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Z N A L E C K Ý    P O S U D E K 
 

Z OBORU EKONOMIKA, ODVĚTVÍ  CENY A ODHADY      
 

 
Posudek je vypracován na základě objednávky firmy DRS IMMO, a. s., Příkop 843/4, 

Brno, Zábrdovice, IČ 26285011; je vyžádán, a může být použit jako podklad pro úřední řízení, 
soudní řízení, majetkové, právní úkony aj. –  bez omezení.  
 
 
 

A.   ZADÁNÍ  POSUDKU 
 

Úkol znalce je vymezen takto: Ocenit rodinný dům čp. 288 a pozemky číslo st. 407  
a č. 302/22, včetně nemovitého příslušenství, vše v katastrálním území Velká Ves u Broumova, 
obec Broumov, cenou obvyklou, stanovenou tržním oceněním. Ocenění cenou obvyklou, tržní, 
bude provedeno k datu vypracování tohoto posudku. 
 
 
 

B.   POUŽITÉ  PODKLADY  PRO  ZPRACOVÁNÍ  POSUDKU  
 
Při zpracování posudku jsem, kromě svých zjištění, vycházel také z údajů, které jsem 

opatřil sám, nebo v součinnosti s objednatelem a majitelem posuzované nemovitosti. Jednak  
z aktuálních informací z Katastru nemovitostí a Katastrální mapy pro oceňované nemovitosti  
a dále z dříve zpracovaných ocenění, které zapůjčil majitel nemovitostí. Těmito dříve zpracova-
nými oceněními jsou: Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2761/299/2011, který 
zpracoval Ing. Libor Hemelík, Borohrádek, 14.11.2011, znalecký posudek č. 2354/44/2010, 
který zpracoval Pavel Staněk, Broumov, 25.9.2010, a konečně výsledná zpráva o nemovitosti  
– odhad tržní ceny pro nebankovní společnost Real Finance CZ a.s, kterou vypracoval Boris Šob, 
M.C.K. Reality a.s. Kyšice, 14.8.2012.  

Ohledání předmětu ocenění jsem provedl, za účasti majitele oceňovaných nemovitostí, 
dne 27.8.2013. Objekty k ocenění byly ohledány a byla provedena orientační kontrola výměr, 
které byly zjištěny z dříve podaných posudků a zjištěna shoda; dále byla pořízena fotodoku-
mentace oceňovaných nemovitostí a byl zrekapitulován stav konstrukcí a zařízení. Tyto sku-
tečnosti tvoří obsah záznamu znalce na místě a byly do tohoto posudku zapracovány.  

Pro cenová srovnání a rozbor trhu byly použity informace realitních serverů, kdy na-
bídkové ceny a znaky porovnávaných nemovitostí byly znalcem zpracovány dle postupů obecné 
metodiky tržního ocenění. Výpočty byly, na základě zjištěných dat z ohledání, výměr oceňované 
nemovitosti a výměr vzorků porovnávacích nemovitostí, zpracovány za pomoci specializo-
vaného software Nemkalk, verze 7.9.x.     

Informativně jsem použil Základní mapu ČR 1:10000 zájmového území, Malý lexikon 
obcí České republiky, vydaný Českým statistickým úřadem, v aktuálním znění k datu ocenění. 
Posudek je zpracován na základě platných právních předpisů, které se k předmětu posudku 
vztahují, a jejichž ustanovení jsou použita k syntéze výsledku tohoto posudku. K nahlížení  
do Katastru nemovitostí byl použit vzdálený přístup přes internetového klienta. 
Pozn.: Pokud se v dalším textu uvádí číslo pozemku bez uvedení katastrálního území, jedná  
se vždy o k. ú. Velká Ves u Broumova.  
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C.   POPIS  ZJIŠTĚNÉHO  STAVU 
 
 Jde o rodinný dům čp. 288, postavený na pozemku č. st. 407, se zahradou na pozemku 

č. 302/22, vše k. ú. Velká Ves u Broumova, obec Broumov. Dům je z roku 1973, přízemní, 
s plochou střechou. Podsklepení je pouze velmi malé, přístupné poklopem z chodby domu. 
V domě je jeden byt o dispozici: veranda, předsíň, kuchyň, dva obytné pokoje, technická 
místnost, WC a koupelna. K domu je přistavěna garáž, za garáží dřevěná kůlna – sklad nářadí, 
popř. paliva. 

Rodinný dům čp. 288, ulice Lidická, Broumov – Velká Ves, je ve výpisu z Katastru 
nemovitostí evidován jako budova s číslem popisným, způsob využití objekt k bydlení. Dům je 
umístěn zcela na pozemku č. st. 407, který je evidován v druhu pozemku zastavěná plocha  
a nádvoří. Tento stavební pozemek sousedí s pozemkem zahrady č. 302/22; pozemek zahrady je 
ve funkčním celku s domem a stavebním pozemkem. Mezi evidovaným a na místě zjištěným 
stavem užití stavby čp. 288, stavebního pozemku číslo st. 407 (zastavěná plocha a nádvoří)  
a pozemku zahrady č. 302/22, evidovaného v druhu pozemku zahrada, není rozporu.  

Celek pozemků s rodinným domem je oplocen, vstup a vjezd k oceňovaným nemovi-
tostem je odbočením přímo z ulice (silnice Broumov – Šonov), průjezdné v obou směrech.  

Do ocenění zahrnutým příslušenstvím rodinného domu a oceňovaných pozemků je elek-
tropřípojka, přípojka telefonu, vody, kanalizace včetně septiku, dále oplocení, skleník, zpevněné 
plochy, trvalé porosty, garáž a kůlna. Hlavní inženýrské sítě jsou v bezprostředním dosahu  
a do rodinného domu jsou zavedeny, s výjimkou přípojky plynu - plyn je v dosahu. 

Oceňovaná lokalita se nachází u mírně frekventované komunikace města, v okolí sousedí 
rodinné domy se zahradami. Jde o spíše okrajovou část města, ačkoli některé služby a obchody,  
a zejména veřejná doprava (autobusové nádraží) jsou v přímém dosahu. Přístup a příjezd je bez-
problémový, nemovitost má větší odstup od ulice a je tedy mírněji obtěžována nepříznivými 
vlivy dopravy v sousedství. Docházková vzdálenost k zastávce autobusu (autobusové nádraží) je 
příznivá, stejně jako k železniční stanici.  

Oceňované pozemky ve funkčním celku mají částečně rovinnou, částečně svažitou expo-
zici (směrem do ulice), v okolí navazuje zástavba rodinnými domy se zahradami.  

Dům je obýván od doby jeho výstavby, od roku 1973. V průběhu let byla prováděna 
údržba a v nedávných letech i modernizace, spočívající v přístavbě vstupní verandy, zmenšení 
okenních otvorů s výměnou oken za moderní s vyhovujícími tepelně-technickými vlastnostmi, 
zateplení stropu, obnova podlah, aj. Zbývá dokončit zateplení stěn a opravu fasády. Vedlejší 
stavba kůlny a garáž jsou v horším stavu, nicméně stále ještě ve stavu uspokojivém. Totéž se 
týká venkovních úprav. 

Stavební prvky, které jsou kritické z hlediska další životnosti domu, jsou v dobrém stavu. 
Prvky krátkodobé životnosti, které bylo třeba opravit nebo nahradit, jsou opraveny nebo vymě-
něny a průběžná údržba svědčí o tom, že uspokojivý stav rodinného domu a jeho příslušenství 
může být udržován i nadále. 

Rodinný dům je k době ohledání trvale obýván. Dispozice domu umožňuje pouze jednu 
bytovou jednotku.  

Další údaje, které jsou třeba k ocenění, jsou obsaženy v části D tohoto posudku  
– vlastním ocenění.  

Na oceňovaných nemovitostech vázne, podle výpisu z Katastru nemovitostí, omezení 
vlastnického práva, a to zástavní právo smluvní pro ACEMA Credit Czech, a.s. Praha 8, 
s právním účinkem vkladu ke dni 2.3.2011.   
 Zástavní právo není do ocenění zahrnuto; aktuální ocenění tohoto práva plyne z práv-
ních podkladů pro zápis tohoto práva. 
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Oceňované nemovitosti, v k. ú. Velká Ves u Broumova mají, dle výpisu KN, zapsáno 

vlastnictví takto: 
 
Macek Stanislav, Lidická 288, Velká Ves, 550 01 Broumov    
  

Rozbor cenotvorných faktorů a popis vzorků se nachází v části D. Tato část je rozdělena 
na ocenění stavby a ocenění pozemků (souhrnné). Podkladem pro ocenění stavby a ocenění po-
zemků je pro oba případy provedený rozbor vzorků, získaných z realitních serverů. Vzorky jsou 
vybrány z dané lokality a tak, aby byly vhodným analogonem pro získání tržní ceny zde oceňo-
vaného souboru nemovitostí.  

Trvalé porosty, které jsou součástí zde oceňovaných pozemků, jsou již zahrnuty do ceny 
zjištěné tímto oceněním. Analogicky platí pro venkovní úpravy a vedlejší stavby jejich zahrnutí 
do zjištěné ceny stavby. 
 
   
Následuje dokladová část posudku na str. 5 až 7. Dále posudek pokračuje částí D – str. 8.    
 
 
str. 5 mapa Katastru nemovitostí pro pozemky č. st. 407, č. 302/22 a okolí,  

katastrální území Velká Ves u Broumova 
 
str. 6, 7 výpis z Katastru nemovitostí pro pozemky č. st. 407, 302/22 a stavbu čp. 288, 

vše katastrální území Velká Ves u Broumova 
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D.   OCENĚNÍ 
 
 
1.01 Ocenění stavby - rodinný dům 
 
Tržní hodnota oceňované nemovitosti se odhadne na základě porovnání s realizovanými nebo 
nabídkovými cenami obdobných (srovnatelných) nemovitostí – dále jen „vzorky“. Hodnota 
nemovitosti, propočtená dle konkrétního vzorku, se spočítá podle vzorce 

 
Hv = Cv x KU / Vvzorek x Vnem / Kf, 

kde 
Hv  hodnota dle vzorku, 
Cv  cena vzorku, 
KU  koeficient úpravy na reálnou cenu, 
Vvzorek  výměra vzorku, 
Vnem  výměra oceňované nemovitosti, 
Kf  cenotvorný koeficient. 
 
Charakteristika nemovitosti 
 
Stavba  rodinný dům samostatný 
Konstrukce  cihlová 
Stav  po částečné rekonstrukci 
Vlastnictví  fyzická osoba 
 
Výměry a dispozice 
 
Zastavěná plocha  93,50 m2 
Podlahová plocha  75,50 m2 
Obestavěný prostor  383,00 m3 
 
 
Vzorek 1 
 

Nabízíme k prodeji RD v Broumově, dvě bytové jednotky. Dům se nachází v klidné části 
centra Broumova. V 1 NP je byt 2+1 s krbem, kuchyní, koupelnou, WC. Ve 2 NP je byt 2+1 
s kuchyňkou, koupelnou, WC. Dům je po rekonstrukci. Vodovod obecní, kanalizace veřejná.  
V domě je plynová přípojka. Ve městě je veškerá občanská vybavenost. Broumov je krásné 
město s historickým centrem, kterému dominuje benediktinský klášter ze 14. století. V okolí 
Broumova jsou jedinečné skalní útvary. Národní přírodní rezervace Broumovské stěny, Adrš-
pašskoteplické skály, které přímo vybízí k výletům do tamní přírody, jak pěší, tak i cykloturisty.  
V každém případě doporučuji prohlídku nemovitosti. Hypoteční poradkyni zajistíme zdarma. 
Č.zakázky 48898. 
 
Identifikace vzorku  www.sreality.cz - ID zakázky 48898 
Datum zpracování  29.06.2013 
 
Nabídková cena  1 140 000 Kč 
Ku = 0,90  koeficient úpravy na reálnou cenu 
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Charakteristika nemovitosti 
 
Stavba  dům rodinný 
Konstrukce  cihlová 
Stav  velmi dobrý 
Vlastnictví  neuvedeno 
 
Výměry a dispozice 
 
Užitná plocha  160,00 m2 
Zastavěná plocha  91,00 m2 
Podlahová plocha  160,00 m2 
 
Cenotvorné faktory 
 
skup.  cenotvorný faktor  hodnota faktoru    součet  součin skupin 
    [%]   skupiny [%]     
1  Situace na trhu s nemovitostmi  -10     
1  Ostatní vlivy prodeje  -10    -20 
2  Umístění v rámci mikroregionu  0  *)   
2  Ostatní místní vlivy  -10    -10 
3  Konstrukční provedení  +10     
3  Dispoziční řešení  -10     
3  Provozní náklady, možnosti ekonom. využití  0  *)   
3  Stavebně technický stav  +5     
3  Vliv příslušenství  -20    -15 
 
*) vzorek je v rámci tohoto faktoru s oceňovanou nemovitostí srovnatelný 
 
Kf = 0,80 x 0,90 x 0,85 =   0,612 
 
Hv = 1 140 000 Kč x 0,90 / 160,00 m2 x 75,50 m2 / 0,612 = 791 085 Kč 
Míra shody (váha)  2 
 
 
Vzorek 2 
 

Nabízíme pěknou novostavbu menšího rodinného domku, s bytem 2+kk, garáží, 
prádelnou a sušárnou, obytná plocha 106 m2, zastavěná plocha 72 m2, cihla, historické centrum 
Broumova. V přízemí: zádveří s dřevěným schodištěm do podkroví, prádelna/sušárna, WC, 
garáž. V podkroví: obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna s rohovou vanou,  
el. bojler na ohřev teplé vody, umyvadlo s koupelnovým nábytkem, WC, příprava na pračku.  
Na podlahách dlažba, prkna a plovoucí podlahy. Dveře, okna, zárubně a nábytek jsou z masivu, 
je možno ponechat nábytek a částečné zařízení domu. Stavba byla kolaudována v roce 2009.  
Z Broumova je možné vyrazit do krásného okolí: broumovský klášter, Adršpašské skály, 
Krkonoše, Orlické hory, Babiččino údolí, zámek Ratibořice, státní zámek Náchod, zámek  
v Novém městě nad Metují, vodní nádrž Rozkoš, poutní místa Wambeřice nebo Křešov.  
 
Identifikace vzorku  www.sreality.cz - ID zakázky 1338 
Datum zpracování  29.06.2013 
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Nabídková cena  1 750 000 Kč 
Ku = 0,90  koeficient úpravy na reálnou cenu 
 
Charakteristika nemovitosti 
Stavba  dům rodinný 
Konstrukce  cihlová 
Stav  novostavba 
Vlastnictví  osobní 
 
Výměry a dispozice 
Užitná plocha  106,00 m2 
Zastavěná plocha  72,00 m2 
Podlahová plocha  106,00 m2 
 
Cenotvorné faktory 
 
skup.  cenotvorný faktor  hodnota faktoru    součet  součin skupin 
    [%]   skupiny [%]     
1  Situace na trhu s nemovitostmi  -10     
1  Ostatní vlivy prodeje  0  *)  -10 
2  Umístění v rámci mikroregionu  +20     
2  Ostatní místní vlivy  +10    +30 
3  Konstrukční provedení  +5     
3  Dispoziční řešení  +5     
3  Provozní náklady, možnosti ekonom. využití  +5     
3  Stavebně technický stav  +5     
3  Vliv příslušenství  -10    +10 
 
*) vzorek je v rámci tohoto faktoru s oceňovanou nemovitostí srovnatelný 
 
Kf = 0,90 x 1,30 x 1,10 =   1,287 
 
Hv = 1 750 000 Kč x 0,90 / 106,00 m2 x 75,50 m2 / 1,287 = 871 652 Kč 
Míra shody (váha)  4 
 
 
Vzorek 3 
 

Prodej dvougeneračního RD v Broumově poblíž fotbalového hřiště. Dispozice: přízemí 
vstupní chodba, obývací pokoj, kuchyň, ložnice, WC, spíž, koupelna a prádelna. 1. NP - koupelna 
a WC, kuchyň, obývací pokoj, 2 pokoje, zimní zahrada a ložnice v podkroví. Každá bytová jed-
notka má samostatný vchod a je průchozí vnitřní částí. Za domem je velká zahrada se skle-
níkem. Součástí domu jsou tři garáže. 
 
Identifikace vzorku  www.sreality.cz - ID zakázky 332390 
Datum zpracování  29.06.2013 
 
Nabídková cena  2 690 000 Kč 
Ku = 0,90  koeficient úpravy na reálnou cenu 
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Charakteristika nemovitosti 
 
Stavba  dům rodinný 
Konstrukce  cihlová 
Stav  velmi dobrý 
Vlastnictví  jiné 
 
Výměry a dispozice 
 
Užitná plocha  1 242,00 m2 
Zastavěná plocha  160,00 m2 
Podlahová plocha  327,00 m2 
 
Cenotvorné faktory 
 
skup.  cenotvorný faktor  hodnota faktoru    součet  součin skupin 
    [%]   skupiny [%]     
1  Situace na trhu s nemovitostmi  0  *)   
1  Ostatní vlivy prodeje  -20    -20 
2  Umístění v rámci mikroregionu  0  *)   
2  Ostatní místní vlivy  -10    -10 
3  Konstrukční provedení  +5     
3  Dispoziční řešení  +5     
3  Provozní náklady, možnosti ekonom. využití  -10     
3  Stavebně technický stav  +5     
3  Vliv příslušenství  0  *)  +5 
 
*) vzorek je v rámci tohoto faktoru s oceňovanou nemovitostí srovnatelný 
 
Kf = 0,80 x 0,90 x 1,05 =   0,756 
 
Hv = 2 690 000 Kč x 0,90 / 327,00 m2 x 75,50 m2 / 0,756 = 739 388 Kč 
Míra shody (váha)  2 
 
 
Závěrečný odhad tržní hodnoty oceňované nemovitosti (stavby rodinného domu) 
 
Vzorek 1  791 085 Kč 
Vzorek 2  871 652 Kč 
Vzorek 3  739 388 Kč 
 
Vážený průměr hodnot  818 444 Kč 
 
Odhad tržní hodnoty oceňované nemovitosti (stavby rodinného domu) 820 000 Kč 
 
 
Odhad hodnoty položky "1.01 Ocenění stavby - rodinný dům" činí 820 000,00 Kč. 
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1.02 Ocenění pozemků 
 
Tržní hodnota oceňovaného pozemku se odhadne na základě porovnání s realizovanými nebo 
nabídkovými cenami obdobných (srovnatelných) pozemků – dále jen „vzorky“. Hodnota po-
zemku, propočtená dle konkrétního vzorku, se spočítá podle vzorce 

 
Hv = Cv x KU / Vvzorek x Vpoz / Kf, 

kde 
Hv  hodnota dle vzorku, 
Cv  cena vzorku, 
KU  koeficient úpravy na reálnou cenu, 
Vvzorek  výměra vzorku, 
Vpoz  výměra oceňovaného pozemku, 
Kf  cenotvorný koeficient. 
 
Charakteristika pozemku 
Pozemek  stavební pro bydlení a rekreaci 
Vlastnictví  fyzická osoba 
 
Výměry 
 
pol.  pozemek     výměra pozemku   
číslo        [m2]   
1  pozemek č. st. 407      364 
2  pozemek č. 302/22      440 
 
Celková výměra pozemků  804 m2 
 
 
Vzorek 1 
 

Exklusivní prodej zahrady, v lokalitě Broumov (okres Náchod). Ve městě Broumov se na-
chází veškerá občanská vybavenost. Předmětem prodeje je pozemek o celkové výměře 982 m2, 
složen ze zastavěné plochy o výměře 61 m2 a zahrady o výměře 921 m2. V případě zájmu 
zajistíme financování pozemku. 
 
Identifikace vzorku  www.sreality.cz - ID zakázky 6026512 
Datum zpracování  30.06.2013 
 
Nabídková cena  329 000 Kč 
Ku = 0,90  koeficient úpravy na reálnou cenu 
 
Charakteristika pozemku 
Pozemek  pozemek zahrada 
Vlastnictví  neuvedeno 
 
Výměry 
pol.  pozemek     výměra pozemku   
číslo        [m2]   
1  Plocha pozemku      982 
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Cenotvorné faktory 
 
skup.  cenotvorný faktor  hodnota faktoru    součet  součin skupin 
    [%]   skupiny [%]     
1  Situace na trhu s nemovitostmi  0  *)   
1  Ostatní vlivy prodeje  +5    +5 
2  Poloha  -15     
2  Vztah k územnímu plánu  0  *)   
2  Velikost, tvar a konfigurace  0  *)   
2  Dopravní dostupnost a zainvestovanost pozemku -10     
2  Vliv okolí  0  *)   
2  Zátěže na pozemku  0  *)  -25 
 
*) vzorek je v rámci tohoto faktoru s oceňovanou nemovitostí srovnatelný 
 
Kf = 1,05 x 0,75 =   0,7875 
 
Hv = 329 000 Kč x 0,90 / 982,00 m2 x 804,00 m2 / 0,7875 = 307 845 Kč 
Míra shody (váha)  1 
 
 
Vzorek 2 
 

Pěkný pozemek o výměře 4 718 m2 na velmi zajímavém, klidnějším místě s dobrým pří-
jezdem, vhodný ke stavbě rodinného domu, resp. domů /viz. územní plán města/, případně 
rekreačních objektů. Voda, elektřina a odpady vedou na hranici pozemku. Pěkné místo v blíz-
kosti Broumovských stěn, lyžařských terénů apod. Další popis: Terén pozemku - rovinatý. 
 
Identifikace vzorku  www.ceskereality.cz -  
Datum zpracování  30.06.2013 
 
Nabídková cena  754 880 Kč 
Ku = 0,95  koeficient úpravy na reálnou cenu 
 
Charakteristika pozemku 
Pozemek  stavební pro bydlení a rekreaci 
Vlastnictví  neuvedeno 
 
Výměry 
pol.  pozemek     výměra pozemku   
číslo        [m2]   
1  Celková plocha      4 718 
Cenotvorné faktory 
 
skup.  cenotvorný faktor  hodnota faktoru    součet  součin skupin 
    [%]   skupiny [%]     
1  Situace na trhu s nemovitostmi  0  *)   
1  Ostatní vlivy prodeje  -20    -20 
2  Poloha  -30     
2  Vztah k územnímu plánu  0  *)   
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2  Velikost, tvar a konfigurace  -5     
2  Dopravní dostupnost a zainvestovanost pozemku -10     
2  Vliv okolí  0  *)   
2  Zátěže na pozemku  0  *)  -45 
 
*) vzorek je v rámci tohoto faktoru s oceňovanou nemovitostí srovnatelný 
 
Kf = 0,80 x 0,55 =   0,44 
 
Hv = 754 880 Kč x 0,95 / 4 718,00 m2 x 804,00 m2 / 0,44 = 277 745 Kč 
Míra shody (váha)  1 
 
 
Vzorek 3 
 

Rovinatý pozemek v klidné části obce Broumov - Velká Ves. Pozemek se nachází v za-
hrádkářské kolonii. Na pozemek je vydáno územní rozhodnutí k výstavbě rodinného domu. 
Přípojky: el. cca 80 m, vodovod, plyn není, obecní kanalizace v plánu. Ve městě Broumov se na-
chází veškerá občanská vybavenost. V blízkosti Broumova se nachází CHKO Adršpašsko 
-teplické skály cca 15 km. Pozemek: 1.258 m2. 
 
Identifikace vzorku  www.ceskereality.cz - 
http://vychodo.ceskereality.cz/pozemky/parcely/?id=DBE348047918 
Datum zpracování  30.06.2013 
 
Nabídková cena  140 960 Kč 
Ku = 0,95  koeficient úpravy na reálnou cenu 
 
Charakteristika pozemku 
Pozemek  stavební pro bydlení a rekreaci 
Vlastnictví  neuvedeno 
 
Výměry 
pol.  pozemek     výměra pozemku   
číslo        [m2]   
1  Celková plocha      1 258 
 
Cenotvorné faktory 
 
skup.  cenotvorný faktor  hodnota faktoru    součet  součin skupin 
    [%]   skupiny [%]     
1  Situace na trhu s nemovitostmi  0  *)   
1  Ostatní vlivy prodeje  -10    -10 
2  Poloha  -30     
2  Vztah k územnímu plánu  0  *)   
2  Velikost, tvar a konfigurace  0  *)   
2  Dopravní dostupnost a zainvestovanost pozemku -40     
2  Vliv okolí  0  *)   
2  Zátěže na pozemku  0  *)  -70 
 
*) vzorek je v rámci tohoto faktoru s oceňovanou nemovitostí srovnatelný 
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Kf = 0,90 x 0,30 =   0,27 
 
Hv = 140 960 Kč x 0,95 / 1 258,00 m2 x 804,00 m2 / 0,27 = 316 979 Kč 
Míra shody (váha)  1 
 
 
Závěrečný odhad tržní hodnoty oceňovaných pozemků (celkem) 
 
Vzorek 1  307 845 Kč 
Vzorek 2  277 745 Kč 
Vzorek 3  316 979 Kč 
 
Vážený průměr hodnot  300 856 Kč 
 
Odhad tržní hodnoty oceňovaných pozemků  300 000 Kč 
 
 
Odhad hodnoty položky "1.02 Ocenění pozemků" činí celkem 300 000,00 Kč. 
 
 Případně nutné rozpočítání zjištěné ceny na jednotlivé pozemky je možné podle jejich 
výměr, při jednotkové ceně cca 373 Kč/m2, tedy po zaokrouhlení takto (Kč): 
 
1  pozemek č. st. 407  364 m2                                                 136.000,- 
2 pozemek č. 302/22                                  440 m2                                                 164.000,-  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Celkem                  804 m2             300.000,-  
 
 
 

 
 
E.   CELKOVÁ  CENA  OCEŇOVANÝCH  NEMOVITOSTÍ - REKAPITULACE 
  

Sečtením dílčích cen z části D tohoto posudku, je vyčíslena celková odhadovaná cena 
nemovitostí, (v  Kč) v členění Ad. 1.01 a Ad.1.02 v souhrnu takto: 

 
 
Ad. 1.01  Rodinný dům čp. 288   820 000 Kč  
Ad. 1.02  Stavební pozemek č. st. 407, č. 302/22  (celkem)  300 000 Kč  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem                       1 120 000 Kč  
 
 
  Celková odhadovaná tržní hodnota oceňovaných nemovitostí, kdy odhad tržní hodnoty 
je zpracován za použití Mezinárodních oceňovacích standardů IVS (The International Valuation 
Standards), s přihlédnutím ke standardu IVS 1 (Oceňování na základě tržní hodnoty) činí 
v souhrnu   1 120 000,- Kč.  
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F.   ODPOVĚĎ  NA  ZADANÝ  ÚKOL  ZNALCE – VÝSLEDEK  
 
Cena nemovitostí, oceněných ze zadání úkolu znalce v části A tohoto posudku, 

použitím metodiky tržního ocenění, ke dni zpracování tohoto posudku, podle stavu nalezeného 
k datu ohledání, činí celkem  1 120 000,- Kč.   
Zjištěná cena slovy: jedenmiliónstodvacettisíc  korun českých.   
Tuto cenu je možno pokládat za cenu obvyklou v daném místě a čase. 
 
 
 
G.    ZÁVĚR  

 
Znalecký posudek z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, odpovídá na úkol  

ze zadání posudku. Posudek obsahuje šestnáct číslovaných listů, je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden je uložen v archivu znalce. 

 
                  --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Znalecká doložka: 

Tento znalecký posudek jsem podal jako znalec, jmenovaný Krajským soudem v Hradci 
Králové dne 3.4.1998 č.j. Spr. 3703/97 pro obory stavebnictví a vodní hospodářství, a dne 
15.5.2002 č.j. Spr. 2482/2001 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací 
nemovitosti. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem  95  ve znaleckém deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. 
 
 
 
 
V České Skalici, dne 20.9.2013  
 
 
 
 
 
 
        Ing. Pavel Bečička 
       autorizovaný inženýr a soudní znalec 
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