
 

 

  

 

 

 

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 
číslo 8430/2018 

  

NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, pozemek st.90 včeně stavby čp. 33 bydlení Jírovice 

Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Benešov, obec Bystřice, k.ú. Jírovice 

Adresa nemovité věci: Jírovice 33, 257 51 Bystřice  

Vlastník stavby: Lenka Charvátová, Jírovice 33, 256 01 Bystřice, vlastnictví: výhradní 

Vlastník pozemku: Lenka Charvátová, Jírovice 33, 256 01 Bystřice, vlastnictví: výhradní 
  

OBJEDNAVATEL: DRS IMMO a.s., RČ/IČO: 26285011 

Adresa objednavatele: Lazy VII č.p. 5583, 76001 Zlín 
  

ZHOTOVITEL : René Tomeš 

Adresa zhotovitele: Sportovní 409/31, 50009 Hradec Králové 
 IČ: 72884452 telefon: 603203065 e-mail: tomes@reality-hk.cz 

 DIČ: CZ56080612176 fax:   
  

ÚČEL OCENĚNÍ: pro potřeby prodeje nemovitosti v dražbě (ocenění stávajícího stavu)  
 

 

 

 

  

 

 

 

OBVYKLÁ CENA 1 700 000 Kč 

 
Stav ke dni : 16.10.2018 Datum místního šetření:  16.10.2018 

 Za přítomnosti: Ing.Bouzka a paní Lenky Charvátové 

Počet stran:  20 stran  Počet příloh: 6 Počet vyhotovení:  1 
 

Hradci Králové, dne 21.10.2018 René Tomeš 
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NÁLEZ 
 

Znalecký úkol  
zjištění ceny obvyklé pro potřeby veřejné dražby nemovité věci stp.č.90 včetně stavby bydlení čp 

33 Jírovice na stp.č.90 v katastrálním území Jírovice, obec Bystřice, okres Benešov. 
 

Základní pojmy a metody ocenění a PROHLÁŠENÍ ZNALCE  

 

Znalec prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch nebo jakýkoliv zájem související s předmětem ocenění. 

Nejsou žádné důvody, které by mohly zpochybnit nezávislost zhotovitele. 

 

Časové omezení – stanovená tržní hodnota nemovitých věcí je vypočtena z podkladů dostupných v tomto čase, za 

změny po datu vyhotovení ocenění odhadce nepřebírá zodpovědnost. Za běžných podmínek lze cenu uvedenou 

v tomto ocenění považovat za udržitelnou po dobu 6ti měsíců. 

Toto ocenění bylo vypracované v souladu s těmito obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami: 

Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo právní náležitosti, včetně 

právních podkladů vlastnického práva k datu ocenění. Předpokládá se, že vlastnické právo k majetku je správné a 

tudíž prodejné a je bez závad. Zástavní práva a omezení v souvislosti s exekučním řízením nejsou posuzována.  

Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný soulad se všemi právními normami a předpisy. S ohledem na účel 

ocenění není způsob stanovení ceny upraven žádným zvláštním předpisem 

Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. 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 

 

Porovnávací ocenění 
V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým 

charakterem, velikostí a lokalitou. 

S ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých objektů typů nemovitostí se 

nepředpokládá, že uskutečněné prodeje by měly být starší 2 let, neboť tyto údaje ztrácí po delší době svou 

vypovídací schopnost. 

Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i 

odborného tisku, vývěsek RK a správci nemovitostí. 

Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou 

smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti 

TRŽNÍ HODNOTA 

Odhadnutá částka, za kterou by se nemovitý majetek směňoval k datu oceňování mezi potenciálním 

prodávajícím a kupujícím při zájmu nemovitou věc prodat a druhou stranou koupit .  

Tržní hodnotu nemovité věci ovlivňuje mnoho vlivů. Mezi nejdůležitější patří vlivy fyzikální, kde se jedná o 

rozsah nemovité věci, její velikost, polohu, životní prostředí kolem ní, dopravu, sousedy, stáří nemovité věci 

a řadu dalších faktorů. Dále jsou to vlivy ekonomické, u kterých se sleduje nezaměstnanost v dané lokalitě, 

životní úroveň, hospodářský rozvoj, nebo úroková míra. Vlivy politicko-správní zahrnují daňovou politiku, 

územní plánování či veřejné zájmy a vlivy sociálně-demografické naopak politiku sociální, vzdělání, vývoj 
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populace a velikost rodin, životní styl a standard bydlení. Mimo tyto vlivy mají na hodnotu nemovité věci 

vliv i situace v dané části trhu, stabilita či rozkolísanost trhu, stav nabídky, poptávky a konkurence u daného 

typu nemovité věci, nové trendy a další.  

Obvyklá cena se vytvoří při konkrétní koupi či prodeji nemovité věci, není možno ji určit přesně. 

Přehled podkladů  
vlastní zjištění na místě samém dne 16.10.2018 

výpis z LV č. 400 

snímek katastrální mapy z www.cuzk.cz 

údaje sdělené objednavatelem  

internetové stránky http://mestaobce.cz 

informace podané vlastníkem 

www.mapy.cz 

nabídka www.sreality.cz 

zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozd. zákonů  

fotodokumentace pořízená na místě samém 

informace zjištěné na místě samém 

Jiří Kokoška a kol.: Oceňování nemovitostí díl II Oceňování cenou obvyklou, nakladatelství ARCH 

Zbyněk Zazvonil: Oceňování nemovitostí na tržních principech 
 

Místopis  
Obec Bystřice se nachází 3km jižním směrem od okresního města Benešov. Vybavenost obce je 

základní, v obci se nachází pošta, bankovní služby, základní škola a drobné služby. Kompletní 

občanská vybavenost se nachází v Benešově. Obec je dostupná autobusovými linkami PID v 

omezených intervalech, případně železniční dopravou. Předmětná nemovitost se nachází v oddělené 

lokalitě Jírovice, kde se však žádná občanská vybavenost nenachází.  

Veřejná doprava 

Autobusová doprava – Městem projíždějí autobusové linky do těchto cílů: Bechyně, České 

Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Plzeň, Praha, Příbram, Sedlčany, Tábor, Třeboň, 

Týn nad Vltavou, Votice. 

Železniční doprava – Železniční stanicí Bystřice u Benešova jezdí v pracovních dnech 13 osobních 

vlaků, o víkendu 8 osobních vlaků, zastavují zde i spěšné vlaky z Tábora do Prahy a zpět.  

Pozemní komunikace – Městem procházejí silnice I/3 Mirošovice - Benešov - Bystřice - Tábor - 

České Budějovice a II/111 Bystřice - Divišov - Český Šternberk. 

Jírovice je vesnice v okrese Benešov, je součástí obce Bystřice. Nachází se asi 2,6 km na sever od 

Bystřice. Protéká tudy Mokrolhotský potok. Vesnicí prochází silnice II/114. 

 
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Benešov 

Ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Benešov 
 

 

 

 

 

../pos/www.cuzk.cz
http://mestaobce.cz/
../pos/www.mapy.cz
../pos/www.sreality.cz
http://mesta.obce.cz/vyhledat.asp?zuj=529303
http://mesta.obce.cz/vyhledat.asp?zuj=529303
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SOUČASNÝ STAV 
Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna 

  ostatní  nákupní zóna 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

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: okrajová část - zástavba RD 

Přístup k pozemku  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 

Přístup přes pozemky:  
1624 Středočeský kraj 

   

 

Celkový popis  
Umístění v městské části: 

Oceňovaná nemovitost v oddělené lokalitě Jírovice umístěné mezi Bystřicí a Benešovem. V okolí se vyskytují převážně 

rodinné domy a statky.  

Dopravní dostupnost lokality: 

V blízkosti se nachází autobusová zastávka PID linka č. 454 spojující Neveklov a Benešov. Parkování je možné pouze 

na pozemku. Příjezdová komunikace  je vzhledem k dopravnímu vytížení a šíře chodníku vhodná pouze k dočasnému 

zastavení vozidla. Přístup k nemovitosti je zajištěn po silnici II.třídy č.114 na pozemku p.č. 1624 ve vlastnictví 

Středočeského kraje. 

Občanská vybavenost v místě: 

V blízkém okolí nemovitosti není dostupná žádná občanská vybavenost. 

Pozemek umístěný pod úrovní komunikace v její těsné blízkosti. Na pozemku je stavba rodinného domu - jedná se o 

nepodsklepený objekt k bydlení s jedním nadzemním podlažím a půdou umožňující vybudovat obytné podkroví za 

předpokladu vybudování schodiště do podkroví. Půdorys hlavního objektu je obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. 

K hlavnímu objektu byla provedena přístavba zádveří, a jednopodlažní přístavba sociálního zařízení a technické 

místnosti s pultovou střechou.   

Nosnou konstrukci tvoří smíšené zdivo celkové tloušťky 60cm bez zateplení, nosné zdivo přístaveb cihla plná tl.30cm 

taktéž bez zateplení. Stropní konstrukce jsou z cihelných kleneb. Střešní krytina je tašková s měděnými klempířskými 

prvky, vnitřní omítka dvoujádrová štuková, vnější omítka vápenocementová (částečně chybí), výplně otvorů plastové s 

izolačním dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné plné, podlahy povlakové, nebo betonový potěr, obklady koupelen 

keramické standardní, ohřev TUV v bojleru, vytápění lokální kamny (celkem 3ks), objekt zásobován vodou z vlastní 

kopané studny hloubky cca 7m, kanalizace svedena do jímky, Plynovod, kanalizace a vodovod nejsou k dispozici. 

V pokoj v severní častí objektu byly zpozorovány opadávající omítky ze stropních kleneb. Po bližším prozkoumání je 

zřetelná výraznější trhlina v nejvyšší části klenby. Doporučuji stav klenby prověřit statikem.   

Stáří původního objektu cca 100 let, stáří přístaveb cca 50let. 

Na pozemku se dále nachází dřevěná jednostranně pobitá kůlna se sedlovou střechou. Zastavěná plocha  23m2 
 

Silné stránky  
dobrá dopravní dostupnost do Benešova 
 

Slabé stránky  
- nižší standard vybavení  

- absence IS 

- část pokojů je průchozích 

- umístění v těsné blízkosti silnice II.třídy 
 

RIZIKA  
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou  
NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 

NE Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) 

NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací 

NE Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace 
  

 



- 5 - 

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  
NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území 

  

 

Věcná břemena a obdobná zatížení:   
ANO Zástavní právo 

Komentář: Dle LV č. 1124 pro k.ú. Jírovice ze dne 18.10.2018 vázne na oceňované nemovitosti 

zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve prospěch Ing. Jagoše Martina, Červená cesta 

1629, 68604 Kunovice. Zástavní právo nebylo v ceně obvyklé zohledněno 

 

  

 

OCENĚNÍ  
 

Popis nemovitosti 

Počet PP 0 Počet NP 1 Počet podkroví 0 Zastavěná plocha 1.NP 150 m
2
 

Dispozice 4 + kk Typ stavby zděná (cihlový, skelet s masivní cihlovou 

vyzdívkou) 

Rodinný dům je v současném stavu běžně uživatelný a obyvatelný Ano 

Příslušenství 

Stavba Popis Výměra 

[m
2
] 

Stáří 

[roků] 

stodola Dřevěná stodola jednostranně pobitá. Sedlová střecha 23.0 50 

Technický stav 

Budova RD Stav průměrný Stáří roků odhadem 100 

Opotřebení odhadem 50 % 

Závažné technické nedostatky, nebo poruchy statiky, které mají zásadní vliv na 

životnost stavby 

vykazuje 

V pokoji v severní častí objektu byly zpozorovány opadávající omítky ze stropních kleneb. Po 

bližším prozkoumání je zřetelná výraznější trhlina v nejvyšší části klenby. Doporučuji stav klenby 

prověřit statikem.   

Minulé rekonstrukce 

Budova po částečné rekonstrukci   

Konstrukce Rozsah Rok provedení 

Střešní krytina Kompletní střešní krytina nad původním objektem a přístavbou zádveří 

vč. střešních oken a zateplení mezi krokvemi. 

2015 

Okna Nová plastová okna s izolačním dvojsklem 2013 

Klemp prvky Klempířské prvky související s novou střechou 2015 
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Nákladová cena (stavba bez opotřebení) 

Obestavěný prostor 650 m
3
 Cena 4 500 Kč/m

3
 celkem 2 925 000 Kč 

 

Pozemky 

Pozemky tvořící funkční celek se stavbou 

Výměra 572 m
2
 Cena pozemků 1 000 Kč/m

2
 celkem 572 000 Kč 

 

Inženýrské sítě 

Elektro napojeno Voda z řadu není 

Voda ze studny napojeno Kanalizace do řadu není 

Kanalizace do 

žumpy 

napojeno Kanalizace do septiku není 

Kanalizace do vlastní 

ČOV 

není Plyn z veřejného 

rozvodu 

není 

Plyn ze zásobníku není Dálkové vytápění není 

Popis provedení budovy 

Konstrukce Provedení Konstrukce Provedení 

základy a zemní 

práce 

s izolací proti zemní vlhkosti svislé konstrukce smíšení zdivo v tloušťce 60 cm 

vodorovné 

konstrukce, stropy 

klenbové konstrukce střechy sedlová s krovem dřevěným 

krytina střech betonová tašková klempířské 

konstrukce 

měděné 

úpravy vnitřních 

povrchů 

vápenná omítka úpravy vnějších 

povrchů 

omítka vápenná hladká 

vnitřní obklady obklad keramický schody nejsou 

dveře a vrata vchodové dřevěné z masivu okna plastová s dvojsklem 

povrch podlah povlakové, částečně chybí vytápění lokální TP 

elektroinstalace vč. 

bleskosvodu 

světelný a motorový rozvod  vnitřní vodovod rozvod studené a teplé 

vnitřní kanalizace svislé a vodorovné potrubí vnitřní plynovod není 

ohřev teplé vody bojlerem ost.vnitř.vybavení 

(výtahy, VZT,EPS a 

pod.) 

není 

 

Počet koupelen 1 Počet kuchyní 1 

Vybavení koupelny Vybavení kuchyně 
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vana, umyvadlo kuchyňská linka 

Vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny Ne 

Při ocenění nemovitostí pro účely zřízení zástavního práva, není vybavení kuchyně součástí 

obvyklé ceny 

Počet samostatných 

WC 

1 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 

PENB k dispozici Ne 

PENB zákonná povinnost Ne 

 

1.NP - výčet místností plocha koeficient 

KZp 

započit. 

plocha 

pokoj 9.59 m
2
 1.0 9.59 m

2
 

koupelna 5.54 m
2
 1.0 5.54 m

2
 

WC 0.92 m
2
 1.0 0.92 m

2
 

chodba 2.91 m
2
 1.0 2.91 m

2
 

ložnice 19.20 m
2
 1.0 19.20 m

2
 

pokoj 20.49 m
2
 1.0 20.49 m

2
 

chodba 12.87 m
2
 1.0 12.87 m

2
 

zádveří 5.95 m
2
 1.0 5.95 m

2
 

pokoj 20.82 m
2
 1.0 20.82 m

2
 

technická místnost 4.30 m
2
 0.5 2.15 m

2
 

 

Součet ploch za podlaží 102.59 m
2
  100.44 m

2
 

 

Srovnávací metoda 

1. srovnatelná nemovitost 

Zdroj informace realitní inzerce – nabídky: RE/MAX Ambassador; petr.bardos@re-max.cz, 

datum změny inzerátu 7.10.2018 

Konstrukční 

provedení 

Stavba zděná 

Počet 

PP 

0 Počet 

NP 

1 Počet 

podkroví 

1 Zastavěná plocha 

1.NP 

41.0 m
2
 

Podlahová plocha 82.0 m
2
 Celková výměra všech 

pozemků 

106.0 m
2
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Cena za nemovitost 990 000 Kč 12 100 Kč/m
2
 

Redukce ceny 5 %  

Redukovaná cena 941 000 Kč 11 500 Kč/m
2
 

 

Porovnání s nemovitostí oceňovanou 

Dvoupodlažní dům s vnitřní užitnou plochou 82 m2 a menší udržovanou zahradou o velikosti 61 

m2, který leží v centru obce Mokrá Lhota. Současné dispoziční řešení domu nabízí v přízemí 

předsíň, dále pak velkou obytnou místnost s kuchyňským koutem a koupelnu s vanou, umyvadlem a 

přípravou na WC. V 1. patře je velký otevřený obytný prostor, který nabízí možnost rozčlenění na 

několik místností. Díky vysoké střeše je dále možné zvětšit užitnou plochu domu o podkroví. Patra 

jsou propojena dřevěným schodištěm. Vytápění domu zajišťují kamna na tuhá paliva. V domě jsou 

nové rozvody elektřiny a připraveny rozvody vody a odpady. Dům není napojen na vodovodní řád - 

nutno napojení vody na studnu. Dům je udržovaný, vyžaduje dokončovací práce 

Pozitiva porovnávané nemovitosti oproti oceňované: 

Neuvedeno 

Negativa porovnávané nemovitosti oproti oceňované: 

Horší využitelnost objekt vzhledem k zastavěné ploše a patrovému uspořádání 

Objekt není napojen na studnu 

 

 

 

 

  

2. srovnatelná nemovitost 

Zdroj informace realitní inzerce – nabídky: RealMak, a.s.; libor.hrdina@realmak.cz, datum 

změny inzerátu 13.10.2018 
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Konstrukční 

provedení 

Stavba zděná 

Počet 

PP 

0 Počet 

NP 

2 Počet 

podkroví 

1 Zastavěná plocha 

1.NP 

66.0 m
2
 

Podlahová plocha 80.0 m
2
 Celková výměra všech 

pozemků 

354.0 m
2
 

 

Cena za nemovitost 2 240 000 Kč 28 000 Kč/m
2
 

Redukce ceny 10 %  

Redukovaná cena 2 016 000 Kč 25 200 Kč/m
2
 

 

Porovnání s nemovitostí oceňovanou 

Zděná chata umístěna v osadě Pilátka vedle lokality Dlouhé Pole, vzdálená asi 3 km od Benešova u 

Prahy. Chata s dispozicí 3+1 splňuje všechny požadavky trvalého bydlení. Zastavěná plocha činí 66 

m2, celková plocha pozemku 354 m2. V přízemí je kuchyň s jídelním koutem, předsíň, kotelna na 

tuhá paliva s možností kombinace vytápění elektrokotlem a toaleta, v patře obývací pokoj s krbem, 

koupelna se sprchovým koutem a toaletou, ve 3. NP jsou 2 pokoje. Chata má ústřední vytápění 

(kotel na tuhá paliva), vlastní studnu a septik. Původní nabízená cena 2.500.000,- Kč. 

Pozitiva porovnávané nemovitosti oproti oceňované: 

Klidná lokalita s přírodou v okolí 

Ústřední vytápění 

Negativa porovnávané nemovitosti oproti oceňované: 

Horší dopravní dostupnost  
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 3. srovnatelná nemovitost 

Zdroj informace realitní inzerce – nabídky: Adomus - reality jinak; 

zdenek.vodicka@adomus.cz , datum změny inzerátu 17.10.2018 

Konstrukční 

provedení 

Stavba zděná 

Počet 

PP 

1 Počet 

NP 

1 Počet 

podkroví 

1 Zastavěná plocha 

1.NP 

116.0 m
2
 

Podlahová plocha 150.0 m
2
 Celková výměra všech 

pozemků 

795.0 m
2
 

 

Cena za nemovitost 3 200 000 Kč 21 300 Kč/m
2
 

Redukce ceny 5 %  

Redukovaná cena 3 040 000 Kč 20 300 Kč/m
2
 

 

Porovnání s nemovitostí oceňovanou 

Kompletně podsklepený RD 4+1 s garáží na vlastním pozemku v Třebešicích u Divišova o celkové 

výměře 795 m2 s vlastní studnou a septikem. Ohřev vody el. bojlerem, vytápění kotlem na tuhá 

paliva, měděné rozvody. Původní dřevěná okna, vše je ve funkčním, ale původním stavu. Možná 

půdní vestavba, při výstavbě dobu s tím bylo počítáno. Dům je postaven v centru obce. Veškerá 

občanská vybavenost v 5 km vzdáleném Divišově 

Pozitiva porovnávané nemovitosti oproti oceňované: 

Lépe využitelný objekt 

Garáž 

Negativa porovnávané nemovitosti oproti oceňované: 

Méně atraktivní lokalita s horší dopravní dostupností 
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4. srovnatelná nemovitost 

Zdroj informace realitní inzerce – nabídky: AVILAS reality s.r.o.; kures.reality@seznam.cz , 

datum změny inzerátu 9.10.2018 

Konstrukční 

provedení 

Stavba zděná 

Počet 

PP 

0 Počet 

NP 

1 Počet 

podkroví 

1 Zastavěná plocha 

1.NP 

180.0 m
2
 

Podlahová plocha 250.0 m
2
 Celková výměra všech 

pozemků 

811.0 m
2
 

 

Cena za nemovitost 3 150 000 Kč 12 600 Kč/m
2
 

Redukce ceny 5 %  

Redukovaná cena 2 993 000 Kč 12 000 Kč/m
2
 

 

Porovnání s nemovitostí oceňovanou 
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Zemědělská usedlost s pozemkem 811 m2 v obci Lbosín. Nemovitost je umístěna v klidné lokalitě 

na okraji obce. Přízemí tvoří vstupní chodba, koupelna, wc, spíž, kuchyň, 2 pokoje a navazující 

dílna se vstupem ze dvora. V patře, které má samostatný vchod jsou pak 3 pokoje, příprava na 

koupelnu a vstup na půdu nad dílnou. Ideální pro vybudování dvou samostatných bytových 

jednotek. Na pozemku je dále stodola 70 m2, sýpka 25 m2 a venkovní posezení s krbem. Vytápění 

nemovitosti je řešeno ústředním topením s kotlem na tuhá paliva, voda z vlastní study, odpady 

svedeny do jímky. Nemovitost je v dobrém udržovaném stavu.  

Pozitiva porovnávané nemovitosti oproti oceňované: 

Lépe využitelný objekt 

Ústřední vytápění 

Negativa porovnávané nemovitosti oproti oceňované: 

Méně atraktivní lokalita s horší dopravní dostupností 

 

 

 

  

Vyhodnocení srovnávací metody 

Rozpětí redukovaných cen 11 500 - 25 200 Kč/m
2
 941 000 - 3 040 000 Kč 

Stanovená cena za 1m
2
 v oceňované 

nemovitosti 
17 000 Kč/m

2
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V blízkém okolí oceňované nemovitosti se nachází málo podobných srovnatelných nemovitostí. Pro 

porovnání byly tedy zvoleny čtyři nemovitosti z nabídek realitních kanceláří nacházející se v širším 

okolí okresního města Benešov. V nabídce realitních kanceláří se na internetových serverech 

nacházejí srovnatelné nemovitosti v rozpětí cen od 12 do 30 tis Kč/1m2 podlahové plochy 

Uvedené porovnávané nemovitosti vykazují mírně širší rozptyl cen a jsou velmi podobné 

oceňované nemovitosti tvarově a objemově. Spodní hranice rozptylu je určena vícepodlažní 

nemovitostí umístěnou v podobné lokalitě avšak s velmi malou zastavěnou plochou a 

minimalistickou zahradou. Horní hranice rozptylu je určena zděnou chatou v blízkosti Benešova v 

lepším technickém stavu a s ústředním vytápěním.  Pro danou nemovitost stanovuji s ohledem na 

umístění v blízkosti okresního města Benešov s přímým autobusovým spojením PID do Benešova a 

s ohledem na nižší standard vybavení cenu za 1m2 započitatelné plochy v prostředním pásmu 

rozptylu porovnávaných nemovitostí tj. 17.000 Kč/1m2. 

 

Informace ve vztahu k užívání nemovitosti, nebo jejího pronájmu 

Nemovitost je  užívána vlastníkem 

 

V úvahu byly vzaty parametry, jako je lokalita, umístění v lokalitě, technický stav budovy, 

podlahová plocha, dispoziční řešení, velikost pozemku, dopravní dostupnost lokality, občanská 

vybavenost v místě, okolní zástavba, parkovací možnosti, atd. 

Ceny v realitní inzerci jsou obvykle nadhodnoceny o cca 5-10 % v porovnání s cenou, za kterou 

jsou nemovitosti obchodovány.  

Na základě zjištěných skutečností volím tržní hodnotu 17.000,- Kč/m2 započitatelné plochy jako 

cenu obvyklou v místě a čase ke dni 16.10.2018. Stanovená tržní hodnota oceňované nemovitosti 

vč. vedlejších staveb a příslušenství činí 1.700.000,- Kč  

 

 

REKAPITULACE OCENĚNÍ  
 

  

Obvyklá cena nemovité věci stp.č.90 včetně stavby bydlení 

čp. 33 Jírovice na stp.č.90 v katastrálním území Jírovice, 

obec Bystřice, okres Benešov  

1 700 000 Kč  

 

slovy: Jedenmilionsedmsettisíc Kč  
Hradci Králové 21.10.2018 

 René Tomeš 

 Sportovní 409/31 

 50009 Hradec Králové 
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Znalecká 

doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského 

soudu v Hradci Králové ze dne 3.9.1987 pod č.j.Spr. 690/84 pro základní obor 

ekonomika pro odvětví ceny a odhady se zvl. specializací na odhady nemovitostí a 

pro obor stavebnictví pro odvětví stavby obytné. Znalecký posudek byl zapsán 

pod poř. č. 8430/2018 znaleckého deníku. 
 

SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH  

 

Podklady a přílohy 

List vlastnictví 

Kopie katastrální mapy 

Mapa oblasti 

fotodokumentace 

počet stran A4 příloze 

2 

1 

1 

2 
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Kopie katastrální mapy ze dne 21.10.2018 

 

Pozemek p.č. 90 v k.ú. č. 616826 
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Mapa oblasti 

 

Pozemek p.č. 90 v k.ú. č. 616826 

 

Pozemek p.č. 90 v k.ú. č. 616826 
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