
Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny)  č.    699 / 268 / 2012
Typ nemovitosti Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží mimo dům

v současném stavu
Účel ocenění nedobrovolná dražba

Předmět ocenění
Budova RD č.p. 25, LV č. 93 na pozemku parc.č. 152/1
stodola, LV č. 93 na pozemku parc.č. 152/2
pozemek parc.č. 152/1, LV č. 93
pozemek parc.č. 152/2, LV č. 93
pozemek parc.č. 153, LV č. 93

Adresa
Kraj Jihomoravský kraj Obec Vratěnín Počet obyvatel 297
Kat. území Vratěnín Ulice Vratěnín č.p. 25
Část obce dle LV

Objednatel
DRS IMMO a.s.
Ing. Jiří Michalčík
Příkop č.p. 843 č.o. 4 
602 00  Brno - Zábrdovice 

Tel. 420 577 560 453
E-mail
IČ 26285011
DIČ CZ26285011

Vlastnictví
Budova RD č.p. 25 Krčálová Jana - Uherčice u Znojma, Vratěnín 25, RČ 575430
stodola Krčálová Jana - Uherčice u Znojma, Vratěnín 25, RČ 575430
pozemek parc.č. 152/1 Krčálová Jana - Uherčice u Znojma, Vratěnín 25, RČ 575430
pozemek parc.č. 152/2 Krčálová Jana - Uherčice u Znojma, Vratěnín 25, RČ 575430
pozemek parc.č. 153 Krčálová Jana - Uherčice u Znojma, Vratěnín 25, RČ 575430

Zpracováno pro dražebníka

Vypracoval Ing. Musil Jiří
Heřmanická 1554
676 02 Moravské Budějovice
email: musil.odhady@volny.cz    tel: 602 526075  568421855

Dne 25.10.2012
Licence číslo Ke dni 16.10.2012

0699 Prohlídka dne 16.10.2012

Počet stran textu 12 Počet stran příloh 5

Obvyklá cena - současný stav
Započitatelná podl. plocha 213.74 m2 7 600 Kč/m2 1 624 400 Kč
Garáže samostatné 1 x 50 000 Kč

Obvyklá cena - současný stav 1 650 000 Kč

Jeden milion šestsetpadesát tisíc Kč
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Kladné a záporné vlivy na ceny nemovitosti
Kladným vlivem je průměrný technický stav rodinného domu a to především bytové jednotky 5+1 v pravé části domu.  
Dům má dobrý přístup a je vhodný pro rodinné bydlení. Záporným vlivem je nutná budoucí údržba především stodoly a  
zemního sklepa. Rovněž poloha v hraničním pásmu s velkou nezaměstnaností znamená dojíždění za prací. 

Nákladová cena (stavba bez opotřebení) - současný stav 5 781 000 Kč

Pět milionů sedmsetosmdesátjedna tisíc Kč

Vyhodnocení rizik

ANO nemovitost je zapsána na LV, byl předložen aktuální originál LV (údaje na něm uvedené souhlasí se skutečným 
stavem)

ANO stavba je umístěna na vlastním pozemku
ANO k nemovitosti je zajištěn po právní stránce bezproblémový přístup

NE nemovitost je prosta věcných břemen a jiných omezení, zásadním způsobem podmiňujících vhodnost zástavy, 
např. - břemeno doživotního užívání, nájemní smlouvy na dobu určitou a předkupní práva
Na  listu  vlastnictví  číslo  93  pro  k.ú.  a  obec  Vratěnín  je  vyznačeno  věcné  břemeno  užívání  celého  souboru 
nemovitostí ve prospěch firmy ACEMA Credit Czech, a.s., Čimická 780/61, Praha 8, Čimice, 181 00 Praha 81, IČO: 
26158761. Věcné břemeno bylo zřízeno smlouvou o zřízení věcného břemene - úplatnou ( výše úplaty 1000,- Kč ) 
ze dne 24.11.2004. právní účinky vkladu práva ke dni 28.11.2005.  

ANO nemovitost je prosta věcných břemen a jiných omezení, částečně podmiňujících  vhodnost zástavy, např. – 
břemeno vedení IS, ochranná pásma

NE nemovitost je prosta jakýchkoliv dalších omezení, např. - zástavní právo, exekuce,  apod.
Na listu vlastnictví číslo 93 pro k.ú. a obec Vratěnín je vyznačeno zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve 
výši 350 000,- kč s příslušenstvím ve prospěch firmy UNIDEBT Czech, SE, Dopraváků 749/3, Dolní Chabry, 184 00 
Praha 84, IČO: 24797880. Zástavní právo bylo zřízeno smlouvou o zřízení věcného předkupního práva, o zřízení 
zástavního práva podle obč.z. ze dne 24.11.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 28.11.2005. Dále je zde 
obsaženo souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne 25.7.2012. 
Dále je zde uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné ze dne 1.10.2012.    

ANO stavba nevykazuje zjevné technické závady, ovlivňující její životnost
ANO nemovitost je užívána v souladu s právním stavem
ANO stavba je určena výhradně k bydlení nebo rekreačním účelům
ANO stavba je zkolaudována a bylo ji přiděleno č.p. event. evidenční

ANO nemovitost se nenachází v území, které bylo v minulosti zaplaveno, nenalézá se v záplavovém území dle platného 
povodňového plánu

ANO stavba je dokončena
ANO zpracovatel ocenění je odhadcem dražebníka

REET:     ANO

Vyhodnocení aktuálního nabývacího titulu
Stanovená obvyklá cena je určena pro účely nedobrovolné dražby. Stanovená obvyklá cena je vypočtena na základě 
porovnávací metody srovnáním s obdobnými nemovitostmi v dané lokalitě a v daném čase. Obvyklá cena je ve výši 1 650 
000,- Kč. Jedná se o cenu obvyklou pro daný typ nemovitosti v daném čase a v dané lokalitě. 

Vyhodnocení předchozího nabývacího titulu
Stávající majitelka rodinného domu číslo popisné 25 včetně příslušenství  paní Krčálová Jana, bytem Vratěnín 25, 671 07 
Uherčice u Znojma je majitelkou na základě smlouvy o převodu nemovitosti  RI 893/1989 darovací  smlouvy ze dne  
18.5.1989, registrovaná dne 23.5.1989. 
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Podklady
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 93, vyhotovil Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo 
22.10.2012.
Snímek kat. mapy pro k.ú. Vratěnín, vyhotovil  Katastrální  úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo 
22.10.2012.
Smlouva o zřízení věcného břemene spočívající v užívání oceňované nemovitosti uzavřená mezi firmou ACM Money Česká 
republika, a.s., Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 jako oprávněným z věcného břemene a mezi paní Janou Krčálovou,  
bytem Vratětín 25, Uherčice u Znojma jako povinnou z věcného břemene ze dne 24.11.2005. Právní účinky vkladu práva 
ke dni 28.11.2005. 

Datum předání kompletních podkladů 25.10.2012

Přílohy
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 93, vyhotovil Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo 
22.10.2012.
Snímek kat. mapy pro k.ú. Vratěnín, vyhotovil  Katastrální  úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo 
22.10.2012.
Smlouva o zřízení věcného břemene spočívající v užívání oceňované nemovitosti uzavřená mezi firmou ACM Money Česká 
republika, a.s., Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 jako oprávněným z věcného břemene a mezi paní Janou Krčálovou,  
bytem Vratětín 25, Uherčice u Znojma jako povinnou z věcného břemene ze  dne 24.11.2005. Právní účinky vkladu práva  
ke dni 28.11.2005. 

Místopis
Poloha a význam obce v rámci ČR a regionu
Obec Vratěnín leží v západní části  znojemského okresu, v blízkosti hranice s Rakouskem, na rozhraní Čech a Moravy.  
Vratěnín je typickou pohraniční obcí, v současné době je zde i přechod do Rakouska. Obec Vratěnín byla vyhlášena 
vesnickou památkovou zónou a v seznamu jmenovitých památek je uvedeno 24 památkově chráněných objektů.  
 
Umístění v obci, dopravní dostupnost, občanská vybavenost, ...
Umístění v obci okrajová část obce Okolní zástavba obytná zástavba
Rodinný dům se nachází v okrajové části obce u státní silnice směr Vratěnín - Slavonice. Okolní zástavbu tvoří rodinné  
domy se  zázemím hospodářských  objektů.  Oceňovaný  rodinný  dům je  bývalou  zemědělskou  usedlostí.  Dostupnost 
nemovitosti je po zpevněné komunikaci. Obec má vybudované inženýrské sítě včetně zemního plynu. V obci se nachází  
obecní úřad, mateřská škola, prodejna potravin a restaurace. Čerpací stanice pohonných hmot je v současné době mimo  
provoz. Základní škola v obci chybí, není zde ani lékař. Dostupnost obce je pravidelnými autobusovými linkami a osobním 
automobilem. 

Informace o nemovitosti
Předmětem znaleckého odhadu je rodinný dům č.p. 25 umístěný v katastrálním území a obci Vratěnín okres Znojmo.  
Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost, která byla postavena dle sdělení majitele v roce 1938. Je tvořena rodinným 
domem se dvěma bytovými  jednotkami  na stavebním pozemku p.č.  152/1  o  výměře  1024  m2.  Na tento  stavební 
pozemek pak navazuje další  stavební pozemek p.č.  152/2 o výměře 480 m2. na tomto pozemku se nachází  zděná 
stodola, která uzavírá hospodářský dvůr. ten tak tvoří parcelní číslo 153 - zahrada o výměře 413 m2. Rodinný dům je  
průčelím orientovaný do ulice a vstup do dvora je přes průjezd, který odděluje obě bytové jednotky. V pravé části dvora 
navazuje  na  obytnou  část  hospodářský  objekt,  vlevo  je  přistavěná  garáž  a  dvůr  uzavírá  stodola.  mezi  stodolou  a 
hospodářským  objektem  je  velký  zemní  sklep.  Rodinný  dům  je  svoji  polohou  zařazený  jako  řadový  koncový,  je  
podsklepený  jedinou  sklepní  místností,  má  obytné  přízemí,  podkroví  není  provedené.  Dům je  zastřešený  sedlovou 
střechou s betonovou střešní  krytinou, která byla vyměněna v roce 2007. V roce 2010 pak byla provedena výměna  
klempířských prvků střechy. U části domu ve dvoře je pak krytina z pálené tašky falcové, jejíž výměna byla provedena v  
roce 1997. Okna na domě jsou dřevěná zdvojená z roku 2004. Omítka vnitřní i vnější je vápenná. Vnitřní obklady jsou 
keramické v běžném provedení. Strop je dřevěný trámový se záklopem a omítkou. Podlahy jsou dřevěné palubové, 
koberce nebo keramická dlažba. Vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva, je proveden rozvod teplé a studené vody, 
příprava vody je v boileru. Elektroinstalace je světelná a motorová. Dům je napojen na elektroinstalaci a na splaškovou  
kanalizaci. Voda je z vlastní 10 m hluboké roubené studny, plyn je přiveden na hranici pozemku, vnitřní rozvod chybí. 
Dispozice domu je následující: vstup do domu začíná průjezdem. Vlevo z průjezdu je vstup do 1.bytové jednotky. Ta 
začíná vstupní chodbou. Vpravo z chodby je vstup do obytného pokoje. Z pokoje je pak další chodba před koupelnou s  
WC. Z chodby je vstup do koupelny. Zde je proveden obklad a dlažba, ze zařizovacích předmětů je zde sprchový kout,  
umyvadlo a WC. Z chodby je vstup do kotelny, zde je kotel ústředního vytápění. Z kotelny vede další chodba jednak se 
vstupem do suterénu a další vstup je po dřevěných schodech do půdního prostoru. Vlevo ze vstupní chodby je vstup do  
kuchyně, přes kuchyň je vstup do obytného pokoje v uliční části  domu. Rovno z chodby je vstup do spíže, kde je  
umístěná domácí  vodárna,  je zde kopaná studna. Vpravo z průjezdu je vstup do druhé bytové jednotky. Ta začíná 
vstupní chodbou. Další vstup je z prostoru dvora přes obytnou verandu, která byla přistavěná v roce 1992. Z verandy je 
vstup do chodby, která prochází celou uliční částí domu. Z chodby je postupně vstup do ložnice, obývacího pokoje,  
dalších tří obytných pokojů, kuchyně, koupelna a WC.    
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Přístup a příjezd k nemovitostem
přímo z veřejné komunikace parc.č. 863/1 ve vlastnictví Česká republika - právo užívání pro Správa a údržba silnic.

Přístupová komunikace
Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový.
Příjezdová komunikace nevykazuje závady.

Popis nemovitosti
Počet PP 1 Počet NP 1 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP 289.46 m2

Počet koupelen 2 Počet kuchyní 2
Vybavení koupelny Vybavení kuchyně
umyvadlo, WC, sprchový kout sporák na tuhá paliva
vana, sprchový kout, umyvadlo sporák elektrický

Vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Ano
Při ocenění nemovitostí pro účely zřízení zástavního práva, není vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny

Počet bytových jednotek 2 RD je rozdělen dle zákona 72/1994 SB. Ne
Každá bytová jednotka má vlastní vytápění
Celý RD má společné vchod, měření elektro, měření vody
V domě jsou  dvě bytové  jednotky.  Vstup  do  domu je  společným průjezdem,  pak  následují  samostatné  vstupy  do 
bytových jednotek. Bytová jednotka se vstupem vlevo z průjezdu je velikosti 2+1, bytová jednotka se vstupem vpravo z  
průjezdu je velikosti 5+1. Každá bytová jednotka má vlastní kotelnu na tuhá paliva. Voda je napojená z vlastní studny,  
měření spotřeby není nainstalované. Měření elektroinstalace je společné.

Rodinný dům je v současném stavu běžně uživatelný a obyvatelný Ano

Příslušenství
Stavba Popis Výměra [m2] Stáří [roků]
Hospodářský objekt Jedná  se  o  zděný  přízemní  objekt,  který  směrem  do  dvora 

navazuje  na rodinný dům. Zastřešení  je sedlovou střechou s 
původní taškovou pálenou krytinou, klempířské konstrukce jsou 
z  pozinkovaného  plechu.  Strop  je  zde  klenbový,  podlaha  je 
betonová,  dveře  jsou  dřevěné,  okna  dřevěná  zdvojená, 
elektroinstalace  je  světelná.  Dispozici  tvoří  zabijačková 
místnost, pak je kotelna s kotlem na tuhá paliva pro výtápění 
rodinného domu a dále následují chlévy. 

126.0 74

stodola Stodola uzavírá prostor dvora, je na samostatném stavebním 
pozemku.  Jedná  se  o  přízemní  zděný  objekt,  podlaha  je 
betonová,  strop  je  proveden  pouze  v  části  přístavby  a  je 
proveden jako dřevěný trámový s horním záklopem. Zastřešení 
je sedlovým krovem s původní taškovou krytinou. Klempířské 
konstrukce nejsou provedené. Vrata jsou dvoukřídlová ocelová 
hladká. Objekt dnes slouží jako skladovací prostory. 

447.0 74

zemní sklep zemní  sklep  je  umístěný  mezi  hospodářským  objektem  a 
stodolou. Strop je z betonových PZD desek do traverz, podlaha 
je betonová. 

61.0 74

Technický stav
Budova RD Stav průměrný Stáří roků odhadem 74

Opotřebení odhadem 65 %
Závažné technické nedostatky, nebo poruchy statiky, které mají zásadní vliv na životnost stavby nevykazuje

Popis prvků dlouhodobé životnosti 
obvodové zdivo je cihelné v průměrné tl. 60 cm, založení je na betonových základových pásech proložených kamenem 
bez izolace proti zemní vlhkosti, stropy jsou dřevěné trámové se záklopem a omítkou, zastřešení je dřevěným vaznicovým 
krovem sedlovým, schodiště do půdního prostoru je dřevěné. 

Popis prvků chránících nemovitost před povětrnostními vlivy 
Střešní krytina je po výměně, převážná část je betonová střešní taška, část je pálená střešní taška falcová, klempířské  
konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnější omítka je vápenná, okna jsou dřevěná zdvojená rovněž po výměně.

stodola Stav zhoršený Stáří roků odhadem 74
Opotřebení odhadem 80 %

Závažné technické nedostatky, nebo poruchy statiky, které mají zásadní vliv na životnost stavby nevykazuje
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Popis prvků dlouhodobé životnosti 
Obvodové zdivo je smíšené - cihelné a kamenné, založení je na betonových základových pásech proložených kamenem 
bez izolace proti zemní vlhkosti, stropní konstrukce není provedena, v části přístavby je strop dřevěný trámový s horním  
záklopem. Zastřešení je dřevěným vaznicovým krovem sedlovým, schodiště není provedené.

Popis prvků chránících nemovitost před povětrnostními vlivy 
Střešní krytina je původní pálená taška bobrovka, klempířské konstrukce chybí, okna chybí, vrata jsou plechová hladká.

Minulé rekonstrukce
Konstrukce Rozsah Rok provedení
Střešní krytina výměna za betonovou střešní tašku 2007
Krovy výměna klempířských konstrukcí krovu 2010
Okna okna dřevěná zdvojená 2004

Samostatné garáže
Garáž je přístavba Počet garážových stání 1 Plocha 42.5 m2

Garáž je zkolaudována Ano Datum kolaudace 1992

Popis provedení garáže

Konstrukce Provedení % 
dokonč Konstrukce Provedení % 

dokonč
svislé nosné 
konstrukce

zděné 100 stropy není proveden 0

krov pultový 100 střešní krytina vlnitá polykarbonátová 
šablona

100

vrata dřevěná 100 podlahy betonová mazanina 100
vytápění není provedeno 0 elektro světelný rozvod 50

Popis garáže
Garáž dle sdělení majitele byla postavena v roce 1992. Jedná se o přístavbu k rodinnému domu směrem do dvora.  
Obvodovoé zdivo je cihelné v tl. 30 cm, založení je na betonových základových pásech, podlaha je betonová, vnitřní i  
vnější omítka je vápenná. Elektroinstalace je částečná a je pouze světelná. Vrata do garáže jsou dvoukřídlová dřevěná 
otočná, vedle vrat jsou pak vstupní dřevěné dveře. Část garáže slouží jako dílna. Strop není proveden, na pultovém krovu 
je pouze jako střešní krytina vlnitá polykarbonátová šablona. Okna jsou dřevěná špaletová, část výplní tvoří sklobetonové  
tvárnice. Objekt je v průměrném stavu, údržba je prováděna minimální.

Nákladová cena (stavba bez opotřebení)
Obestavěný prostor 1 521 m3 Cena 3 800 Kč/m3 Cena celkem 5 781 000 Kč

Pozemky
Pozemky tvořící funkční celek se stavbou
Výměra 1 917 m2 Cena pozemků 120 Kč/m2 Cena celkem 230 000 Kč

Inženýrské sítě
Elektro napojeno Voda z řadu přivedeno na hranici pozemku
Voda ze studny napojeno Kanalizace do řadu napojeno
Kanalizace do žumpy není Kanalizace do septiku není
Kanalizace do vlastní 
ČOV

není Plyn přivedeno na hranici pozemku

Dálkové vytápění není

Inženýrské sítě jsou napojené z pozemku parcelní číslo 863/1 - ostatní plocha, silnice. Majitele pozemku je Jihomoravský  
kraj. Pak je napojení přes úzký pozemek přímo před domem - parcelní číslo 841/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace. 
Majitelem tohoto pozemku je pak obec Vratěnín. 
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Popis provedení budovy

Konstrukce Provedení % 
dokonč

Konstrukce Provedení % 
dokonč

základy z prostého betonu 100 izolace proti zemní 
vlhkosti

bez izolací 100

svislé nosné 
konstrukce

zděné 100 stropy dřevěné trámové s 
podhledem

100

krov sedlový 100 střešní krytina betonové tašky, pálená 
falcová

100

obvodové stěny z cihelného zdiva v tl. do 60 
cm

100 vnější úpr. povrchů omítka vápenná hladká 100

vnitřní úpr. stěn vápenná omítka, keramický 
obklad

100 schodiště dřevěné 100

okna dřevěná zdvojená 100 dveře hladké lakované 100
podlahy obytných 
místn.

palubkové 100 podlahy nebytových 
místn.

betonová mazanina, 
keramická dlažba

100

vytápění ústřední s kotlem na pevná 
paliva

100 elektro světelný a motorový rozvod 100

rozvod vody studené a teplé 100 rozvod plynu není proveden 0
zdroj teplé vody bojler 100

1.PP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha
sklep 22.50 m2 0.5 11.25 m2

Součet ploch za podlaží 22.50 m2 11.25 m2

1.NP - výčet místností plocha koeficient KZp započit. plocha
pokoj 18.57 m2 1.0 18.57 m2

vstupní chodba - 1.BJ 3.71 m2 1.0 3.71 m2

pokoj - 1.BJ 16.30 m2 1.0 16.30 m2

chodba před koupelnou a chodba u vstupu na půdu 3.83 m2 1.0 3.83 m2

chodba 13.86 m2 1.0 13.86 m2

ložnice 18.40 m2 1.0 18.40 m2

kuchyně 7.03 m2 1.0 7.03 m2

kuchyně 7.14 m2 1.0 7.14 m2

pokoj 18.22 m2 1.0 18.22 m2

obytná veranda 17.17 m2 1.0 17.17 m2

pokoj 15.58 m2 1.0 15.58 m2

pokoj 11.45 m2 1.0 11.45 m2

WC 4.84 m2 1.0 4.84 m2

pokoj 12.25 m2 1.0 12.25 m2

koupelna 9.33 m2 1.0 9.33 m2

spíž 1.59 m2 1.0 1.59 m2

koupelna s WC 3.78 m2 1.0 3.78 m2

spíž 7.35 m2 1.0 7.35 m2

kotelna 12.09 m2 1.0 12.09 m2

průjezd budovou 20.23 m2 0.0 0.00 m2

Součet ploch za podlaží 222.72 m2 202.49 m2

6



Srovnávací metoda
1. srovnatelná nemovitost
Zdroj informace databáze prodejů vlastní, datum prodeje 2012
Konstrukční provedení Stavba zděná
Počet PP 1 Počet NP 1 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP 249.0 m2

Podlahová plocha 202.7 m2 Celková výměra všech pozemků 2374.0 m2

Cena za nemovitost 1 900 000 Kč 9 400 Kč/m2

Redukce ceny 10 %
Redukovaná cena 1 710 000 Kč 8 400 Kč/m2

Porovnání s nemovitostí oceňovanou
Předmětem srovnání je rodinný dům v části obce Chvalkovice u Dešné. Jedná se rovněž o obec v pohraničí. Dům byl  
postaven v roce 1947 jako obytná část původně zemědělské usedlosti. Na obytnou část navazovala maštal pro chov 
hovězího dobytka a dále pak stodola. Maštal je dnes využívaná jako sklad s garáží, stodola slouží jako sklad na stroje a v  
části je chov hovězího a vepřového dobytka. Oba objekty jsou po technické stránce udržované, stodola má novou krytinu 
z roku 2011. V zahradě u domu je vrtaná studna s hloubkou 30 m, provedená byla v roce 1998. V suterénu domu je pak  
původní kopaná studna.  Rodinný dům je domem samostatně stojícím, je částečně podsklepený, má obytné přízemí a 
zastřešení  je  provedené  dřevěným  vaznicovým  krovem  valbovým,  podkroví  není  provedeno.  Obvodové  zdivo  je  v  
průměrné tl. 60 cm, je smíšené z kamene a cihel, část zdiva byla odizolována cihelnou izolační přizdívkou. Suterén je bez  
izolace proti zemní vlhkosti. Okna do ulice jsou z roku 2006 a jsou plastová s izolačním dvojsklem, ostatní okna jsou  
dřevěná špaletová a zdvojená a jsou z roku 1988 - 1989, kdy byla provedena kompletní rekonstrukce domu, kdy byla  
provedena výměna podlah, omítek, oken a dveří a dále všech instalačních rozvodů. V roce 2003 pak byla provedena 
výměna střešní  krytiny,  laťování  a  částí  krovu.  Vnitřní  omítky  jsou vápenné,  vnější  je  břizolitová,  strop  je  dřevěný  
trámový se záklopem, podlahy je keramické nebo betonové s dřevotřískovou deskou a s textilním kobercem, dále je zde 
PVC. Dům má ústřední vytápění s kotlem na dřevoplyn, je proveden rozvod teplé a studené vody, keramické obklady jsou 
provedené v koupelně a v kuchyni. Příprava teplé vody je v boileru. Elektroinstalace  je světelná a motorová. Zastřešení 
domu  je  dřevěným  vaznicovým  krovem,  klempířské  konstrukce  jsou  z  pozinkovaného  plechu,  krytina  je  tašková 
betonová. Dům je po technické stránce v lepším stavu, než dům oceňovaný a to především jeho příslušenství. Pozemek 
je srovnatelný.

2. srovnatelná nemovitost
Zdroj informace databáze prodejů vlastní, datum prodeje 2011
Konstrukční provedení Stavba zděná
Počet PP 0 Počet NP 1 Počet podkroví 1 Zastavěná plocha 1.NP 241.0 m2

Podlahová plocha 196.0 m2 Celková výměra všech pozemků 2433.0 m2

Cena za nemovitost 2 100 000 Kč 10 700 Kč/m2

Redukce ceny 10 %
Redukovaná cena 1 890 000 Kč 9 600 Kč/m2
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Porovnání s nemovitostí oceňovanou
Předmětem srovnání je rodinný dům v obci Třebětice. Jedná se původně o zemědělskou usedlost, která byla postavena 
kolem roku 1880. Původní zděná část, která dříve bývala obytná, je dnes hospodářským objektem, který navazuje na 
rodinný dům, který byl postavený v roce 1940. Nový rodinný dům je již orientovaný svou fasádou na náves. V roce 1998  
pak jeho levá část, která byla stodolou na samostatném stavebním pozemku, přestavěná na rodinný dům společně s  
přístavbou, nově bylo provedeno podkroví. Byla tak vytvořena druhá bytová jednotka, její kolaudace byla provedena v 
roce 2002. Původní bytová jednotka je vpravo od průjezdu, u ní byla provedena rekonstrukce v roce 2005. Obě bytové 
jednotky jsou po technické stránce ve velmi dobrém stavu. Ve dvoře pak je postavena zděná garáž se stáním pro dvě 
osobní vozidla. Garáž byla postavena v roce 1985. Rodinný dům je po technické stránce v lepším technickém stavu,  
původní část je však výrazně starší a má vyšší opotřebení. Výhodnější je i poloha domu.

3. srovnatelná nemovitost
Zdroj informace databáze prodejů vlastní, datum prodeje 2012
Konstrukční provedení Stavba zděná
Počet PP 1 Počet NP 1 Počet podkroví 1 Zastavěná plocha 1.NP 227.0 m2

Podlahová plocha 237.0 m2 Celková výměra všech pozemků 3805.0 m2

Cena za nemovitost 1 800 000 Kč 7 600 Kč/m2

Redukce ceny 0 %
Redukovaná cena 1 800 000 Kč 7 600 Kč/m2

Porovnání s nemovitostí oceňovanou
Předmětem srovnání je rodinný dům v obci Lomy samostatně stojící  s částečným podsklepením a s jednou bytovou  
jednotkou v podkroví. Dům obsahuje celkem 3 bytové jednotky a sice 3+1, 3+kk a 1+1- bývalý vejminek. Stáří domu  
nebylo přesně doloženo, je odhadnuto minimálně na 86 roků. Obvodové zdivo je cihelné a zčásti kamenné v tl. 60 cm, je 
bez izolace proti zemní vlhkosti. Strop je dřevěný trámový se záklopem a omítkou. Zastřešení je dřevěným vaznicovým 
krovem valbovým, jako střešní  krytina je použita pálená taška falcová. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného 
plechu. Vnější omítky do dvora i vnitřní omítky jsou vápenné, vnitřní keramické obklady jsou ve standardním provedení. 
Venkovní omítka do ulice je břizolitová. Okna jsou dřevěná špaletová, v podkroví jsou pak střešní  okna. Dveře jsou 
dřevěné náplňové, v nové části obložkové. Vytápění domu je ústřední s kotlem na tuhá paliva. U bytové jednotky 1+1 je 
vytápění plynovými topidly WAF. Je proveden rozvod teplé a studené vody, elektroinstalace je světelná a motorová.  
Podlahy jsou betonové s PVC nebo keramická dlažba, dále jsou dřevěné podlahy, v podkroví pak plovoucí laminátové  
podlahy. V suterénu je podlaha hliněná. Dům má příslušenství -  zděnou stodolu, objekt chlévů, kotelnu s dřevníkem, 
garáž s dílnou a hospodářský objekt s letní kuchyní. Všechny objekty stavebně navazují na rodinný dům. Po technické 
stránce je dům ve srovnatelném stavu s domem oceňovaným i z hlediska polohy.
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Vyhodnocení srovnávací metody
Rozpětí redukovaných cen 7 600 - 9 600 Kč/m2 1 710 000 - 1 890 000 Kč
Stanovená cena za 1m2 v oceňované nemovitosti 7 600 Kč/m2

na základě provedeného srovnání s obdobnými nemovitostmi v dané lokalitě byla stanovena cena za 1 m2 započitatelné 
podlahové  plochy  ve  výši  7  600,-  Kč.  Byla  stanovena  cena  na  spodní  hranici  cenového  rozpětí  z  důvodů  horšího 
technického stavu a to především u příslušenství rodinného domu. Rovněž bylo přihlédnuto v věcnému břemeni užívání 
souboru nemovitosti. Hodnota věcného břemene nebyla do ceny zahrnuta. Dle smlouvy bylo věcné břemeno oceněno 
pouze hodnotou 1 000,- Kč, což je hodnota nereálná. Při úvaze 50% omezení vlastnického práva by hodnota věcného 
břemene v dané lokalitě byla cca 320 000,- Kč. 

Vypracoval Ing. Musil Jiří
Heřmanická 1554
676 02 Moravské Budějovice podpis

Licence číslo
0699
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Fotodokumentace

pohled na byt.jednotku 2+1 ze dvora pohled na garáž

hospodářský objekt ve dvoře pohled na stodolu na p.č. 152/2

pokoj v byt.jednotce 2+1 kuchyň v byt.jednotce 2+1
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Fotodokumentace

pokoj v byt.jednotce 2+1 koupelna s WC v byt.jednotce 2+1

obývací pokoj v byt.jednotce 5+1 kuchyň v byt.jednotce 5+1

ložnice v byt.jednotce 5+1 koupelna v byt.jednotce 5+1
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Fotodokumentace - mapy

Situační mapa okolí

Situační mapa obce
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