
ZNALECKÝ POSUDEK
č. 3375/74/14

o obvyklé ceně nemovitosti pozemku č.parc. st. 222, jehož součástí mj. je rekreační dům č.p. 124 a 
pozemku zahrady č.parc. 513/4 na jiném místě, vše v k.ú. Dolánky nad Ohří, obec Dolánky nad 
Ohří, okr. Litoměřice, kraj Ústecký

Objednatel znaleckého posudku: DRS IMMO a.s.
Příkop 843/4
60200 Brno, Zábrdovice

Účel znaleckého posudku:

   Stanovení ceny obvyklé pro dobrovolnou dražbu

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 288/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č.  441/2013 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 10.12.2014 znalecký posudek vypracoval:

Ing. Petr Bílek
Nové nám. 713
41108 Štětí
telefon: 603581832
e-mail: bilekprojekce@seznam.cz

Znalecký posudek obsahuje  11 stran textu včetně  titulního listu   a  stran příloh.  Objednateli  se 
předává v  vyhotoveních.

Ve Štětí 11.12.2014

 



A. NÁLEZ

1. Základní informace
Název předmětu ocenění: Rekreační dům
Adresa předmětu ocenění: Dolánky nad Ohří 124

411 82 Dolánky nad Ohří
Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Obec: Dolánky nad Ohří
Katastrální území: Dolánky nad Ohří
Počet obyvatel: 273
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 350,00 Kč/m2

Koeficienty obce
Název koeficientu č. Pi

O1. Velikost obce - Do 500 obyvatel V 0,50
O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60
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 nebo autobusová zastávka III 0,90
O6. Občanská vybavenost v obci - Minimální vybavenost (obchod 

nebo služby – základní sortiment)
V 0,85

Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 247,86 Kč/m2

2. Prohlídka a zaměření
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 10.12.2014 za přítomnosti pana Sádlíka.

3. Podklady pro vypracování znaleckého posudku
- náhled znalce do KN přes Internet (ověření údajů)
- dtto snímek katastrální mapy
- výpis z LV KÚ Litoměřice, LV 322, ze dne 20.6.2013, řízení PÚ 3277-2013 (v příloze) 
- objednávka e-mailem  ze dne 24.11.2014
- fotodokumentace pořízená znalcem (v příloze)
-  informace na obecním úřadě Dolánky nad Ohří   dne 11.12.2014 o stavu pozemku v platném 
územním plánu
- údaje sdělené panem Sádlíkem
- prohlídka a zaměření znalce
- jiné doklady nebyly znalci předloženy

4. Celkový popis nemovité věci
Hlavní stavbou, která je součástí  pozemku č.parc.  st.  222,  je rekreační  dům č.p.  124 se dvěma 
kolnami a venkovními úpravami. Pozemek je svažitý k východu. Pozemek je napojen na elektřinu, 
vodovod, kanalizaci a plyn. Přístup je po silně svažité nezpevněné místní komunikaci, která je úzká 
pro obousměrný provoz. Vjezd do vrat je problematický.  Rekreační dům je užíván od roku cca 
1915. Z vybavenosti obcei je pouze obchod se smíšeným zbožím.

Předmětem  ocenění  je  dále  pozemek  na  jiném  místě  v  obci  označený  v  KN  jako  zahrada 
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č.parc.513/4. Součástí je drátěné oplocení části pozemku a trvalé porosty.

5. Obsah znaleckého posudku
1. Ocenění pozemků

1.1. Pozemek st. 222
1.2. Pozemek č.parc. 513/4
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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. a č. 344/2013 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 - Nabídka odpovídá 
poptávce

II 0,00

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 - Bez vlivu II 0,00
4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00
5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00
6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav
IV 1,00

5

Index trhu IT = P6 * (1 + Σ Pi) = 1,000
i = 1

Index polohy

Typ staveb na pozemku pro stanovení  indexu polohy:  Rezidenční  stavby v obcích do 2000 ob. 
včetně
Název znaku č. Pi

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

I 1,01

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

I 0,03

3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,00
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 -0,02

6. Dopravní dostupnost k pozemku - Přístup po nezpevněné 
komunikaci, špatné parkovací možnosti

III -0,05

7. Osobní hromadná doprava - Zastávka od 201 do 1000, MHD – 
špatná dostupnost centra obce

II -0,03

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Nevýhodná pro 
účel užití realizované stavby

I -0,01

9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0,00
10. Nezaměstnanost - Nižší než je průměr v kraji III 0,02
11. Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy snižující cenu - Přístup na I -0,20
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pozemek po silně svažité nezpevněné a úzké komunikaci

11

Index polohy IP = P1 * (1 + Σ Pi) = 0,747
i = 2

Koeficient pp = IT * IP = 0,747

1. Ocenění pozemků

1.1. Pozemek st. 222

Ocenění

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

1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Nevhodný tvar, nebo 
velikost - omezující jeho využití - malý dvorek, problematický 
vjez, nemožnost otočení vzidla

I -0,03

2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku nad 15 %; 
ostatní orientace

II -0,02

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 - neuplatňuji II 0,00

6

Index omezujících vlivů IO = 1 + Σ Pi = 0,950
i = 1

Index trhu s nemovitostmi IT = 1,000

Index polohy pozemku IP = 0,747

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 0,950 * 0,747 = 0,710

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný 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. 1 247,86 0,710 175,98

Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena
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číslo [m2] [Kč/m2] [Kč]
§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří
222 130,00 175,98 22 877,40

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří - celkem 22 877,40

Ocenění staveb na pozemcích

Rekreační dům č.p. 124
Přízemní částečně podsklepená zděná stavba se sedlovou střechou bez podkroví. Dispozičně stavba 
obsahuje verandu, kuchyň, 2 pokoje a koupelnu se záchodem a sprchovým koutem. Koupelna je 
podsklepena. Stavba je užívána na základě odborného odhadu s přihlédnutím k druhu stavebních 
konstrukcí dlouhodobé životnosti a jejich stavu od roku cca 1915. V roce 2007 až 2008 byla 
provedena oprava fasády do dvora a ulice, přeštukování vnitřních omítek, vyměněny okna za 
plastová, osazeny žlaby a svody, provedeny nové podlahy, částečně nová elektroinstalace, nové 
dlažby a obklady, provedena vestavba koupelny do vedlejší stavby a přístavba verandy. V domě 
jsou pouze jedny kamna na uhlí, boiler je odmontován a chybí kuchyňská linka. Vybavení domu je 
vyklizeno. Dům je napojen na elektřinu, vodovod, kanalizaci a plyn. Stav odpovídá stáří a 
provedeným úpravám.

Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem zahrnují zejména: betonové plochy, přípojku 
kanalizace, vody, elektřiny a plynu, vodoměrnou šachtu, sloupek elektro a plynu, čerpací šachtu 
tlakové kanalizace, oplocení, vstupní vrata  a pod.

Vedlejší stavby nepřesahují dohromady výměru 25 m2 a jsou zahrnuty do ocenění rodinného domu 
porovnávacím způsobem. Jedná se o zděnou kolnu a dřevěný přístřešek.

Zatřídění pro potřeby ocenění
Typ objektu: Rekreační chalupa, rekreační domek § 35 

porovnávací metoda
Poloha objektu: Ústecký kraj, obec do 2 000 obyvatel
Stáří stavby: 99 let
Základní cena ZC (příloha č. 24): 1 654,- Kč/m3

Zastavěné plochy a výšky podlaží
1.pp: 2,50*3,44 = 8,60 m2

1.np: 8,40*4,87 = 40,91 m2

4,87*2,30 = 11,20 m2

2,50*3,44 = 8,60 m2

2,29*3,05 = 6,98 m2

Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška
1.pp: 8,60 m2 2,00 m
1.np: 40,91 m2 2,50 m

11,20 m2 2,50 m
8,60 m2 2,50 m
6,98 m2 2,24 m

Obestavěný prostor
1.pp: (2,50*3,44)*(2,00) = 17,20 m3

1.np: (8,40*4,87)*(2,50) = 102,27 m3
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(4,87*2,30)*(2,50) = 28,00 m3

(2,50*3,44)*(2,50) = 21,50 m3

(2,29*3,05)*(2,24) = 15,65 m3

zastřešení: (8,40*4,87)*(1,20) = 49,09 m3

Obestavěný prostor - celkem: = 233,71 m3

Podlažnost:
Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 67,69 m2

Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 76,29 m2

Podlažnost: ZP / ZP1 = 1,13

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 - rekreační chalupa a rekreační domek I -0,02
2. Provedení obvodových stěn - na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo 

zdivo smíšené nebo kamenné
I -0,08

3. Tloušťka obvod. stěn - více jak 45 cm III 0,03
4. Podlažnost - hodnota více jak 1 do 2 včetně II 0,01
5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, voda, kanalizace a 

plyn nebo propan butan
V 0,08

6. Způsob vytápění stavby - lokální na tuhá paliva I -0,08
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 - standardní příslušenství 

- vedlejší stavby celkem do 25 m2 - zděná kolna a přístřešek o zast. 
ploše 13,48 m2

III 0,05

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - bez pozemku (nebo pouze 
zast. stavbou) nebo do 300 m2

I -0,01

12. Kriterium jinde neuvedené - významně snižující cenu - zdivo 
neizolované, vlhké, známky černé plísně v pokojích

I -0,10

13. Stavebně - technický stav - stavba se zanedbanou údržbou – 
(předpoklad provedení menších stavebních úprav)

III 0,85

Koeficient pro stavby 7 let po celkové rekonstrukci: 
s = 1 - 0,005 * (7 + 15)= 0,890

12

Index vybavení IV = (1 + Σ Vi) * V13 * 0,890 = 0,666
i = 1

Index trhu s nemovitými věcmi IT = 1,000

Index polohy pozemku IP = 0,747
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Ocenění
Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 1 654,- Kč/m3 * 0,666 = 1 101,56 Kč/m3

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 233,71 m3 * 1 101,56 Kč/m3 * 1,000 * 0,747= 192 311,85 Kč

Cena stanovená porovnávacím způsobem = 192 311,85 Kč

Cena staveb celkem = 192 311,85 Kč

Pozemek st. 222 - zjištěná cena = 215 189,25 Kč

1.2. Pozemek č.parc. 513/4
Pozemek je veden v KN jako zahrada. Pozemek není ve funkčním celku s žádnou stavbou. 
Pozemek je dle nového platného územního plánu obce veden v zóně jako plochy zemědělské-sady a 
takto je i oceněn.

Ocenění

Zemědělský pozemek oceněný dle § 6
Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:

Obce s 2-5 tisíci obyv. - sousední k.ú.: 20 %
Celková úprava ceny: 20,00 %

Název Parcelní číslo BPEJ Výměra
[m2]

JC
[Kč/m2]

Úprava
[%]

UC
[Kč/m2]

Cena
[Kč]

zahrada 513/4 11 951 629,00 6,94 20,00  8,33 5 239,57
Zemědělský pozemek oceněný dle § 6
Celkem: 629,00 m2 5 239,57

Ocenění staveb na pozemcích

Plot
Stav je dožívající.

Zatřídění pro potřeby ocenění
Venkovní úprava § 18: 13.1. Plot ze str. pl. na ocelové sloupky do bet. 

patek, nátěr
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222
Výměra:

47,45*1,80 = 85,41 m2 pohledové plochy

Ocenění
Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2] = 240,-
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,8000
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): * 2,2930
Základní cena upravená cena [Kč/m2] = 440,26
Plná cena: 85,41 m2 * 440,26 Kč/m2 = 37 602,61 Kč
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Výpočet opotřebení lineární metodou
Stáří (S): 24 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 0 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 24 roků
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 24 / 24 = 100,0 %
Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 %
Koeficient opotřebení: (1- 85 %/ 100) * 0,150
Nákladová cena stavby CSN = 5 640,39 Kč
Koeficient pp * 0,747
Cena stavby CS = 4 213,37 Kč

Plot - zjištěná cena = 4 213,37 Kč

Vrátka

Zatřídění pro potřeby ocenění
Venkovní úprava § 18: 14.2. Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. 

sloupků
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222
Výměra: 1,00 ks

Ocenění
Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 1 450,-
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): * 0,8000
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): * 2,2930
Základní cena upravená cena [Kč/ks] = 2 659,88
Plná cena: 1,00 ks * 2 659,88 Kč/ks = 2 659,88 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou
Stáří (S): 20 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 3 roky
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 23 roků
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 23 = 87,0 %
Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 %
Koeficient opotřebení: (1- 85 %/ 100) * 0,150
Nákladová cena stavby CSN = 398,98 Kč
Koeficient pp * 0,747
Cena stavby CS = 298,04 Kč

Vrátka - zjištěná cena = 298,04 Kč

Cena staveb celkem = 4 511,41 Kč

Ocenění porostů na pozemcích

Trvalé porosty
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Ovocné dřeviny: příloha č. 36. 

Zahrádkářský typ ovocnářství:
Název Stáří 

[roků]
Počet / 
Výměra

Jedn. cena 
[Kč / jedn.]

Úprava 
[%]

Upr. cena [Kč / 
jedn]

Cena
[Kč]

švestka (švestka) 10  1 Ks 1 166,- 1 166,- 1 166,-
třešeň - nízkokmen 
(třešeň)

10  2 Ks 1 191,- 1 191,- 2 382,-

Součet: = 3 548,- Kč
Celkem - ovocné dřeviny: = 3 548,- Kč

Trvalé porosty - zjištěná cena 3 548,- Kč

Cena porostů celkem = 3 548,- Kč

Pozemek č.parc. 513/4 - zjištěná cena = 13 298,98 Kč
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C. REKAPITULACE

Rekapitulace výsledných cen 

1. Ocenění pozemků
1.1. Pozemek st. 222 215 189,30 Kč
1.2. Pozemek č.parc. 513/4 13 299,- Kč

1. Ocenění pozemků celkem 228 488,30 Kč

Celkem 228 488,30 Kč

Rekapitulace výsledných cen, celkem 228 488,30 Kč

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50: 228   490,- Kč  

slovy: Dvěstědvacetosmtisícčtyřistadevadesát Kč
Tato  cena  je  zjištěná  dle  stavu  a  cenového předpisu  platného k datu  ocenění  a  odpovídá  ceně 
obvyklé v místě a čase.

Ve Štětí 11.12.2014

Ing. Petr Bílek
Nové nám. 713
41108 Štětí
telefon: 603581832
e-mail: bilekprojekce@seznam.cz

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.3.3.

D. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem 
ze  dne  14.12.1983 pod č.j.Spr.  5564/83  pro  základní  obor  ekonomika,  odvětví  ceny a  odhady 
nemovitostí.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 3375/74/14 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 82-14.
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