
 

 

ZNALECKÝ  POSUDEK 
 

č. 5136/20 

 
O ceně:  

1/ Nemovitého majetku, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaného na LV č. 1328  

2/ Spoluvlastnického podílu id. 5/6 na nemovitém majetku zapsaném na LV č. 1329  

vše pro katastrální území a obec Česká Kamenice, okres Děčín  

 

Objednatel posudku: Mgr. Martin Slavata 

soudní exekutor 

Táborská 527 

293 05 Mladá Boleslav 

    

Účel posudku: Určení obvyklé ceny nemovité věci na základě 

usnesení soudního exekutora č.j.: 080 EX 340/20-

196 

 

Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 

121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/212 Sb., 

č. 303/2013 Sb. a zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a zákony č. 

228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., podle stavu oceňovaných věcí ke dni 20.01.2021, posudek 

vypracoval: 

 Ing. Jiří Krch  

 Záhřebská 33 

 120 00 Praha 2 

 tel.: +420 602 216 832 

 e-mail: krch@volny.cz, www.jirikrch.cz 

Posudek obsahuje včetně titulního listu a příloh 23 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

V Praze 03.02.2021 

mailto:krch@volny.cz
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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Úkolem znaleckého posudku je zjištění ceny nemovitého majetku pro účel exekuce prodejem 

nemovitosti. Znalec oceňuje majetek a jednotlivá práva a závady s majetkem spojené obvyklou cenou 

podle zvláštního předpisu - §2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.  

2. Informace o nemovitosti 

Název nemovitosti:   LV č. 1328, LV č. 1329 

Kraj:   Ústecký 

Okres:   Děčín 

Obec:   Česká Kamenice 

Katastrální území:   Česká Kamenice 

3. Prohlídka nemovitosti 

Prohlídka oceňovaného majetku, dům pouze zvenku, byla provedena zpracovatelem posudku dne 

20.01.2021. 

4. Podklady pro vypracování posudku 

- usnesení o ustanovení znalce, kopie dokladu je v příloze posudku 

- výpisy z katastru nemovitostí, kopie dokladů jsou v příloze posudku 

- mapový podklad, kopie dokladu je v příloze posudku 

- místní šetření provedené dne 20.01.2021 

- nabývací titul, kupní smlouva V-3646/2014, kopie dokladu je v příloze posudku 

- kopie odhadu obvyklé ceny předmětného majetku poskytnutá zástupcem vlastníka 

- předpisy zabývající se oceňováním nemovitostí, zejména pak zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb., v rozsahu ke dni ocenění 

- doklady pro cenové porovnání ze sbírky listin příslušného katastrálního úřadu  

- nabídka nemovitostí pro porovnání uvedená na serveru sreality.cz 

5. Celkový popis majetku 

Předmětem ocenění je nemovitý majetek, zapsaný na LV č. 1328 a spoluvlastnický podíl id. 5/6 na 

nemovitém majetku zapsaném na LV č. 1329, vše pro katastrální území a obec Česká Kamenice, 

okres Děčín. 

LV č. 1328: Pozemek parc. č. st. 2212, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 691 a pozemek 

parc. č. 737/2. 

LV č. 1329: Pozemek parc. č. 733. 

Vlastníku oceňovaného majetku a současně povinnému, Janu Homutovi a jeho zástupci Mgr. Janu 

Oldřichu Homutovi, jsem dne 23.12.2020 odeslal doporučené dopisy s oznámením termínu místního 

šetření (20.01.2020 ve 14:00 hod, před čp. 691 v kat. ú. Česká Kamenice). Dne 12.1.2021 mne 

elektronickou poštou kontaktoval Mgr. Jan Oldřich Homuta s nabídkou spolupráce při ocenění, avšak 

s výjimkou provedení místního šetření z důvodu rizik spojených s epidemií Covid-19. Následně jsme 
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se dohodli na tom, že mi poskytne kopii odhadu ceny majetku z roku 2013, vyhotoveného pro účely 

hypotečního financování, a že nebude bránit prohlídce majetku z veřejného pozemku.  

Dne 20.1.2021 jsem se dostavil na místo nemovitosti, přítomný pan Mgr. Jan Oldřich Homuta mi 

umožnil vstoupit na pozemek parc. č. 737/2 za účelem prohlídky domu čp. 691 zvenku a co se týká 

interiéru konstatoval, že stav je stejný, jako v předloženém odhadu. 

Dne 2.2.2021 mi v telefonickém rozhovoru Mgr. Jan Oldřich Homuta poskytnul doplňující údaje o 

oceňovaném majetku, zejména potom informace o stavebním vývoji a provedení staveb.  

Na internetových stránkách města Česká Kamenice je zpřístupněn územní plán města, se kterým jsem 

se, v rozsahu oceňovaného majetku, seznámil. 

Na katastrálním úřadu v Děčíně jsem získal kopii nabývacího titulu (kupní smlouva V-3646/2014). 

Jsem toho názoru, že na základě dostupných podkladů, navzdory neumožnění prohlídky interiéru 

stavby, je možné provedení odhadu obvyklé ceny majetku pro účel exekuce. 

 

5.1 LV č. 1328 

 

Pozemek 

Na LV jsou zapsány dvě pozemkové parcely: 

Parc. č. st. 1212 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2, součástí pozemku je stavba rodinného 

domu čp. 691. 

Parc. č. 737/2 – trvalý travní porost o výměře 1991 m2. 

Pozemek přibližně lichoběžníkového tvaru o celkové výměře 2074 m2, se nalézá na jižním okraji 

obce. Podle platného územního plánu je pozemek součástí plochy označené jako území zastavěné a 

k zástavbě určené – bydlení individuální městské. 

Pozemek je přístupný z veřejné komunikace prostřednictvím pozemku parc. č. 733. Je zavedena 

elektřina a vodovod.  

 

Stavba čp. 691 na parc. č. st. 1212 

Dům obsahuje přízemí a podkroví a je částečně podsklepený. Podle sdělení Mgr. Jana Oldřicha 

Homuty byla stavba pořízena asi v roce 1974. Podzemní podlaží je zděné, na kamenné podezdívce 

byla postavena montovaná dřevostavba. Poslední celková adaptace byla provedena v roce 2008. 

Současný stav (prohlídka zvenku a fotografie interiéru z roku 2013) nasvědčuje tomu, že se jednalo 

o celkovou adaptaci týkající se interiéru i obvodového pláště včetně krytiny střechy. V domě je jeden 

byt. Je provedena napojení na elektřinu a vodovod. Odpadní vody jsou odváděny do žumpy. Vytápění 

je ústřední s teplovodní soustavou napojenou na kotel na pevná paliva, který je ještě doplněný 

elektrokotlem. 

Celková podlahová plocha domu činí 139 m2. 

 

Součásti a příslušenství 

Při severozápadním rohu pozemku se nalézá dřevěná stavba přístřešku, nejspíše víceúčelového 

skladu, podle pohledu zvenku blížící se konci životnosti. Dále se jedná o oplocení pozemku, žumpu, 

přípojky kanalizace, vody a elektřiny a o porosty. 

 

Práva a závady 

Podle výpisu z katastru nemovitostí je vlastnické právo omezeno zástavním právem smluvním. Toto 

omezení nebude oceňováno. 

Dům užívá k bydlení vlastník a jeho otec.  

 

5.2 LV č. 1329 

 

Pozemek 

Na LV je zapsána jedna pozemková parcela: 
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Parc. č. 733 – ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, o výměře 1665 m2. 

Pozemek přibližně lichoběžníkového tvaru se nalézá na jižním okraji obce. Podle platného územního 

plánu je pozemek součástí plochy označené jako území zastavěné a k zástavbě určené – bydlení 

individuální městské. 

Pozemek je přístupný z veřejné komunikace, je pravděpodobná možnost napojení na elektřinu a 

vodovod.  

 

Součásti a příslušenství 

V severní části pozemku je dřevěná vedlejší stavba, která v době realizace domu čp. 691, sloužila 

jako zařízení staveniště. Pod touto stavbou je prý starý sklep, jenž je zbytkem budovy hostince, která 

zde stála asi do roku 1940. Dále se jedná o oplocení pozemku včetně kamenné podezdívky a o 

porosty. 

 

Práva a závady 

Podle výpisu z katastru nemovitostí je vlastnické právo k oceňovanému spoluvlastnickému podílu 

omezeno zástavním právem smluvním. Toto omezení nebude oceňováno. 
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B. Posudek 

Definice obvyklé ceny 

Obvyklá cena je definována v §2 odst. (1) zákona č. 151/1997 Sb. (Zákon o oceňování majetku). 

Obvyklou cenou se pro účely uvedeného 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. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se 

porovnáním. 

Určení obvyklé ceny 

Obvyklá cena se určuje porovnáním sjednaných cen stejných, popřípadě obdobných předmětů 

ocenění v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do porovnání se nezahrnují ceny 

sjednané za vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího a kupujícího ani vlivu 

zvláštní obliby. 

 

V roce 2019 došlo k prodeji sousedního pozemku parc. č. 741/1 a 741/3 (kupní smlouva V-

1418/2019), kdy Město Česká Kamenice prodalo fyzické osobě pozemek o celkové výměře 2583 m2 

za cenu 513.600,- Kč, tedy za 200,- Kč/m2. Byť se jedná o sousední pozemek, nelze tuto informaci 

považovat za relevantní neboť, na rozdíl od předmětu ocenění, je pozemku určena územním plánem 

naprosto odlišná funkce, a to území nezastavitelné – zahrady a sady. Proto považuji tuto informaci za 

nepoužitelnou. 

V roce 2020 došlo k prodeji pozemku v sousedství parc. č. 730 (kupní smlouva V-1795/2020), mezi 

dvěma fyzickými osobami. Pozemek o výměře 6565 m2 byl prodán za cenu 300.000,- Kč, tedy za cca 

46,- Kč/m2. Byť se jedná o sousední pozemek, nelze opět tuto informaci považovat za relevantní 

neboť, na rozdíl od předmětu ocenění, je pozemku určena územním plánem naprosto odlišná funkce, 

a to území nezastavitelné – zpf – louky, pastviny, travní porosty. Proto považuji i tuto informaci za 

nepoužitelnou. 

 

V předmětné lokalitě (okrajová část České Kamenice) jsem nezískal informace o sjednaných cenách 

obdobných předmětů ocenění.  

 

V takovém případě provedu ocenění na základě porovnání nikoli s použitím sjednaných cen, ale za 

použití informací o nabídkách k prodeji. 

 

 

LV č. 1328 

 

Porovnání provedu s nabízenými rodinnými domy s pozemky v lokalitě srovnatelné s lokalitou 

předmětu ocenění.  

Za porovnávací jednotku jsem zvolil podlahovou plochu domu. Cenové údaje jsem dále upravil 

korekčními koeficienty v návaznosti na odlišnosti předmětu ocenění a příkladů pro porovnání.  
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Nemovité věci pro porovnání:  

Název: Prodej rodinného domu 280 m2, pozemek 1 736 m2 

Lokalita: Starý Šachov - Malý Šachov, okres Děčín 

Popis: Jedná se o samostatný rodinný dům se saunou, garáží, terasou a pergolou v obci Malý 

Šachov. 

 

Pozemek: 1 736,00 m2 

Užitná plocha: 280,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - nabídka na prodej 0,95 

K2 Velikosti objektu - větší 1,15 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku - v poměru ke stavbě menší 1,15 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena [Kč] 

 

Užitná plocha 

[m2] 

Jedn. cena 

Kč/m2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 

3 680 000 280,00 13 143 1,26 16 560 
 

Název: Prodej rodinného domu 250 m2, pozemek 700 m2 

Lokalita: Kadlecova, Kamenický Šenov 

Popis: Nabízíme ke koupi velký, částečně podsklepený rodinný dům s možností i 

dvougeneračního bydlení.  

Pozemek: 700,00 m2 

Užitná plocha: 250,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - nabídka na prodej 0,95 

K2 Velikosti objektu - větší 1,10 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku - menší 1,25 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena [Kč] 

 

Užitná plocha 

[m2] 

Jedn. cena 

Kč/m2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 

2 990 000 250,00 11 960 1,31 15 668 
 

Název: Prodej rodinného domu 180 m2, pozemek 551 m2 

Lokalita: Nerudova, Krásná Lípa 

Popis: Nabízíme k prodeji přízemní rodinný dům o zastavěné ploše 201 m2, který se nachází 

v malebném prostředí Českého Švýcarska, v obci Krásná Lípa, se zahradou 350 m2.  

Pozemek: 551,00 m2 

Užitná plocha: 180,00 m2 
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Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - nabídka na prodej 0,95 

K2 Velikosti objektu - porovnatelná 1,00 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku - menší 1,30 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena [Kč] 

 

Užitná plocha 

[m2] 

Jedn. cena 

Kč/m2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 

3 149 000 180,00 17 494 1,23 21 518 
 

Minimální jednotková porovnávací cena 15 668 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 17 915 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 21 518 Kč/m2 

 

Porovnáním s uvedenými obchodními případy jsem dospěl k výsledku, že cena majetku, zjištěná 

porovnávací metodou, se pohybuje v poměrně úzkém pásmu cca od 15,5 do 21,5 tis. Kč/m2 

s průměrem kolem 18 tis. Kč/m2 podlahové plochy domu. 

 

Hodnotu majetku, zjištěnou porovnávací metodou, odhaduji na úrovni přibližně průměru 

porovnávacích cen: 18.000,- Kč/m2 * 139 m2 = 2.502.000,- Kč. 

 

 

LV č. 1329 

 

Porovnání provedu s nabízenými stavebními pozemky v lokalitě srovnatelné s lokalitou předmětu 

ocenění.  

Za porovnávací jednotku jsem zvolil plochu pozemku. Cenové údaje jsem dále upravil korekčními 

koeficienty v návaznosti na odlišnosti předmětu ocenění a příkladů pro porovnání.  

Nemovité věci pro porovnání: 

Název: Prodej stavebního pozemku 1 461 m2 

Lokalita: Kamenický Šenov - Prácheň, okres Česká Lípa 

Popis: Nabízím Vám ke koupi stavební parcelu v obci Kamenický Šenov katastrální území 

Prácheň o celkové výměře 1461m2. Pozemek je mírně svažitý. V současné době je 

již k dispozici geometrický plán.Sítě elekřina, plyn u hranice pozemku.Voda nutné 

vykopat studnu. 

Pozemek: 1 461,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,95 

K2 Lokalita 1,00 

K3 Velikost 1,00 

K4 Tvar pozemku 1,00 

K5 Inženýrské sítě 1,00 
   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena [Kč] 

 

Výměra pozemku 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Celkový koef. 

KC  

Upr. jedn. cena 

[Kč/m2] 
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796 245 1 461 545 0,95 518 
 

Název: Prodej stavebního pozemku 2 500 m2 

Lokalita: Veselé, okres Děčín 

Popis: Prodej pozemku o celkové výměře 2500 m2, který se nachází v klidné části obce 

Veselé. Jedná se o pozemek určený dle územního plánu k zástavbě venkovského 

bydlení. Elektřina a voda je na hranici pozemku. Pozemek je rovinatý a přístupný z 

obecní komunikace. Okolní zástavba je tvořena venkovskými domy a zelení.  

Pozemek: 2 500,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,95 

K2 Lokalita 1,00 

K3 Velikost 1,10 

K4 Tvar pozemku 1,00 

K5 Inženýrské sítě 1,00 

   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena [Kč] 

 

Výměra pozemku 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Celkový koef. 

KC  

Upr. jedn. cena 

[Kč/m2] 

1 430 000 2 500 572 1,05 601 
 

Název: Prodej stavebního pozemku 1 259 m2 

Lokalita: Prysk, okres Česká Lípa 

Popis: Nabízíme Vám ke koupi rovinatý stavební pozemek o výměře 1 259 m2 určený dle 

územního plánu k výstavbě rodinného domu či rekreačního objektu v obci Prysk-

Horní Prysk.  

Inženýrské sítě (elektrická energie, plyn a obecní vodovod) jsou umístěny v přilehlé 

komunikaci. Kanalizace zatím v obci k dispozici není. Pozemek je přístupný z 

asfaltové obecní komunikace. Možné využití a podmínky pro dané území naleznete 

ve fotogalerii. 

 

Pozemek: 1 259,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,95 

K2 Lokalita 1,00 

K3 Velikost 0,95 

K4 Tvar pozemku 1,00 

K5 Inženýrské sítě 1,00 
   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena [Kč] 

 

Výměra pozemku 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Celkový koef. 

KC  

Upr. jedn. cena 

[Kč/m2] 

990 000 1 259 786 0,90 707 
 

Název: Prodej stavebního pozemku 2 500 m2 

Lokalita: Veselé, okres Děčín 

Popis: Máme nabídku prodeje parcely územním plánem schválenou pro výstavbu RD s 

výměrou 2.500 m2 v obci Veselé. 

Pozemek: 2 500,00 m2 
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Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,95 

K2 Lokalita 1,00 

K3 Velikost 1,10 

K4 Tvar pozemku 1,00 

K5 Inženýrské sítě 1,00 
   

Zdroj: www.sreality.cz 

Cena [Kč] 

 

Výměra pozemku 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Celkový koef. 

KC  

Upr. jedn. cena 

[Kč/m2] 

1 580 000 2 500 632 1,05 664 
 

Minimální jednotková porovnávací cena 518 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 623 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 707 Kč/m2 

 

Porovnáním s uvedenými obchodními případy jsem dospěl k výsledku, že cena pozemku, zjištěná 

porovnávací metodou, se pohybuje v poměrně úzkém pásmu cca od 500 do 700,- Kč/m2. 

 

Hodnotu majetku jako celku, zjištěnou porovnávací metodou, odhaduji na úrovni přibližně průměru 

porovnávacích cen: 600,- Kč/m2 * 1665 m2 = 999.000,- Kč. 

 

Hodnotu oceňovaného spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/6 zjistím jako redukovaný podíl na 

ceně celku. Stav, kdy předmětem obchodu není celá nemovitost, ale jen spoluvlastnický podíl, je 

třeba vnímat jako potenciální zdroj problémů při výkonu vlastnických práv, jejichž vliv způsobí 

pokles ceny podílu oproti pouhému matematickému vyjádření hodnoty podílu z celku. Výsledek 

dosažený vynásobením obvyklé ceny celku hodnotou spoluvlastnického podílu budu proto ještě 

redukovat, což by mělo vyjádřit vliv této skutečnosti. 

Při velikosti spoluvlastnického podílu id. 5/6 navrhuji zvolit míru redukce 90%. 

 

Hodnota spoluvlastnického podílu ve výši 5/6: 999.000,- Kč * 5/6 * 0,90 = 749.250,- Kč 

 

 

 

Obvyklou cenu majetku celkem indikuji jako hodnotu majetku zjištěnou porovnávací 

metodou: 2.502.000,- Kč + 749.250,- Kč = 3.251.250,- Kč, po zaokrouhlení: 

3.250.000,- Kč. 
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C. Rekapitulace 

 

Obvyklá cena 

Nemovitého majetku, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaného na LV č. 1328 a 

spoluvlastnického podílu id. 5/6 na nemovitém majetku zapsaném na LV č. 1329, 

vše pro katastrální území a obec Česká Kamenice, okres Děčín. 

 

Výsledná cena činí                                                                                                    3.250.000,- Kč 

 

Slovy: Tři miliony dvě stě padesát tisíc Kč. 

 

 

 

V Praze, 03.02.2021. 

Ing. Jiří Krch  

Záhřebská 33 

120 00 Praha 2 

tel.: +420 602 216 832 

e-mail: krch@volny.cz  

www: jirikrch.cz 

 

D. Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 

12.6.1989 čj. Spr. 366/89 pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací pro 

odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 5136/20 znaleckého deníku. 
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Kupní smlouva V-3646/2014 
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Interiér domu čp. 691 

 

 
 


