
Znalecký posudek č. 3101/51/2015

O ceně obvyklé rodinného domu č.p.87 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 
st.121 a 3626/1 v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín.

Objednatel posudku: DRS IMMO a.s.
dražební a realitní společnost
Příkop 843/4
602 00 B r n o  -  Zábrdovice
IČ: 26285011

Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitosti 
pro účely veřejné dražby
dle zákona 26/2000 Sb.

Dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku,  v účinném znění, ve znění 
vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 19. 3. 2015 posudek vypracoval: 

Ing. Marcela Odstrčilová
Bystřická 427
417 31 Novosedlice
723 576 438

Posudek obsahuje 17 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.

, 28. 3. 2015
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A. Nález

1.Znalecký úkol
Určení ceny obvyklé nemovitosti sestávající z rodinného domu č.p. 87, příslušenství a pozemků na 
adrese Jílové, Sněžnická 87.

2. Prohlídka a zam ěření nemovitosti
Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 19. 3. 2015 za přítomnosti znalkyně. Vstup 
do nemovitosti nebyl umožněn, ocenění je provedeno na základě skutečností zjistitelných při 
místním šetření z venku .

3. Podklady pro vypracování posudku
Výpis z katastru nemovitostí  LV č.975
Snímek z pozemkové mapy
Skutečnosti zjištěné na místě
Podklady získané z veřejně dostupných informací

4. Vlastnické a eviden ční údaje
Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Obec: Jílové
Katastrální území: Jílové u Děčína (660043)

5. Dokumentace a skute čnost
Projektová dokumentace není k dispozici, nemovitost je oceněna dle skutečného provedení a stavu 
zjistěného na místě.

6. Celkový popis nemovitosti
Dům samostatně stojící, dvoupodlažní s podkrovím nad částí půdorysné plochy. Podsklepení není 
uvažováno. Dům postavený před nejméně 120 lety je  zděný, část zdiva je hrázděné, krov dřevěný .
Dům je postaven na vlastním rozsáhlém pozemku, ke kterému jsou přivedeny veškeré inženýrské 
sítě. Dle informace je hlavní plynový řad na hranici pozemku ve Sněžnické ulici, přípojka do domu 
není.. Dle technického stavu domu je údržba značně zanedbaná.
Lokalita na okraji obce v horní části poměrně svažité ulice je klidná, vhodná k bydlení. V okolí jsou 
přírodní plochy , dopravní dostupnost do nedalekého Děčína je dobrá. 

7. Obsah posudku
a) Rodinný dům č.p.87
b) Pozemky

Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: 222 727 040, www.diotima.cz
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B. Posudek

Popis objekt ů, vým ěra, hodnocení a ocen ění
Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky 
č. 199/2014 Sb. o oceňování majetku.

Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1: 
Popis znaku Hodnocení znaku Pi

1 Situace na dílčím (segmentu) 
trhu s nemovitými věcmi

I. Poptávka nižší než nabídka –0,06

2 Vlastnické vztahy V. Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, 
jehož součástí je stavba (stejný vlastník), 
nebo jednotka, nebo jednotka se 
spoluvlastnickým podílem na pozemku

0,00

3 Změny v okolí II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území 0,00
4 Vliv právních vztahů na 

prodejnost (např. prodej podílu, 
pronájem, právo stavby)

II. Bez vlivu 0,00

5 Ostatní neuvedené (např. nový 
investiční záměr, energetická 
úspornost, vysoká ekonomická 
návratnost)

I. Vlivy snižující cenu –0,30

6 Povodňové riziko IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím 
výskytu záplav

1,00

5

Index trhu:IT = P6 × (1 +∑ Pi) = 0,640
i = 1

Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4: 
Popis znaku Hodnocení znaku Pi

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

1,00

2 Převažující zástavba v okolí 
pozemku a životní prostředí

I. Rezidenční zástavba 0,04

3 Poloha pozemku v obci III. Okrajové části obce –0,05
4 Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které jsou v 
obci

I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v 
obci nebo obec bez sítí

0,00

5 Občanská vybavenost v okolí 
pozemku

I. V okolí nemovité věci je dostupná 
občanská vybavenost obce

0,00

6 Dopravní dostupnost k 
pozemku

VI. Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré 
parkovací možnosti

0,00

7 Osobní hromadná doprava IV. MHD – centrum obce 0,03
8 Poloha pozemku nebo stavby z 

hlediska komerční využitelnosti
II. Bez možnosti komerčního využití stavby 

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

11

Index polohy: IP = P1 × (1 + ∑ Pi) = 1,020
i = 2

a) Rodinný dům č.p.87 – § 35
Stavba je součástí pozemku parc.č. st.121.
Původní stavba byla postavena přibližně před 120 lety, ze zdiva cihelného z části hrázděného. Po 
pravé straně domu z pohledu ze silnice je dvoupodlažní přístavba, která je pozdějšího data. Nad 
přístavbou je pultová střecha bez možnosti podkroví.
Okna jsou dřevěná původní, fasáda rovněž původní.
Dle informací jsou v komunikaci před domem veškeré inženýrské sítě včetně plynu. Plyn není do 
domu zaveden.
Vnitřní vybavení a stav konstrukcí není znám. Tato skutečnost významně snižuje cenu, neboť se 
přdpokládá stejně zhoršený stav jako je u hlavních stavebních konstrukcí.
Příslušenstvím stavby jsou venkovní úpravy běžného rozsahu.

Podlaží:
Název Výška Zastavěná plocha
1.NP 3,00 m 17,70×8,70 = 153,99 m2

2.NP 2,60 m 17,70×8,70 = 153,99 m2

zastřešení 1,10 m 17,70×3,40 = 60,18 m2

Součet: 6,70 m 368,16 m2

Podlažnost: 368,16 / 153,99 = 2,39

Obestavěný prostor (OP):
1.NP 3,00 × 17,70×8,70 = 461,97 m3

2.NP 2,60 × 17,70×8,70 = 400,37 m3

zastřešení 1,10 × 17,70×3,40 = 66,20 m3

Obestavěný prostor – celkem: = 928,54 m3

Určení základní ceny za m3 dle přílohy č. 24, tabulky č. 1:
Kraj: Ústecký
Obec: Jílové
Počet obyvatel: 5 106
Základní cena (ZC): 1 734,–  Kč/m3

Index konstrukce a vybavení: příloha č. 24, tabulka č. 2

Popis znaku Hodnocení znaku Vi
0 Typ stavby I. Nepodsklepený nebo podsklepený do 

poloviny zastavěné plochy 1.NP - se 
šikmou nebo strmou střechou

B

1 Druh stavby III. Samostatný rodinný dům 0,00
2 Provedení obvodových stěn III. Zdivo cihelné nebo tvárnicové 0,00
3 Tloušťka obvod. stěn II. 45 cm 0,00
4 Podlažnost III. Hodnota větší než 2 0,02



– 5 –

5 Napojení na veřejné sítě 
(přípojky)

IV. Přípojka elektro voda, napoj. na veřej. 
kanal. nebo domovní čistírna

0,04

6 Způsob vytápění stavby III. Ústřední , etážové , dálkové 0,00
7 Zákl. příslušenství v RD II. Pouze částečné ve stavbě nebo úplné 

podstand. nebo mimo stavbu RD
–0,05

8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0,00
9 Venkovní úpravy III. Standardního rozsahu a provedení 0,00

10 Vedlejší stavby tvořící 
příslušenství k RD

II. Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 
zastavěné ploše nad 25 m2

0,00

11 Pozemky ve funkčním celku se 
stavbou

III. Nad 800 m2 celkem 0,01

12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00
13 Stavebně-technický stav V. Stavba ve špatném stavu - (nutná 

rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé 
životnosti)

0,40*

* Rok výstavby / kolaudace: 1890
Stáří stavby (y): 125
Koeficient pro úpravu (s): 0,600

12

Index konstrukce a vybavení (IV = (1 + ∑ V i) × V13): 0,245
i=1

Základní cena upravená (ZCU = ZC × IV): 424,83 Kč/m3

Index trhu (I T): 0,640
Index polohy (IP): 1,020
Cena stavby určená porovnávacím způsobem:
CSP = OP × ZCU × IT × IP = 928,54 × 424,83 × 0,640 × 1,020 = 257 511,09 Kč

Rodinný dům č.p.87 – určená cena: 257 511,09 Kč

b) Pozemky – § 4
Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle § 3

Název obce: Jílové
Název okresu: Děčín
Koeficienty úpravy výchozí základní ceny dle přílohy č. 2, tabulky č. 2:

Popis znaku Hodnocení znaku Oi
1 Velikost obce I. Nad 5000 obyvatel 0,95
2 Hospodářsko-správní význam 

obce
III. Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a 

všechny obce v okr. Praha-východ, Praha-
západ

0,85

3 Poloha obce II. Obec, jejíž některé katastrální území 
sousedí s městem (oblastí) 
vyjmenovaným v tabulce č. 1 (kromě 
Prahy a Brna)

1,03

4 Technická infrastruktura v obci I. Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn 1,00
5 Dopravní obslužnost obce III. Železniční, nebo autobusová zastávka 0,90
6 Občanská vybavenost v obci IV. Omezená vybavenost (obchod a zdravotní 

středisko, nebo škola)
0,90

Základní cena výchozí: ZCv = 960,–  Kč/m2

Základní cena pozemku: ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 = 646,75 Kč/m2
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Index trhu:  IT = 0,640

Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2:
Popis znaku Hodnocení znaku Pi

1 Geometrický tvar pozemku a 
velikost pozemku

II. Tvar bez vlivu na využití 0,00

2 Svažitost pozemku a expozice IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; 
ostatní orientace 

0,00

3 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 0,00
4 Chráněná území a ochranná 

pásma
II. Ochranné pásmo –0,05

5 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 0,00
6 Ostatní neuvedené I. Vlivy snižující cenu –0,30

6

Index omezujících vlivů: IO = 1 +∑ Pi = 0,650
i = 1

Index polohy: IP = 1,020

Index cenového porovnání dle § 4: I = IT × IO × IP  = 0,424

§ 4 odst. 1 – Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří
Základní cena upravená: ZCU = ZC × I = 274,2220 Kč/m2

Parc. č. Název Výměra [m2] Cena [Kč]
st.121 zastavěná plocha a nádvoří 220 60 328,84
3626/1 zahrada 3 465 950 179,23

Součet: 3 685 1 010 508,07

Pozemky – určená cena: 1 010 508,07 Kč
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C. Rekapitulace

Výsledné ceny:
a) Rodinný dům č.p.87 257 511,09 Kč
b) Pozemky 1 010 508,07 Kč

Výsledná cena činí celkem: 1 268 019,16 Kč
Cena po zaokrouhlení podle § 50: 1 268 020,–  Kč

Určená cena: 1 268 020,–  Kč
Cena slovy: jedenmiliondvěstěšedesátosmtisícdvacet Kč

Cena obvyklá :

Obvyklá cena je cena, které by bylo dosaženo při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku 
v obvyklém obchodním styku v tuzemsku bez mimořádných okolností trhu, 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, důsledky přírodních 
či jiných kalamit. Osobní poměry se rozumí zejména poměry 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 niím.  (Zákon o oceňování majetku č.151/1997 
Sb.)

Metody ocenění :

Výnosová metoda se považuje za základní způsob oceňování majetku, který slouží k podnikatelské 
čínnosti. Metoda vychází z principu ocenění užitku z vlastnictví nemovitosti plynoucí ve formě 
nájemného inkasovaného vlastníkem (pronajímatelem). Přo tom se předpokládá, že uvažované 
nájemné se váže jak ke stavbě, tak k pozemku, na kterém stojí.  Výnosová metoda vychází z 
předpokladu, že oceňovaná nemovitost bude v budoucnu vytvářet trvalý a udržitelný výnos. Čistý 
roční stabilizovaný výnos, jsou příjmy po odpočtu nákladů.

Porovnávací metoda je vhodným nástrojem oceňování v případě, že v daném místě a čase existuje 
pro daný typ nemovitosti dostatečně rozvinutý segment realitního trhu. Porovnávací metoda vychází 
z porovnání prodeje podobných nemovitostí v podobných podmínkách. Porovnání ceny oceňované 
nemovitosti s cenami srovnávacích nemovitostí je zpravidla provedeno pomocí řady kritérií 
zohledňujících významné odlišnosti. Hodnocení odlišnosti je prováděno pomocí koeficientů či 
indexů. 

Nákladová metoda ( věcná hodnota) je reprodukční cena snížená o opotřebení. Reprodukční cena 
odpovídá výši nákladů, které by bylo nutno v době ocenění vynaložit na pořízení stejné nebo 
porovnatelné nemovitosti. Věcnou hodnotu staveb je třeba určit s přihlédnutíém k opotřebení, které 
s ohledem na skutečný stavebnětechnický stav a morální zastarání se stanovuje pomocí některé ze 
známých metod. Pro účely trhu nemovitostí je výše věcné hodnoty převážně informativní, protože 
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potenciálního kupujícího obvykle nezajímá, za kolik byla nemovitost pořízena, ale jaký užitek mu 
může přinášet.
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Průměrná cena  1 m2 podlahové plochy je v místě a čase 6 718,-Kč.  Tato cena je snížena o 
negativní vlivy na prodejnost a provizi RK. Celkové snížení je stanoveno ve výši 35 %.
Objektivní hodnota nemovitosti vztažená k podlahové ploše je 4 367,-Kč
Předpokládaná podlahová plocha  oceňované nemovitosti je 180 m2. 
4 367,-Kč   x   180 m2   =   786 060,- Kč
Požitím porovnávací metody s využitím všech známých vlivů na prodejnost , technický stav, 
polohu, a další zjištěné skutečnosti je stanovena cena obvyklá.

Cena obvyklá  -  790 000,-Kč (slovy: sedmsetdevadesáttisíc korun českých)

, 28. 3. 2015

Ing. Marcela Odstrčilová
Bystřická 427
417 31 Novosedlice
723 576 438
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D. Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podala jako znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad 
Labem č.j. Spr. 2341/87 ze dne 21.dubna 1987 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady 
nemovitostí - spec.nemovitosti

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 3101/51/2015 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 51/2015 podle připojené likvidace.

Osvědčení :

Zhotovitel prohlašuje, že nemá a ani v budoucnu mít nebude prospěch z činností souvisejících s 
předmětem ocenění. Odměna získaná za provedené ocenění není závislá na stanovených hodnotách. 
Zpracovaný posudek zohledňuje všechny zpracovateli známé skutečnosti k datu ocenění a nebyly 
shledány žádné skutečnosti svědčící o informacích nepravdivých, zkreslených nebo zavádějících.
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E. Seznam p říloh

Snímek z pozemkové mapy
Fotodokumentace
Výpis z katastru nemovitostí
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Snímek z pozemkové mapy
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Fotodokumentace
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Výpis z katastru nemovitostí



– 16 –



– 17 –


