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č. 4740/2015

O ceně nemovitosti čp. 192/V. včetně příslušenství v obci a katastrálním území DAČICE
**********************************************************************
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( Část - B - stanovení tržní hodnoty nemovitosti )

Objednavatel znaleckého posudku: DRS IMMO a.s.
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Účel znaleckého posudku: zjištění ceny nemovitosti podle cenového předpisu 
vyhl.č. 199/2014 Sb. a stanovení tržní hodnoty 
nemovitosti

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 
Sb.,  č.  257/2004 Sb.,  č.  296/2007 Sb.,  č.  188/2011 Sb.,  č.  350/2012 Sb.,  č.  303/2013 Sb.,  č. 
340/2013 Sb.,  č.  344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č.  441/2013 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 26.4.2015 znalecký posudek vypracoval:

Lubomír Bárta
Dačice 78/V
380 01 Dačice

Znalecký posudek obsahuje 15 stran textu včetně titulního listu  a 2 stran příloh. Objednavateli se 
předává ve 2 vyhotoveních.

V Dačicích 26.4.2015



A. NÁLEZ

1. Znalecký úkol
Výpočet  administrativní  ceny  a  stanovení  tržní  hodnoty  nemovitosti   -  čp.  192/V.  v  obci  a 
katastrálním území Dačice na bývalém okrese Jindřichův Hradec, zapsané v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice na listu vlastnictví č. 1264.

2. Základní informace
Adresa předmětu ocenění: Dačice V

380 01 Dačice V

Kraj: Jihočeský

Okres: Jindřichův Hradec

Obec: Dačice

Katastrální území: Dačice

Počet obyvatel: 7 611

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 150,00 Kč/m2

Koeficienty obce
Název koeficientu č. Pi

O1. Velikost obce - Nad 5000 obyvatel I 0,95
O2. Hospodářsko-správní význam obce - Obce s počtem obyvatel nad 

5000 a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ
III 0,85

O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80
O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, 

kanalizace a plyn
I 1,00

O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční a autobusová zastávka II 0,95
O6. Občanská vybavenost v obci - Komplexní vybavenost (obchod, 

služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) 
služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)

I 1,00

Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 = 705,76 Kč/m2

3. Prohlídka a zaměření
Prohlídka  se  zaměřením  byla  provedena  dne  3.6.2014  a  10.4.2015  za  přítomnosti  vlastníka 
nemovitosti.

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku
- výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální

pracoviště  Dačice č.  1264 ze dne 3.  3.  2015 pro příslušnou obec a  příslušné katastrální 
území
- informace a údaje sdělené objednavatelem posudku při prohlídce nemovitosti
- skutečnosti a výměry zjištěné na místě při zaměření nemovitosti

5. Vlastnické a evidenční údaje
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Vlastníkem  nemovitosti  čp.  192/V.  v  obci  a  katastrálním  území  Dačice,  zapsané  v  katastru 
nemovitostí  u  Katastrálního  úřadu  pro  Jihočeský  kraj,  Katastrální  pracoviště  Dačice  na  listu 
vlastnictví č. 1264 je:
Josef L A N D A - 490817
Jana L A N D O V Á - 525925 - SJM

6. Dokumentace a skutečnost
Stavební  dokumentace  na  výstavbu  jednotlivých  objektů  se  nedochovala,  stav  dle  skutečného 
provedení, informace o stáří nemovitosti a o provedených stavebních úpravách od objednavatele 
posudku při prohlídce a zaměření nemovitosti.

7. Celkový popis nemovité věci

Označení nemovitosti:

Rodinný dům -  čp.  192/V. včetně příslušenství  v  obci  a  katastrálním území  Dačice,  zapsaný v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice na listu 
vlastnictví číslo 1264.

Situování nemovitosti:

Nemovitost je situovaná v zastavěné části obce v ulici Bezručova s napojením výjezdem na místní 
komunikaci a vstupem na přilehlý chodník. Jedná se o přízemní nemovitost s podkrovím - jedna 
polovina dvojdomku - stavebně situovanou na mírně svažitém pozemku, která je v zastavěné části 
obce  vedle  zástavby  sousedních  rodinných  domů  s  možností  napojení  na  všechny  dostupné 
inženýrské sítě. Poblíž nemovitostí v nedaleké lokalitě se nachází rovněž malé sídliště obytných 
domů včetně  vybudované  technické  infrastruktury.  Z  pohledu situování  nemovitosti  se  jedná  o 
poměrně dobrou polohu nemovitosti  v této části  obce u jedné z páteřních místních komunikací 
procházejících obcí.

Pro odhad ceny obvyklé se nemovitost skládá z:

a) rodinný dům - hlavní stavba - na p.č. 1206
b) vedlejší stavba - garáž
c) venkovní úpravy - vodopřípojka, kanalizační přípojka, plynovodní 

přípojka, vrata drátěná vjezdová, vrátka drátěná 
vchodová, plocha betonová na dvoře, oplocení rámové 
předzahrádky, oplocení boční drátěné, pergola.

d) trvalé porosty - na zahradě
e) pozemky - u domu

Nález:

Hlavní stavba :

Rodinný dům
- je zděný přízemní objekt v části  podsklepený s podkrovím,  střecha 

sedlová,  krov  dřevěný  vaznicové  soustavy,  krytina  z  tašek  betonových  na  latě,  klempířské 
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konstrukce  z  pozinkovaného  plechu,  strop  nad  suterénem  nespalný,  strop  nad  přízemím  a 
podkrovím dřevěný, obvodové zdivo vyzdívané u suterénu nad 50 cm, u přízemí do tl. 50 cm, okna 
v suterénu dřevěná  dvojitá,  v  přízemí  dřevěná  dvojitá  a  na verandě  okno plastové  s  izolačním 
sklem, vnitřní dveře náplňové do dřevěné zárubně, vnitřní omítky stěn a stropů vápenné štukové, 
vnější omítka břízolitová, vnější obklad fasády tvoří kamenný sokl, vnitřní obklady bělninové v 
kuchyni,  koupelně  a  na  záchodě,  dlažba  keramická  většího  formátu  do  lepidla  s  betonovým 
podkladem,  v  suterénu  dlažba  a  betonová  mazanina,  proveden  rozvod  el.  instalace  světelné  a 
motorové, bleskosvod není instalován, proveden rozvod studené a teplé vody, zdroj teplé vody přes 
boiler,  podlahy v  obytných  místnostech  prkenné  s  kobercem,  schody do  podkroví  dřevěné,  ve 
vstupu  původní  kamenné  s  keramickým  obkladem,  zařizovací  předměty  sociálního  zařízení 
nadstandardního provedení, vytápění je ústředním topením s kotlem na zemní plyn a s kotlem na 
tuhá paliva, objekt je bez dalšího mimořádného vybavení.
Rodinný dům obsahuje v přízemí bytovou jednotku o kuchyni a dva pokoje se sociálním zařízením 
v podkroví jednu obytnou místnost bez sociálního zařízení.
Stáří stavby je k roku 2015 - 58 let - 1957.

Stavební práce na nemovitosti byly provedeny následně.

V roce 1965 - provedeno ústřední topení s kotlem na tuhá paliva
V roce 1996 - provedena plynofikace objektu s kotlem na zemní plyn
V roce  2006 -  nová  krytina  včetně  klempířských  konstrukcí  s  výměnou  nových krokví  včetně 
nových latí pod krytinu.
V roce 2011 -  provedena celková rekonstrukce objektu se zřízením nového sociálního zařízení, 
nové rozvody ZI  a EI,  provedena oprava vnitřních omítek,  nové obklady a  dlažby v sociálním 
zařízení, na chodbě a v kuchyni, osazeny nové zařizovací předměty, nové topné panely u ústředního 
topení, nové okno na verandě, dlažba vstupního schodiště, zřízen nový vstup ze dvora do suterénu, 
ostatní stavební práce spojené s rekonstrukcí objektu.
Objekt  neobsahuje  žádné  provozní  místnosti,  je  obytným domem,  splňuje  podmínky rodinného 
domu.

Ostatní stavby :

Garáž        - je  zděný  přízemní  objekt  volně  stojící,  střecha  sedlová,  krov  dřevěný,  krytina  z 
vlnitého  eternitu  na  latě,  klempířské  konstrukce  z  pozinkovaného  plechu,  strop  dřevěný  s 
omítnutým podhledem, obvodové zdivo vyzdívané do tl. 30 cm na betonových pasech s lepenkou 
proti zemní vlhkosti, okno ze sklobetonových tvárnic, dveře palubkové do ocelové zárubně, vrata 
plechová dvoukřídlová, omítky vápenné hladké a venkovní vápenná stříkaná, proveden rozvod el. 
instalace, bez vody a kanalizace, podlaha z betonové mazaniny, stáří stavby k roku 2015 - 52 let - 
1963.

Ostatní - nemovitost je napojena vodopřípojkou z veřejného řadu, odkanalizování je 
venkovní kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace, proveden přívod zemního plynu, vjezd vraty 
z ocelového rámu s drátěnou výplní, vstup ocelovými drátěnými vrátky, oplocení předzahrádky z 
ocelových  sloupků  s  ocelovou  rámovou  výplní  na  betonové  podezdívce,  oplocení  zahrady  z 
ocelových  sloupků  s  drátěným  pletivem  a  betonovou  podezdívkou,  zpevněná  plocha  dvora  z 
betonové  mazaniny  s  doplněním betonovými  prvky,  dřevěná  pergola  vedle  kolníku,  skleník  ze 
skleněných  lahví,  trvalé  porosty  na  zahradě.  Ocenění  venkovních  úprav  a  trvalých  porostů 
zjednodušeným způsobem.
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8. Obsah znaleckého posudku
a) Ocenění staveb

a1) Rodinný dům
a2) Garáž
a3) Ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem

b) Ocenění pozemků
b1) Pozemky

c) Ocenění trvalých porostů
c1) Trvalé porosty

- 5 -



B. ZNALECKÝ POSUDEK

Oceňovací předpis
Ocenění  je provedeno podle zákona č.  151/1997 Sb.,  o  oceňování  majetku  ve znění  zákonů č. 
121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., 
č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 
Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 
Sb. 

Index trhu s nemovitými věcmi
Název znaku č. Pi

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka je vyšší než 
nabídka

III 0,06

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

V 0,00

3. Změny v okolí - Pozitivní změny - Výhodná poloha nemovitosti III 0,01
4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00
5. Ostatní neuvedené - Vlivy zvyšující cenu - výhodná poloha v 

klidové části obce
III 0,05

6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 
záplav

IV 1,00

5

Index trhu IT = P6 × (1 + Σ Pi) = 1,120
i = 1

Index polohy

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 
2000
Název znaku č. Pi

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

I 1,00

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - 
Rezidenční zástavba

I 0,04

3. Poloha pozemku v obci - Okrajové části obce III -0,05
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí
I 0,00

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je 
částečně dostupná občanská vybavenost obce

II -0,01

6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, 
dobré parkovací možnosti

VI 0,00

7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD – 
dobrá dostupnost centra obce

III 0,00

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti 
komerčního využití

II 0,00

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

11

Index polohy IP = P1 × (1 + Σ Pi) = 0,980
i = 2

Koeficient pp = IT × IP = 1,098

a) Ocenění staveb

a1) Rodinný dům

Zatřídění pro potřeby ocenění
Typ objektu: Rodinný dům § 35 porovnávací metoda
Poloha objektu: Jihočeský kraj, 2001 – 10 000 obyvatel
Stáří stavby: 58 let
Celková rekonstrukce provedena v roce: 2 011
Základní cena ZC (příloha č. 24): 2 194,- Kč/m3

Zastavěné plochy a výšky podlaží
I.n.p.: 9,20×8,70+1,63×4,60 = 87,54 m2

Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška
I.n.p.: 87,54 m2 3,05 m

Obestavěný prostor
I.p.p.: 9,20×5,60×2,55 = 131,38 m3

I.n.p.: (9,20×8,70×3,05)+(9,20×8,70×0,40)+(9,20×8,
70×4,20:2)+(1,63×4,60×5,15)

= 482,84 m3

Obestavěný prostor - celkem: = 614,22 m3

Podlažnost:
Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 87,54 m2

Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 87,54 m2

Podlažnost: ZP / ZP1 = 1,00

Výpočet indexu cenového porovnání

Index vybavení
Název znaku č. Vi

0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 
zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou

I typ A

1. Druh stavby - dvojdomek, dům řadový II -0,01
2. Provedení obvodových stěn - cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00
3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00
4. Podlažnost - hodnota 1 I 0,00
5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, voda a III 0,00
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odkanalizování RD do žumpy nebo septiku
6. Způsob vytápění stavby - ústřední, etážové, dálkové III 0,00
7. Zákl. příslušenství v RD - úplné - standardní provedení III 0,00
8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení I 0,00
9. Venkovní úpravy - standardního rozsahu a provedení III 0,00
10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - bez vedlejších staveb 

nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2
II 0,00

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - od 300 m2 do 800 m2 
celkem

II 0,00

12. Kriterium jinde neuvedené - mírně zvyšující cenu IV 0,01
13. Stavebně - technický stav - stavba ve výborném stavu I 1,05
Koeficient pro stavby 4 roky po celkové rekonstrukci: 

s = 1 - 0,005 × (4 + 15)= 0,905
12

Index vybavení IV = (1 + Σ Vi) × V13 × 0,905 = 0,950
i = 1

Index trhu s nemovitými věcmi IT = 1,120

Index polohy pozemku IP = 0,980

Ocenění
Základní cena upravená ZCU = ZC × IV = 2 194,- Kč/m3 × 0,950 = 2 084,30 Kč/m3

CSP = OP × ZCU × IT × IP = 614,22 m3 × 2 084,30 Kč/m3 × 1,120 × 0,980= 1 405 168,10 Kč

Cena stanovená porovnávacím způsobem = 1 405 168,10 Kč

a2) Garáž

Zatřídění pro potřeby ocenění
Typ objektu: Garáž § 37 porovnávací metoda
Poloha objektu: Jihočeský kraj, obec nad 2 000 do 10 000 

obyvatel
Stáří stavby: 52 let
Základní cena ZC (příloha č. 26): 1 598,- Kč/m3

Zastavěné plochy a výšky podlaží
I.n.p.: 5,30×6,30 = 33,39 m2

Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška
I.n.p.: 33,39 m2 2,30 m

Obestavěný prostor
I.n.p.: (5,30×6,30)×(2,30)+(5,30×6,30×2,20:2) = 113,53 m3

Obestavěný prostor - celkem: = 113,53 m3

Výpočet indexu cenového porovnání
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Index vybavení
Název znaku č. Vi

0. Typ stavby - svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s 
plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví

II typ B

1. Druh stavby - samostatně stojící II 0,00
2. Konstrukce - obvodové zdivo nebo stěny tl. 15 - 30 cm II 0,00
3. Technické vybavení - jen přívod el. napětí 230 V II -0,02
4. Příslušenství - venkovní úpravy - bez příslušenství II -0,01
5. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0,00
6. Stavebně - technický stav - stavba v dobrém stavu s pravidelnou 

údržbou
II 1,00

Koeficient pro stáří 52 let:
s = 1 - 0,005 × 52 = 0,740

5

Index vybavení IV = (1 + Σ Vi) × V6 × 0,740 = 0,718
i = 1

Index trhu s nemovitými věcmi IT = 1,120

Index polohy pozemku IP = 0,980

Ocenění
Základní cena upravená ZCU = ZC × IV = 1 598,- Kč/m3 × 0,718 = 1 147,36 Kč/m3

CSP = OP × ZCU × IT × IP = 113,53 m3 × 1 147,36 Kč/m3 × 1,120 × 0,980= 142 973,14 Kč

Cena stanovená porovnávacím způsobem = 142 973,14 Kč

a3) Ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem

Zatřídění pro potřeby ocenění
Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem dle § 18 procentem z ceny stavby.
Stanovené procento z ceny staveb: 5,00 %
Stanovená cena staveb: 1 548 141,- Kč

Ocenění
Cena staveb celkem: 1 548 141,-
5,00 % z ceny staveb × 0,0500

Ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem - zjištěná 
cena

= 77 407,05 Kč

b) Ocenění pozemků

b1) Pozemky

Ocenění
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Výpočet indexu cenového porovnání
Index omezujících vlivů pozemku
Název znaku č. Pi

1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00
2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% 

včetně; ostatní orientace
IV 0,00

3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00
4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo
I 0,00

5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00
6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - Výhodná poloha 

nemovitosti
I 0,00

6

Index omezujících vlivů IO = 1 + Σ Pi = 1,000
i = 1

Index trhu s nemovitostmi IT = 1,120

Index polohy pozemku IP = 0,980

Celkový index I = IT × IO × IP = 1,120 × 1,000 × 0,980 = 1,098

Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 
odvozené

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků

Zatřídění Zákl. cena
[Kč/m2] Index Koef. Upr. cena

[Kč/m2] 
§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří

§ 4 odst. 1 705,76 1,098 774,92

Typ Název Parcelní 
číslo

Výměra
[m2]

Jedn. cena 
[Kč/m2]

Cena
[Kč]

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 
nádvoří

1206 321,00 774,92 248 749,32

§ 4 odst. 1 zahrada 1207 253,00 774,92 196 054,76
Stavební pozemky – celkem 574,00 m2 444 804,08

Pozemky - zjištěná cena = 444 804,08 Kč

c) Ocenění trvalých porostů

c1) Trvalé porosty

Ovocné dřeviny a ostatní vinná réva oceněné zjednodušeným způsobem: § 47

Celková cena pozemku: Kč 196 055,00
Celková výměra pozemku m2 253,00
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Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m2 70,00
Cena pokryvné plochy porostů Kč 54 244,47
Cena porostu je ve výši 4,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: × 0,045
Cena ovocných dřevin a ostatní vinné révy: = 2 441,00

Trvalé porosty - zjištěná cena 2 441,- Kč
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C. REKAPITULACE

Rekapitulace výsledných cen 

a) Ocenění staveb
a1) Rodinný dům 1 405 168,10 Kč
a2) Garáž 142 973,10 Kč
a3) Ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem 77 407,10 Kč

a) Ocenění staveb celkem 1 625 548,30 Kč

b) Ocenění pozemků
b1) Pozemky 444 804,10 Kč

b) Ocenění pozemků celkem 444 804,10 Kč

c) Ocenění trvalých porostů
c1) Trvalé porosty 2 441,- Kč

c) Ocenění trvalých porostů celkem 2 441,- Kč

Celkem 2 072 793,40 Kč

Rekapitulace výsledných cen, celkem 2 072 793,40 Kč

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50: 2   072 790,- Kč  
slovy: Dvamilionysedmdesátdvatisícsedmsetdevadesát Kč
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Část B

Odhad tržní hodnoty

Následný odhad tržní hodnoty nemovitosti není platný pro daňové účely v souvislosti s  
převodem nemovitosti.

Obvyklá cena:

Obvyklou  cenou  se  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.

Obvykle se tato cena zjišťuje porovnáním s již realizovanými převody obdobných věcí v daném 
místě a čase za předpokladu k tomu dostupných informací. Pokud tyto informace nejsou, obvyklá 
cena neexistuje, neboť v daném místě a čase se s obdobnými nemovitostmi běžně neobchoduje.

Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného nebo obdobného 
majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Tato cena je tudíž hodnotovým 
ekvivalentem vyjádřeným v penězích umožňujícím podle místních podmínek obstarání  obdobné 
věci,  tedy v praxi zpravidla  aritmetický průměr realizovaných prodejů nebo vybudování  staveb, 
které jsou stejné nebo srovnatelné v daném místě a čase. Protože úroveň obecné ceny je v podstatě 
odrazem zprůměrovaných dohodnutých cen za věci srovnatelného druhu, vlastností, stáří a pod, jak 
se utvářejí v určité lokalitě a za určitých časově proměnlivých podmínek, nemůžeme ji chápat ani 
jako fixní údaj, ani jako jednoznačné hledisko vyjádřené naprosto přesným číslem, peněžní částkou.

Z Á V A Z K Y

Nemovitost je zatížena zástavním právem smluvním ve výši 500.000,- Kč u UNIDEBT 
Czech, SE Dělnická 1324/9, Praha 7, Holešovice

Stanovení obvyklé ceny nemovitosti:

Srovnávací  metoda  se  provádí  na  základě  vlastního  průzkumu,  konzultacemi  s  realitními 
kancelářemi a hlavně na základě porovnání uskutečněných prodejů nemovitostí svým charakterem, 
velikostí a lokalitou srovnatelných s oceňovanou nemovitostí.

Tato nemovitost, která se skládá z hlavní stavby pro bydlení včetně příslušenství a s pozemky, 
venkovními  úpravami  a  trvalými  porosty  byla  před  rekonstrukcí  v  roce  2011  na  trhu 
realizována Smlouvou kupní ze dne 17. 6. 2011, právní účinky vkladu práva ke dni 29. 6. 2011 
za cenu ve výši 1.500.000,- Kč.

V roce 2011 -  byla provedena celková rekonstrukce hlavní obytné části  s  výměnou prvků 
krátkodobé  životnosti  -  instalace  ZI  a  EI,  nové  obklady,  dlažby,  zařizovací  předměty 
sociálního zařízení a kuchyně, opravy vnitřních povrchů, nové ústřední topení, nový vstup ze 
sklepa do zahrady a další nezbytné stavební práce. 
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Na základě této skutečností a na základě zkušeností s prodeji obdobných nemovitostí v k.ú. Dačice 
je odhadována prodejní cena celé nemovitosti  se zohledněním současné situace na trhu pro tuto 
nemovitost takto:

1. Dům čp. 192 včetně příslušenství a pozemků p.č. 1206 a p.č. 1207 - obdobné nemovitosti v  
podobném nebo v části s odlišným vybavením se srovnatelným příslušenstvím by se dnes mohly  
obchodovat na trhu v rozmezí mezi 2.000 tis. až 2.200 tis. hlavně s přihlédnutím ke stavebnímu 
stavu nemovitosti,  k  místu nemovitosti  a  možnosti  okamžitého užívání  bez  větších  stavebních  
úprav. 

Tato nemovitost se přiřazuje ke střední a vyšší prodejnosti na trhu vzhledem k jejímu celkovému  
dobrému technickému stavu, především ke stavu po provedené rekonstrukci v roce 2011.

Na základě uvedených skutečností se stanovuje obvyklá cena celé uvedené nemovitosti:
a)    domu čp. 192/V. včetně příslušenství a s pozemky p.č. 1206 a p.č. 1207 v obci a katastrálním 
území Dačice v tržní hodnotě majetku ve výši 2.100.000,- Kč.

Odhad tržní hodnoty celého majetku - obvyklá cena - tj. domu čp. 192/V. včetně příslušenství a s 
pozemky  p.č.  1206  a  p.č.  1207, zapsaných  v  katastru  nemovitostí  u  Katastrálního  úřadu  pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice na listu vlastnictví       č. 1264 pro katastrální území 
Dačice se stanovuje odhadem ve výši:  2.100.000,- Kč.

Ostatní faktory ovlivňující tržní hodnotu nemovitosti:

Je obvyklým stavem, že ve smluvním vztahu se nemovitost nabízí, mimo exekuce, bez finančních 
zástav, věcných břemen a ostatních omezení vlastnických práv a je zpravidla vyklizena. Na základě 
všech zjištěných skutečností je odhad tržní hodnoty nemovitosti uveden v závěru.

Závěr:

V souvislosti  se všemi  uvedenými  skutečnostmi  a se jeví  odhad tržní  hodnoty pro předmětnou 
nemovitost,  uvedený v závěru,  jako odhadnutá tržní  hodnota,  kterou lze považovat  za hodnotu, 
která je v souladu s dobrými mravy.

K datu 26.4.2015 
Odhad tržní hodnoty nemovitostí a to domu čp. 192/V. včetně příslušenství a 

pozemků p.č. 1206 a p.č. 1207, zapsaných na listu vlastnictví č. 1264 pro 
katastrální území Dačice činí 

c e l k e m  2.100.000,- Kč. 
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V Dačicích 26.4.2015

Lubomír Bárta
Dačice 78/V
380 01 Dačice

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.3.10.

D. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Tento znalecký úkon jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých 
Budějovicích  ze  dne  25.5.1983  č.j.spr.  907/83  pro  základní  obor  ekonomika,  ceny  a  odhady 
nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 4740/2015 znaleckého deníku. Znalečné a 
náhradu nákladů účtuji dokladem č. 4740/2015.
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