce navazující na centrum. V obci Železná Ruda se nachází téměř 

kompletní občanská vybavenost jako je mateřská, základní škola, obecní úřad, pošta, lékárna, 

obchody, hřiště, lékař, policie aj. Dopravní obslužnost je zajištěna v rámci autobusové a vlakové 

dopravy. Okolní zástavbu tvoří především bytové a rodinné domy, jedná se o starší zástavbu. 

Přístup a příjezd je z veřejné, zpevněné komunikace. Jedná se o lokalitu pro rezidenční bydlení, 

rekreaci i pro komerční využití. 

 
 

SOUČASNÝ STAV  
Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna Okolí :  bytová zóna  průmyslová zóna 

  ostatní  nákupní zóna   ostatní  nákupní zóna 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon veř. / vl.  /  elektro  telefon 
 

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):   MHD  železnice  autobus 

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):   dálnice/silnice I. tř.   silnice II.,III.tř.  

Poloha v obci: úzké centrum - jiný typ zástavby 

 

Přístup k pozemku  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 

 

Celkový popis  

Bytová jednotka 3+1 (kuchyň, tři obytné místnosti, chodba, koupelna, WC) s příslušenstvím ve 3. 

NP v panelovém zatepleném bytovém domě. Jedná se o bytovou jednotku č. 367/9. Vlastní bytový 

dům se nachází v  řadové původní zástavbě panelových domů a je krajní stojící na vlastním 

pozemku – ve spoluvlastnictví.  

Lokalitou se jedná o souvisle zastavěné území poblíž centra města, kde poptávka po nemovitostech 

je vyšší než nabídka. Bytový dům má celkem tři nadzemní podlaží, podkroví a je  podsklepený. 

Základy standardní, svislé konstrukce panelové montované plošné, stropy standardní, klempířské 

konstrukce standardní, střecha sedlová s plechovou krytinou, napojení na IS elektro, vody, plynu a 

kanalizace. Příslušenství bytu standardního provedení - koupelna s vanou, umyvadlem a samostatné 

WC, obklady keramické, ohřev TUV standardní, vytápění ústřední, dveře dřevěné plné a prosklené, 

okna plastová zdvojená, podlahy textilní a keramická dlažba, původní kuchyňská linka s dřezem a 

digestoří, sporák plynový, bytová jednotka je v původním zanedbaném stavu. 
 

Silné stránky  

centrum obce, široké sportovní vyžití-rekreační oblast 
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Slabé stránky  

bytová jednotka se zanedbanou údržbou k celkové rekonstrukci, předkupní právo města 
 

 

RIZIKA  

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci:   

 Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru 

nemovitostí 

 Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru 

nemovitostí 

 

 Skutečné užívání stavby není v rozporu s její 

kolaudací 

 Skutečné užívání stavby je v rozporu s její 

kolaudací 

 

 Přístup k nemovité věci přímo z veřejné 

komunikace je zajištěn 

 Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z 

veřejné komunikace 

 

Komentář: Nemovitá věc je zapsána na LV, byl předložen aktuální originál LV. 

Nemovitá věc je užívána v souladu s právním stavem. 

K nemovité věci je po právní stránce zajištěn bezproblémový přístup. 

 

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci:   

 Nemovitá věc není situována v záplavovém 

území 

 Nemovitá věc situována v záplavovém území  

 Poloha nemovité věci v chráněném území   

Komentář: Nemovitá věc se dle výpisu z KN nachází v rozsáhlém chráněném území. 

Nemovitá věc není situována v záplavovém území. 

 

Věcná břemena a obdobná zatížení:   

 Předkupní právo   

 Zástavní právo   

 Exekuce   

K nemovité věci se vztahují tato omezení:  

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 

Nařízení exekuce - Suk Zdeněk 

Předkupní právo 

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu 

Zástavní právo smluvní 

 

Ostatní rizika: nejsou  

Komentář: Ostatní rizika se neuvažují.  

 

 

 

 

OBSAH  
 

Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu  
1. Bytová jednotka 3+1 s příslušenstvím - administrativní metoda  

1.1. Pozemek  

1.2. Oceňovaný byt  
 

Obsah tržního ocenění majetku  

1. Porovnávací hodnota  

1.1. Bytová jednotka 3+1 s příslušenstvím - porovnávací metoda  
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OCENĚNÍ  
 

Ocenění prováděné podle cenového předpisu  
Název předmětu ocenění: Bytová jednotka č. 367/9 s přísl. včetně podílu na společných 

částech domu a pozemku 

Adresa předmětu ocenění: U Řezné 367 

 340 04 Železná Ruda 

Kraj: Plzeňský 

Okres: Klatovy 

Obec: Železná Ruda 

Katastrální území: Železná Ruda 

Počet obyvatel: 1 674 

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 074,00 Kč/m
2 

Koeficienty obce 

Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: 1001 - 2000 obyvatel III  0,70 

O2. Hospodářsko-správní význam obce: Havířov a katastrální území 

lázeňských míst typu A a obce s lyžařskými středisky kategorie 4 

až 5 hvězdiček nebo obce s významnými turistickými cíli 

I  0,95 

O3. Poloha obce: V ostatních případech VI  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 II  0,95 

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 = 543,00 Kč/m
2 

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. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 

Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb. a č. 443/2016 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.  

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka je vyšší než 

nabídka 

III  0,03 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se 

spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

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 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 

IV  1,00 
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7. Hospodářsko-správní význam obce: Havířov a katastrální území 

lázeňských míst typu A) a obce s lyžařskými středisky kategorie 4 

až 5 hvězdiček nebo  obce s významnými turistickými cíli 

I  1,20 

8. Poloha obce: V ostatních případech VI  0,80 

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, 

služby, zdravotnická zařízení, škola, 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 +  Pi) = 1,038 

  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 +  Pi) = 1,030 

  i = 1  

 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 obyvatel 

včetně 

Název znaku č. Pi 

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

celku 

I  1,01 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: 

Rezidenční zástavba 

I  0,03 

3. Poloha pozemku v obci: Navazující na střed (centrum) obce II  0,00 

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 

dostupná občanská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 

dobré parkovací možnosti 

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – 

dobrá dostupnost centra obce 

III  0,02 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Výhodná – 

stavba s komerční využitelností 

IV  0,02 

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) = 1,081 

  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy 

č. 3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 1,122 
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V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 1,113 

1. Bytová jednotka 3+1 s příslušenstvím - administrativní metoda 

Ocenění pro stanovení podílu jednotky na pozemcích 

1.1. Pozemek 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 1,030 

Index polohy pozemku IP = 1,081 

Výpočet indexu cenového porovnání 

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: Ochranné pásmo II  -0,03 

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 + Pi = 0,970 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,030 * 0,970 * 1,081 = 1,080 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 

odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m
2
]  

Index Koef. 
Upr. cena 

[Kč/m
2
]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří  

§ 4 odst. 1  543,-  1,080    586,44 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

563 237,00 586,44  138 986,28 

Stavební pozemek - celkem 237,00   138 986,28 

Pozemek - zjištěná cena =  138 986,28 Kč 
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Ceny nemovitého majetku pro stanovení podílu jednotky 

1.1. Pozemek =  138 986,28Kč 

Celková cena nemovitého majetku pro stanovení podílu: =  138 986,28 Kč 

1.2. byt 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Bytový prostor § 38 porovnávací metoda 

Poloha objektu: Plzeňský kraj, obec do 2 000 obyvatel 

Stáří stavby: 27 let 

Základní cena ZC (příloha č. 27): 12 544,- Kč/m
2 

 

Podlahové plochy bytu 
koeficient dle typu 

podlahové plochy 

 

pokoj 1: 16,10 *  1,00 =  16,10 m
2 

pokoj 2: 20,50 *  1,00 =  20,50 m
2 

pokoj 3: 12,20 *  1,00 =  12,20 m
2 

kuchyň: 9,80 *  1,00 =  9,80 m
2 

chodba: 9,70 *  1,00 =  9,70 m
2 

koupelna: 2,80 *  1,00 =  2,80 m
2 

WC: 1,30 *  1,00 =  1,30 m
2 

lodžie: 3,60 *  0,20 =  0,72 m
2 

Započítaná podlahová plocha bytu:   73,12 m
2 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

1. Typ stavby: Budova - panelová, zateplená III  0,00 

2. Společné části domu: Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, 

sklad 

II  0,00 

3. Příslušenství domu: Bez dopadu na cenu bytu II  0,00 

4. Umístění bytu v domě: Ostatní podlaží nevyjmenované II  0,00 

5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám: Ostatní světové 

strany - částečný výhled 

II  0,00 

6. Základní příslušenství bytu: Příslušenství úplné - standardní 

provedení 

III  0,00 

7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem: Standardní 

vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje 

II  -0,01 

8. Vytápění bytu: Dálkové, ústřední, etážové III  0,00 

9. Kriterium jinde neuvedené: Bez vlivu na cenu III  0,00 

10. Stavebně - technický stav: Byt se zanedbanou údržbou – 

(předpoklad provedení menších stavebních úprav) 

III  0,85 

Koeficient pro stáří 27 let: 

s = 1 - 0,005 * 27 = 0,865 

  
9 

 

Index vybavení IV = (1 + Vi) * V10 * 0,865 = 0,728 

  i = 1  
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Index trhu s nemovitými věcmi IT = 1,038 

Index polohy pozemku IP = 1,081 

Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 12 544,- Kč/m
2
 * 0,728 = 9 132,03 Kč/m

2 

CBP = PP * ZCU * IT * IP = 73,12 m
2
 * 9 132,03 Kč/m

2 
* 1,038 * 1,081= 749 249,67 Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  749 249,67 Kč 

Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na příslušenství a pozemku 

Zjištěná cena pozemku: 138 986,28 Kč 

Spoluvlastnický podíl: 149 / 1 594 

Hodnota spoluvlastnického podílu: 

138 986,28 Kč * 149 / 1 594  = 12 991,82 Kč 

Spoluvlastnický podíl na příslušenství a pozemku +  12 991,82 Kč 

Bytová jednotka 3+1 s příslušenstvím - administrativní metoda - 

zjištěná cena 

=  762 241,49 Kč 

 

Tržní ocenění majetku  

1. Porovnávací hodnota  

1.1. Bytová jednotka 3+1 s příslušenstvím - porovnávací metoda  

Oceňovaná nemovitá věc  

Užitná plocha: 72,40 m
2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Bytová jednotka 3+1 s příslušenstvím 

Lokalita: Železná Ruda - Špičák, okres Klatovy 

Popis: Byt o velikosti 3+1 a podlahové ploše 110,60 m2 se nachází v 1. patře 

dvoupodlažního panelového bytového domu s půdním prostorem. V renovovaném 

bytě jsou nová plastová okna, betonové bytové jádro a nové úpravy povrchů. 

Součástí bytu je poměrná část půdního prostoru nad prodávaným bytem o ploše 26 

m2. V suterénu jsou sklepní prostory, kde je umístěn kombinovaný plynový kotel. 

Vedle bytového domu je podílové spoluvlastnictví na zahradním domku s 

pozemkem.Poloha: 2 km od centra Železné Rudy. PENB třídy G. 

Užitná plocha: 110,60 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - celkové prodejní ceny realizovány o 

cca -10% 0,90 

K2 Velikosti objektu - výrazně větší 0,80 

K3 Poloha - srovnatelná 1,00 

K4 Provedení a vybavení - lepší 0,80 

K5 Celkový stav - lepší-po rekonstrukci 0,80 

K6 Vliv pozemku - lepší-podílové spoluvlastnictví na zahradním 

domku s pozemkem 0,95 

  
Zdroj: Neuvedeno 
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K7 Úvaha zpracovatele ocenění - lepší-půdní prostor nad 

prodávaným bytem o ploše 26 m2 0,95 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

2 050 000 110,60 18 535 0,42 7 708 
 

Název: Bytová jednotka 3+kk s příslušenstvím 

Lokalita: Železná Ruda 

Popis: Pěkný prostorný byt 3+kk s balkonem na jižní stranu. Apartmán o velikosti 59 m2 + 

3,3 m2 balkon. V ceně je zahrnuto i kompletní vybavení. K bytu náleží parkovací 

stání a velký sklep. Nízké provozní náklady. Topení možno ovládat na dálku 

pomocí telefonu a SMS zpráv. Klidné místo v blízkosti sjezdovek a přitom na 

cyklistických trasách. 

Užitná plocha: 59,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - celkové prodejní ceny realizovány o 

cca -10% 0,90 

K2 Velikosti objektu - menší 1,10 

K3 Poloha - srovnatelná 1,00 

K4 Provedení a vybavení - lepší 0,70 

K5 Celkový stav - lepší-po rekonstrukci 0,70 

K6 Vliv pozemku - srovnatelný 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění - v ceně kompletní vybavení

 0,80 

  
Zdroj: Neuvedeno 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

1 930 000 59,00 32 712 0,39 12 695 
 

Název: Bytová jednotka 2+1 s příslušenstvím 

Lokalita: Železná Ruda-německá část 

Popis: Nabízíme ke koupi nově zrekonstruovaný apartmánový byt 2+1 o rozloze 57,6m2 s 

velkým balkónem na jih, v přízemí třípatrového bytového domu. Apartmán se 

nachází v lyžařsko-turistické oblasti Velký Javor 1km od hraničního přechodu 

Alžbětín-Bayerisch Eisenstein na německé straně Šumavy. Kupující získává 

apartmán do osobního vlastnictví a je jako vlastník veden na katastru v Regenu. 

Převod zajišťuje notář v Regenu, který vyhotovuje kupní smlouvu (RK zajišťuje 

překlad do českého jazyka) a po uhrazení daně z nabytí nemovitosti finančnímu 

úřadu ve výši 3,5% a po uhrazení provize notáři ve výši 1,5% kupujícím provede 

úkony k převodu na nového majitele. Samotný apartmánt má nové rozvody, 

koupelnu s hlubokou vanou a topným žebříkem, nové plovoucí podlahy, v předsíni 

dlažba. Topení je na plyn. Náklady na provoz bytu činí cca. 2 EUR/m2/měsíc. K 

apartmánu náleží velký sklep pro uložení zimních i letních sportovních potřeb a 

parkovací stání u domu. Apartmán lze využít jak pro vlastní potřebu, tak i jako 

investici. Bytový dům, ve kterém vlastní apartmány výhradně Češi, se nachází v 

krásném čistém a zdravém prostředí poblíž zimních středisek Velký Javor na 

německé straně a Špičák na české straně. V létě možnost využití četných cyklotras, 

pěších výletů. V blízkosti tenisové kurty, krytý bazén, solná jeskyně, dlouhé 

běžecké trati, restaurace s českým personálem. Dostupnost autem, vlakem (zastávka 
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cca.1 km), autobusem od Plzně (jezdí denně, zastávka cca. 200m). NP Bavorský les 

celkově nabízí řadu možností vyžití v zimě i v létě na čerstvém vzduchu. 

Užitná plocha: 57,60 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - celkové prodejní ceny realizovány cca 

o -10% 0,90 

K2 Velikosti objektu - menší 1,10 

K3 Poloha - srovnatelná 1,00 

K4 Provedení a vybavení - lepší-po rekonstrukci 0,80 

K5 Celkový stav - lepší 0,80 

K6 Vliv pozemku - srovnatelný 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění - parkovací stání u domu 0,90 

  
Zdroj: Neuvedeno 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

1 485 000 57,60 25 781 0,57 14 701 
 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Minimální jednotková porovnávací cena 7 708 Kč/m
2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 11 701 Kč/m
2 

Maximální jednotková porovnávací cena 14 701 Kč/m
2 

Stanovená jednotková cena oceňované nemovité věci 11 701 Kč/m
2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 72,40 m
2 

Výsledná porovnávací hodnota 847 152 Kč 

 

REKAPITULACE OCENĚNÍ  

 

 

 

 

 

Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu:  
1. Bytová jednotka 3+1 s příslušenstvím - administrativní metoda  762 240,- Kč 

 

 

 

Rekapitulace tržního ocenění majetku  

1. Porovnávací hodnota  

1.1. Bytová jednotka 3+1 s příslušenstvím - porovnávací metoda  847 152,- Kč 
 

 

  
 

 

Porovnávací metoda 

Administrativní metoda 

847 152,- Kč 

762 240,- Kč 
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Komentář ke stanovení výsledné ceny  

 

Obvyklou cenu nemovitosti ovlivňuje mnoho vlivů. Mezi nejdůležitější patří vlivy fyzikální, kde se 

jedná o rozsah nemovitosti, její velikost, polohu, životní prostředí kolem ní, dopravu, sousedy, stáří 

nemovitosti a řadu dalších faktorů. Dále jsou to vlivy ekonomické, u kterých se sleduje 

zaměstnanost v dané lokalitě, životní úroveň, hospodářský rozvoj, inflace nebo úroková míra. Vlivy 

politicko-správní zahrnují daňovou politiku, územní plánování či veřejné zájmy a vlivy 

sociálně-demografické naopak politiku sociální, vzdělání, vývoj populace a velikost rodin, životní 

styl a standard bydlení. Mimo tyto vlivy mají na hodnotu nemovitosti vliv i situace v dané části 

trhu, stabilita či rozkolísanost trhu, stav nabídky, poptávky a konkurence u daného typu 

nemovitosti, nové trendy a další.  

 

Obvyklou cenou se pro účely zákona 151/1997 Sb. 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 věci a určí se 

porovnáním. 

 

Porovnávací hodnota nemovitosti má v tomto případě největší vypovídací hodnotu, vzhledem k 

tomu, že porovnávané vzorky jsou vybírány ve stejné nebo obdobné lokalitě a poté upraveny 

korekčními koeficienty dle stavebně-technického stavu, polohy a vybavení nemovitostí apod. 

Všechny odlišnosti i v dalších cenotvorných faktorech jsou v porovnávací hodnotě zohledněny. 

Zjištěná cena dle vyhlášky je pouze další pomocná metoda při výpočtu obvyklé ceny nemovitostí.  

 

 

 
 

Obvyklá cena  

850 000,- Kč   

slovy: Osmsetpadesáttisíc Kč  
 
 

 

 

Závěr  

 

Celková obvyklá cena bytové jednotky č. 367/9 v bytovém domě č.p. 367, ul. U Řezné č.p. 367, 

katastrální území Železná Ruda, obec Železná Ruda, okres Klatovy je na základě těchto 

kritérií a s přihlédnutím ke všem uvedeným metodám a skutečnostem uvažována v částce cca 

850 000,- Kč. 
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V Klatovech 12.5.2017 

 Pavel Miškovský 

 Žateckých 1532/7 

 140 00 Praha 4 - Nusle 

 

Znalecká 

doložka: 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze dne 4. 12. 

1989 pod č.j. 1189/89 pro základní obor EKONOMIKA - odvětví - ceny a odhady se specializací - 

Nemovitostí. 

 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 875/35/17 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 875/35/17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH  
 

Podklady a přílohy počet stran A4 příloze 

Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 1332 1 

Kopie katastrální mapy 1 

Fotodokumentace ze dne 5.5.2017 2 
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Pozemek p.č. 563 v k.ú. č. 796069 
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