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     A. Zadáni

      1.Znalecký úkol – odborná otázka

Stanovením obvyklé ceny rodinného domu č.p. 1616, s příslušenstvím a pozemky parc. č.
1058/1, 219/13, 1057, 1058/2, 1058/3, 1059, 1060 a 2432/2 v katastrálním území Kunratice, obec
Praha, okres Hlavní město Praha.

       2. Účel znaleckého posudku

Výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely exekučního řízení.

        3. Skutečnosti sdělené zadavatelem

                Zadavatel nesdělil žádné informace, které by měly vliv na přesnost závěru znaleckého     
           posudku.

B. Výčet podkladů

1. Postup výběru zdrojů

Zpracovatel určil níže uvedené zdroje dat pro splnění zadaného znaleckého úkolu. Všechny
uvedené  zdroje  jsou  důležité  pro  bezchybný  výpočet  a  stanovení  obvyklé  ceny předmětného
majetku.  Zdroje  byly  určeny  na  základě  požadavků  vyplývajících  z platných  oceňovacích
předpisů, odborných publikací a zkušeností zpracovatele se zpracováním obdobných ocenění.

2. Výčet zdrojů

Pro  vypracování  posudku  byly  použity  tyto  zdroje:  informace  zjištěné  při  venkovní
prohlídce, výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, povodňová mapa, informace realitních
kanceláří, informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, systém INEM – technické
řešení a databáze realitních transakcí.

3. Věrohodnost zdrojů

Výše  uvedené  zdroje  byly  vybrány  s důrazem  na  maximální  věrohodnost.  V rámci
zpracování posudku je aplikován předpoklad, že informace poskytnuté oslovenými osobami jsou
úplné a pravdivé.

C. Nález

1. Základní informace

Název  předmětu  ocenění:  Rodinný  dům č.p.  1616,  s příslušenstvím a  pozemky parc.  č.
1058/1,219/13, 1057, 1058/2, 1058/3, 1059, 1060 a 2432/2 v katastrálním území Kunratice, obec
Praha, okres Hlavní město Praha.

Adresa předmětu ocenění:    Za rybníkem 1616/6, 148 00 Praha-Kunratice
Kraj:                                          Praha
Okres:                                       Hlavní město Praha     
Obec:                                        Praha       
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Katastrální území:                  Kunratice    

 

2. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka bez zaměření nemovitosti byla provedena 27.7.2022. 

3. Vlastnické a evidenční údaje

Vlastnické právo LV č. 1848

Yefremova Tetyana, Naukova 8/42, 79000 Lviv, Ukrajina                          

Nemovitosti:

Rodinný dům č.p. 1616, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1058/1, 219/13, 1057, 1058/2,
1058/3, 1059, 1060 a 2432/2 v katastrálním území Kunratice, obec Praha, okres Hlavní město
Praha.  LV č. 1848

Na  nemovitosti  je  zapsáno:  Nařízení  předběžného  opatření,  Zahájení  exekuce,  Exekuční
příkaz k prodeji nemovitosti, toto není zohledněno ve stanoveném ocenění.

Specifikace podle LV č. 1848

Parcelní číslo Výměra v m2 Druh pozemku Poznámka

219/13 69              ostatní plocha ostatní komunikace

1057 166              ostatní plocha neplodná půda

1058/1 330
zastavěná plocha a nádvoří součástí je rod dům č.p.

1616

1058/2 114              ostatní plocha jiná plocha

1058/3 72              ostatní plocha jiná plocha

1059 1406                      zahrada

1060 269                     zahrada

           2432/2 72              ostatní plocha ostatní komunikace

Celkem 2498     

4. Dokumentace a skutečnost

Dokumentace byla poskytnuta. 
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5. Celkový popis nemovitosti

Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 1616, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1058/1,
219/13, 1057, 1058/2, 1058/3, 1059, 1060 a 2432/2 v katastrálním území Kunratice, obec Praha,
okres Hlavní město Praha.

Kunratice jsou městská čtvrť a katastrální území hlavního města Prahy v obvodu Praha 4, na
jihovýchodním okraji města, do roku 1968 byly samostatnou obcí Kunratice u Prahy. Tvoří hlavní
část městské části  Praha-Kunratice, k 1.  červenci 2014 byla upravena hranice samosprávných
městských částí  Praha-Šeberov a  Praha-Kunratice  v  okolí  Kunratické  spojky tak,  že  přestala
odpovídat hranici katastrálních území Šeberov a Kunratice 

Oceňovaný rodinný dům  1616/6 leží v ulici Za rybníkem, na okraji městské části Kunratice
ve  smíšené  zástavbě.    Dům je  samostatně  stojící,  půdorysného  tvaru  písmene  U s centrální
schodišťovou halou.  Dům  je  zděný,  částečně podsklepený se dvěma nadzemními  podlažími.
Zdivo z tvárnic Ytong,  fasáda je prosklená,  zateplená.  Dveře plné,  prosklené do obložkových
zárubní. Dům je nadstandardně  vybavený. Topení je ústřední a podlahové,   zajištěné třemi kotly
(plyn a elekro). V domě se nachází bazén, zimní zahrada, terasa, zahrada. Parkování je zajištěno
čtyřmi průchozími garážemi. Přípojky: elektro, plyn, vodovod a kanalizace

Dispozice:

1.PP - sklad, technologie bazénu, spojovací chodba, garáže

1.NP - vstupní hala se schodištěm, obývací pokoj, jídelna + kuchyň, sklad, prádelna, sauna,
koupelna, WC, hala, šatna, kotelna, whirlpool, terasa 

2.NP – galerie, chodba, pokoj, pokoj, koupelna, ložnice, chodba, koupelna, pokoj

6. Metoda ocenění

Pro  účely stanovení  obvyklé  ceny k datu  27.7.2022  jsou  použity všeobecně  uznávané  a
využívané oceňovací postupy.

Vymezení pojmu obvyklá cena:

Zákon  MF ČR č. 151/1997 Sb. O oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku)

Část první, Hlava první, § 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 2:

Obvyklou  cenou  se  pro  účely  tohoto  zákona  rozumí  cena,  která  by  byla  dosažena  při
prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku 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
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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  přikládána  majetku  nebo  službě
vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a určí
se  ze  sjednaných cen  porovnáním.  Pro  stanovení  obvyklé  ceny je  použit  postup  popsaný ve
vyhlášce  č.  424/2021  Sb.,  kterou  se  mění  vyhláška  č.  441/2013  Sb.  K provedení  zákona  o
oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. V rámci systému INEM a
v datech  katastru  nemovitostí  se  však  nepodařilo  dohledat  potřebný  počet  realizovaných
transakcí, aby byl naplněn postup pro stanovení obvyklé ceny dle § 1a vyhlášky. Z tohoto důvodu
je postupováno podle §1b a je stanovena tzv. tržní hodnota.

D. 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.  303/2013 Sb.,  č.  340/2013 Sb.,  č.  344/2013 Sb.,  č.  228/2014 Sb. a č.  225/2017 Sb.  a
vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016
Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb., č. 488/2020 Sb. a č. 424/2021 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.

Určení tržní hodnoty nemovitosti

§ 1b

Určení tržní hodnoty
(1) Tržní hodnotou předmětu ocenění je odhadovaná částka, která se určuje zpravidla na základě
výběru  z  více  způsobů  oceňování,  a  to  zejména  způsobu  porovnávacího,  výnosového  nebo
nákladového.  Při  určení  tržní  hodnoty  předmětu  ocenění  se  zohledňují  tržní  rizika  a
předpokládaný vývoj na dílčím či místním trhu, na kterém by byl obchodován.
(2) Při  určení tržní hodnoty předmětu ocenění,  s výjimkou služeb, se přihlíží k možnosti jeho
nejvyššího  a  nejlepšího  využití,  které  je  ke  dni  ocenění  možné,  fyzicky dosažitelné,  právně
přípustné a ekonomicky proveditelné.
(3) Údaje použité pro určení tržní hodnoty musí být kontrolovatelné a postup jejich zpracování,
včetně použití jednotlivých způsobů oceňování, musí být z ocenění zřejmý a doložený.

Konvenční  tržní  ocenění  používané  k determinování  tržní  hodnoty  nemovitostí  vychází
v zásadě  ze  tří  teoreticky  různě  pojatých  přístupů.  V odborné  literatuře  se  tyto  základní  tři
principy vzájemně prolínají a větví, jsou uváděny pod různými názvy atd. Např. v americké praxi
se mluví  o 9 základních přístupech používaných pro stanovení  tržní  hodnoty,  v anglické o 5,
v německé o 3.  V dostupné české literatuře se lze setkat  s těmito metodami používanými pro
ocenění:

1. Výnosová metoda
2. Nákladová metoda
3. Porovnávací metoda

Metody výnosové vycházejí ze základní premisy o tom, že nemovitost – podnik je nástroj
k výrobě peněz. Chod podniku, pronájem nemovitosti sice stojí peníze, ale vytváří i zisk. Rozdíl
mezi náklady na provoz a ziskem je cash flow, který je z pohledu vlastníků nejzajímavější, neboť
jim přináší peníze. Metody stanovující vlastní kapitál vycházejí z premisy o tom, že nemovitost je
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totožná  s majetkem,  který  je  v ní  obsažen.  Metody porovnávací,  někdy nazývané  tržní,  jsou
nejrozpracovanější ve fungujících ekonomikách, kde lze porovnat ceny již prodaných obdobných

1. Výnosová metoda

Tyto  metody  jsou  založeny  na  koncepci  „časové  hodnoty  peněz  a  relativního  rizika
investice.“ Základní klíč k pochopení filozofie ocenění je porozumění vztahu mezi tokem příjmů
a hodnotou. Investor, kupec ve skutečnosti nakupuje budoucí tok příjmů čili budoucí výnos – cash
flow. Současná hodnota majetku je určena podle tohoto schématu:

- projekce množství, spolehlivosti a délky trvání budoucího toku výnosů;
- využití kapitalizace, to je převodu budoucích korun na jejich současnou kvantitativní úroveň,
stanovením správné, adekvátní kapitalizační míry

Metody výnosové vycházejí ze základní premisy o tom, že nemovitost – podnik je nástroj
k výrobě peněz. Chod podniku sice stojí peníze, ale vytváří i zisk. Rozdíl mezi náklady na provoz
a ziskem je cash flow,  který je z pohledu vlastníků nejzajímavější,  neboť jim přináší  peníze.
Nejrozšířenější  metodou  je  metoda  přímé  kapitalizace,  kterou  lze  zapsat  do  jednoduchého
matematického modelu:

V=NOI / R (1)

Kde tržní hodnota V podniku (nemovitosti) je rovna jeho stabilizovanému čistému ročnímu
výnosu  NOI,  vydělenému  odpovídající  kapitalizační  mírou  R.  Současná  hodnota  majetku  je
určena podle tohoto schématu:

- projekce množství, spolehlivosti a délky trvání budoucího toku výnosů;
- využití kapitalizace, to je převodu budoucích korun na jejich současnou kvantitativní úroveň

Stanovení  správné,  adekvátní  kapitalizační  míry  vychází  z úrokové  míry  nejjistějších
cenných papírů, obvykle státem garantovaných obligací a zápočtu nezbytné míry rizika, které
respektuje daný podnikatelský segment (pronájem nemovitosti).

        2. Nákladová metoda

Tato metoda je založena na vypočtení nákladů na postavení stejné nemovitosti. Při stanovení ceny
se v bere v potaz její opotřebení. Opotřebení se často zjišťuje lineární metodou (zejména pokud
nebyly prováděny žádné rekonstrukce nebo jiné stavební úpravy a všechny prvky stavby jsou
rovnoměrně opotřebené). Výpočet opotřebení lineárním způsobem je prostý podíl stáří objektu k
celkové životnosti objektu.
Životnost stavby je určena na základě prvků dlouhodobé životnosti, jimiž jsou: základy, nosné
konstrukce, schodiště, zastřešení atd. Základní dobu životnosti také uvádí vyhláška 3/2008 Sb. V
příloze č. 15. Např. rodinné domy se zděnou konstrukcí mají životnost 100 let, rekreační chaty
zděné 80 let a dřevěné 60 let.
Nákladová metoda slouží při tržním ocenění pouze ke stanovení rámcové hodnoty dané stavby a
často se používá jako podklad pro výpočet hodnoty výnosové. Její použití je vhodné zejména
pro nemovitosti,  které  se  běžně  neobchodují a  jejichž  hodnota  je  dána  rozhodující  mírou
náklady (dopravní stavby a infrastruktura, technická infrastruktura).
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3. Metoda porovnávání tržních cen

Metody porovnávací, jsou nejrozpracovanější ve fungujících ekonomikách, kde informace o
prodejích  jsou  veřejně  přístupné.  Tato  metoda  pro  ocenění  majetku  je  založena  na  srovnání
prodejní ceny obdobného majetku s majetkem oceňovaným. Pro porovnání lze využívat prodejní
ceny, které byly v nedávné minulosti na trhu realizovány a jsou známé. Metoda je nejrozšířenější
v době  fungujících  tržních  ekonomik.  Její  použití  je  odvislé  od  dvou  základních  faktorů  –
fungujícího  trhu  daného  segmentu  majetku  a  transparentnosti  informací.  Trh  by  měl  být
„perfektní“  ve  smyslu  dostatečné  četnosti  prodejů.  Vlastní  porovnání  se  provádí  na  základě
praktických  zkušeností  znalce,  a  vždy je  poznamenáno  jistým subjektivismem.  Matematický
model této metody má tvar:

V = Ʃ ( RC i x ki )/n (3)

Kde RC i je realizovaná prodejní cena pro i-tý majetek, ki koeficient korekce (porovnávací),
n počet porovnávaných majetků.

Tato  metoda  je  nejpřímější,  nejrychlejší  a  nejvíce  odpovídá  směnné  ceně.  Základním
předpokladem jejího analytického využití je dobrá databáze informací a její neustálá aktualizace.

Aplikace jednotlivých metod

Každý odhad tržní hodnoty je obecně zatížen jistou mírou chyb, ať už z pohledu znalce, volby
požitých matematických modelů, nebo změn nabídky a poptávky, trhu. Proto je běžné, že se pro
stanovení tržní hodnoty používá několik metod, jejich vzájemný mix. I když každá z nich vychází
z jiných předpokladů, je obvyklé považovat za výslednou tržní hodnotu tu, která je dána jejich
vzájemným porovnáním. Je neoddiskutovatelné, že se porovnávají metody založené na principiálně
odlišných  základech,  ale  výsledkem  každé  z nich  je  tržní  hodnota  vyjádřená  ve  finančních
jednotkách,  v penězích.  Proto  nelze  proti  tomuto  mixu  vznášet  z pohledu  rozdílnosti  jednotek
porovnávaných veličin připomínky.

Výměry pro ocenění:

 Rodinný dům č.p. 1616

 Zastavěná plocha:                  347,00 m2

 
Užitná plocha obytná:            445,65 m2

Analýza ocenění

              1.Tržní hodnota stanovená výnosovou metodou

        Ocenění výnosovou metodou se neprovádí.
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2. Tržní hodnota stanovená nákladovou metodou 

Nákladová hodnota nemovitosti je zjišťována pro stávající vnitřní trh, protože nemovitost je
v zásadě nepřemístitelná. Trh nemovitostí  je jasně lokalizován. Nákladová hodnota majetku je
dána součtem zůstatkových cen veškerého jmění. Zůstatkové ceny jsou určeny z pořizovacích
reprodukčních cen snížených o adekvátní míru opotřebení. Stanovení reprodukční ceny vychází
z tuzemské  cenové  úrovně  na  současném  stavebně-dodavatelském  trhu  dle  dané  lokality.
Základem jsou průměrné orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních objektů vydaných
ÚRS  Praha,  a.  s.  pro  rok  2021,  které  jsou  konzultovány  s odbornými  stavebními  firmami,
provádějícími výstavbu obdobných objektů v daném regionu.

       Výpočet nákladové hodnoty nemovitosti:

Nákladová hodnota odpovídá sice stavební substanci, ale nezaručuje, že na trhu bude apriori
respektována. Jednotková cena pro rodinný dům: 30 000,-Kč/ m2

Věcná hodnota nemovitosti
Nákladová hodnota nemovitosti č.p. 1616
Užitná plocha obytná: 445,65 m2

Reprodukční hodnota: 445,65 x 30 000 =   13 369 500,-Kč. 
Opotřebení  16 %:                                        11 230 380,-Kč
Zaokrouhleno:                                              11 230 000,-Kč

   Nákladová hodnota rodinného domu č.p.1616:                                                              

                                                  11 230 000,- Kč.

Specifikace podle LV č. 1848

Parcelní číslo Výměra v m2 Druh pozemku Poznámka

Celkem            2 498

  Cena stavebních pozemků dle cenové mapy Hlavního města Prahy je stanovena na  9 660,-
Kč/m2

Cena pozemku
Výpočet hodnoty pozemků 
Výměra: 2 498 m2

Cena: 2 498 x 9 660 = 24 130 680,- Kč. 
CENA – zaokrouhleno       24 131 000,- Kč.

Hodnota pozemků dle LV č. 1848 je stanovena na: 

                                                       24 131 000,- Kč.

Celkem nákladová hodnota a cena pozemků:

                                                       35 361 000,- Kč.
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3. Tržní hodnota stanovená porovnávací metodou

Pro  ocenění  nemovitosti  porovnávacím  způsobem  je  nutné  zjistit  ceny  srovnatelných
nemovitostí v dané lokalitě, nebo lokalitách blízkých, které jsou realizované v době ne delší než
tři měsíce. V našem případě se nemovitost nachází v městské části Praha 4 - Kunratice. Poptávka
a nabídka nemovitostí  je  monitorována realitními  kancelářemi  a  je  známá z tisku,  odborných
časopisů na  internetových stránkách.  Z aktuální  nabídky vybral  znalec  3  srovnatelné objekty,
které uvádí v následujícím přehledu:

Pro výpočet porovnávací  hodnoty nemovitosti  byly vybrány obdobné,  aktuálně nabízené
rodinné domy v místě nebo blízkém okolí.

1) Prodej rodinného domu 370 m2

Cena: 49 000 000,- Kč
Lokalita: Praha 4 - Kunratice
Stav objektu:  velmi dobrý
Datum aktualizace: 25.8.2022
Stavba: cihlová Typ domu: patrový
Zastavěná plocha: 217 m2

Užitná podlahová plocha: 370 m2

Velikost pozemku: 905 m2

Voda: vodovod
Topení:  elektrické
Odpad: kanalizace
Elektřina: 230V, 400V
Popis: Prodej domu 6+1. 
RK: Bohemian Estates

2) Prodej rodinného domu 350 m2

Cena: 65 000 000,- Kč
Lokalita: Praha 4 - Kunratice
Stav objektu:  velmi dobrý
Datum aktualizace: 24.8.2022
Stavba: cihlová Typ domu: patrový
Zastavěná plocha: 270 m2

Užitná podlahová plocha: 350 m2

Velikost pozemku: 6 776 m2

Voda: vodovod
Topení:  plynové
Odpad: kanalizace
Elektřina: 230V
Popis: Prodej domu 7+1. 
RK: Sotheby

3) Prodej rodinného domu 525 m2

Cena:  69 950 000,- Kč
Lokalita:  Praha 10 - Hostivař 
Stav objektu: novostavba
Datum aktualizace: 23.8.2022
Stavba: cihlová Typ domu: patrový
Zastavěná plocha: 291 m2

Užitná podlahová plocha: 525 m2

Velikost pozemku: 838 m2

Voda: vodovod
Topení:  tepelné čaerpadlo
Odpad: kanalizace
Elektřina: 230V, 400V
Popis: Prodej domu 4+kk. 
RK:  LUXENT
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      Metodika ocenění:

1. Nabídková  cena  porovnávací  nemovitosti  je  upravena  koeficientem  nabídkových  cen,
koeficientem polohy a koeficientem stavebně technického stavu.

2. Zjištěnou cenu upravíme koeficientem nabídkových cen, vzhledem k tomu, že se jedná o ceny
z nabídky realitních kanceláří a cena realizovaná při prodeji může být dle našich zkušeností
nižší o 5% až 15%.

3. Korekce polohy jsme použili proto, že porovnávané nemovitosti jsou sice z blízkých lokalit,
ale jejich poloha není vždy stejná, jako u oceňované nemovitosti.

4. Stavebně technický stav rovněž není u všech porovnávaných nemovitostí stejný.
5. Průměrem hodnot je stanovena průměrná cena za 1m2 užitné podlahové plochy, průměrnou

cenou je vynásobena užitná obytná plocha oceňované nemovitosti.

Koeficienty cenového porovnání:

Celkový koeficient vyjadřuje kvalitu oceňované nemovitosti oproti nemovitosti porovnávací
se zohledněním zdroje porovnávacích nemovitostí. 

Porovn
ávací

nemovi
tost

Cena (Kč)
Užitná
plocha
(m2)

Jednotkov
á cena

v Kč/m2

UP

Korekce
zdroje

porovná
vaných
nemovit

ostí

Korekce
pro

polohu

Stavebn
ě

technick
ý stav

Celkový
koeficien

t

Celková cena
Kč za 1 m2 UP

1 49 000 000 370 132 432 0,95 1,00 0,98 0,93 123 162 Kč

2 65 000 000 350 185 714 0,95 1,00 0,97 0,92 170 857 Kč

3 69 950 000 525 133 238 0,95 0,99 0,98 0,92 122 579 Kč

       Celkem 416 598 Kč

 

PRŮMĚRNÁ CENA (416 598 : 3 =)                                                                            138 866,- Kč/m2.

Cena nemovitosti porovnávací metodou
Porovnávací metoda objektu bydlení  č.p. 1616 včetně příslušenství a 
pozemků 
Užitná plocha obytná: 445,65 m2

Cena: 445,65  x 138 866 = 61 885 632,- Kč. 
CENA – zaokrouhleno          61 900 000,- Kč.

Tržní  hodnota  rodinného  domu  č.p.  1616,  s příslušenstvím a  pozemky  parc.  č.  1058/1,
219/13, 1057, 1058/2, 1058/3, 1059, 1060 a 2432/2 v katastrálním území Kunratice, obec Praha,
okres Hlavní město Praha, určená metodou porovnávací je:

                                                            61 885 632,- Kč

                                        Zaokrouhleno:  61 900 000,- Kč. 
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E. Rekapitulace, odůvodnění, kontrola:

1) Ocenění nákladovým způsobem            35 361 000,-Kč

2) Ocenění tržním porovnáním                  61 900 000,-Kč

Výsledek dle srovnávací metody

                                                                                        

Výše uvedenými metodikami byly vypočteny dílčí ceny, které se stanou základem pro
stanovení výsledné tržní hodnoty. 

F. Závěr

Znalecký úkol: Výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely exekučního 
řízení.

Na  základě  výše  uvedených  zjištění  a  s přihlédnutím ke  stavu a  k místním podmínkám,
polohy nemovitostí je tržního hodnota  rodinného domu č.p. 1616, s příslušenstvím a pozemky
parc.  č.  1058/1,  219/13,  1057,  1058/2,  1058/3,  1059,  1060  a  2432/2  v  katastrálním  území
Kunratice,  obec  Praha,  okres  Hlavní  město  Praha,  v daném  místě  a  čase  stanovena  po
zaokrouhlení na

                                                                    61 900 000,- Kč. 

                                       Slovy: Šedesátjednamilionůdevětsettisíc Kč.

Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl přibrán externí konzultant.

Za zpracování znaleckého posudku byla sjednána smluvní odměna.

Vypracoval:

 Ing. Karel Schwarz
Štverákova 2726/10
193 00 Praha 9
telefon: 605 788 661
e-mail: schwarzk@seznam.cz

V Praze dne 26.8.2022

…………………….

Ing. Karel Schwarz
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G.    Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec zapsaný v seznamu znalců vedeném Ministerstvem 
spravedlnosti České republiky pro základní obor ekonomika  pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. 
Znalecký úkon je zapsán v evidenci posudků pod pořadovým číslem 112/2022.

      V Praze dne 26.8.2022 Ing. Karel Schwarz

H.   Přílohy

1. Výpis z katastru nemovitostí            3 listy,
2. Kopie katastrální mapy            1 list,
3. Mapa oblasti            1 list,
4. Fotografická dokumentace            3 listy.
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ODHAD TRZNI HODNOTY

O cen6 domu 6.p. 1616 v ulici Za rybnikem s piislu5enstvim, stavbou gerfiilirvenkovnibo
baz6nu, venkovnich liprav a trva$ch porostfi a pozemlry v lcri. Kunratice a obci Praha jak je

vedeno na LV E. 1E48

Zhotovitel: LuboS Simunet

PraZsk6 120

267 53 Zebrik
telefon: 732563545

e-mail : lubos.simunek@post.cz

Zadavatel: 5804l5,TetyanaYefremova

Naukova 8/42

790 00 Lviv, Ukrajina

eislo jednaci: 173

rnZrvi HODNOTA 80 400 000 Ke

PoEet vyhotoveni: z Vyhotoveni tfslo:

Vyhotoveno: V Zebraku 6.10.2022

PoEet stran:31

Podle stavu ke dni: 2.10.2022
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Fotodokumentace:



Fotodokumentacc:
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ZADANI

Ufel ocen6ni

Zii5t6ni hodnoty rodinndho domku d.p. 1616 s piislu5en'ryi* tj' venkovnimbaz€nem' garl}rmi'

,idr";si.i stavbami, pripojklryi oRro""nim uretne stavebniho pozemku. a provozrE propojenlich

oozemkfi jak je vedeno naLv rgas pro k.ri, Kunratice a obec'pratra jako podklad k dobrovoln6

l.urUe Podle zirkonad' 2612000 Sb'

Urdeni ceny nem6 zacilzji1tdni trzni hodnoty, ceny o-bv.ykl6 di jinak stanovend ceny nemovit6 vEci'

ale cena obvykl6 stanoven6 pro draZbu *Utl'*f'""enit'o fiz'enije vlastnd 9rlim 
krokem k

dalsimu iizeni.Jedn6 se pouze o urdeni rG or. zakradnipoaani'"nravdovi. {zi cena se zjisti ai'pii

samorrd draZbd , jak uv6di judikaturan"ir. ti"r.r"lt ryr^'i'iJrtt 
t"ia" 20Cdo 1083/2005 obdobnE

2OCdo Bggl64qtdi usneseni Nejvy.Siholouau ze dne g-O.tfiiti iOCao 147817013 a Usneseni

Vrchniho soudu v Otomouci ze dne 3 VSOi , 0D011-A-25;;;L; v I odbornd literatufe Dr6pal -

Vfkon rozhodnuti v soudnlm iizeni,Lirl; Praha a's' 2004eij|uti1oua M' a kol Zbkon o soudnich

exekutorech a exekudni dinnost. Komenr6i z.yydinic.H.Beck, 2010'

Z6kladni poim y, zSkony, postupy a metody ocenEni

Zirkon 8.2612000 Sb.

Zfikon o velejnfch draib6ch

3if,lr""X,u'Ii,1$i::f#111, oigo1,6ru trrazby v mist6 a dase obvvkr6. odhad nesmi bft v den

kon6ni draibystarsiSesti mcsicL'-Jdr-ii; ';;tvitost, 
podnik'7) jeho organbadni sloZku'8) nebo o

v.c proh'li"ro, ,u-tulturn( pamritku,g) musf byt cena pfeimgt' a"'z9V zji*tdna posudkem

znalce.l0) Znalecoanuar" i zivady,Li"re , drlsleiku piechodu vlastnictvi nezaniknou' a upravi

piislu5nym zPtisobem odhad cenY'

(2)osoba,kteram6piedmEt.dr?Lb|ydrteni,jepovinna-popiedchozivyzvd,,vdobEurdendvt6to
vln,d,umofrrit p.orJa.ni odhadu, :uxoi i p'Lr'riaLu piedmdtu .raZby' Doba prohlidky musi byt ve

vyzvestanovena. pfnieanutimL"charakieru draZen. 'dti' 
u nemovitosti zpravidla tii tydny po

odesl6ni nlny-

(3) Pokud osoba, l<ter6 mirpiedmdt draLby v drzeni, neumozni provedeni odhadu nebo prohlidky

piedm.tu draiby,rze odhad prov6st nuriyiuaedostupnich fdajri, kter6 m6 drazebnik k dispozici.

pro stanovent hodnoty nemovitosti podre s ts o!1L I v caw a m{stc obvyktc neexistuie pfedpis' rato

hodnota i, arroiud"ni u- 5 t d*oni r. lsiltggT sb. o ocertovtint maietku, kter! uprwuie ocefiovdn{

*oi*i:i o ituiit pro rttuty stanovenc zvldstntmi pfedpisy v $2. Yiz ntie-

zdkon n. 15 t/\gg7 sb. o oceitovdnf maietktt a o zmdnd ndkteri'ch zcikontt

$13
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(l) Zdkon upravuje zpt)soby ocefiovdnf vdct, prdv a jinj,ch majetkovych hodnot (ddle jen "maietek")

a sluieb pro iliely stanovend zvlditnimi pfedpisyt). Odkazuji-ti tyto piedpisy na cenovy nebo nldstni
pledpis pro ocendni majetku nebo sluiby k jindmu ilielu nei pro prodej, rozuml se tfmto piedpisem

tento zdlan. Zdkon plati i pro iliely stanovend zvlditnimi pfedpisy uvedenj'mi v idsti inrtd ai devdtd

tohoto zdkona a ddle tehdy, stanovi-li tak p\fstuSn!, orgdn v rdmci svdho oprdvndnt nebo dohodnou-li

se tak strany.
(2) Zdkon se nevztahuje na sjedndvdnl cen2) a neplatf pro oceitovdn[ pitrodnich zdroifi.

s2

Zpfrsoby ocefiovdn{ muJel*a a slutcb

(I) Majetek a sluiba se ocefiuji obvyUou cenou, pokud tento zdkon neslanovi jini, zptisob ocefiovdni-

QfiltyHou cenou se pro tiiely tohoto zdlana rozum[ cena, laerd by byla dosatena pii prodeiich stejniho

popiipadd obdobniho maje-tku nebo pii poslErovdni stejnd nebo obdobnd stuiby v obvyHim obchodnim
'styku'v 

twemsku kc dni ocendnt. Piitom se naiuji vlechny okolnosti, lderd mai{ na cenu vliv, aviak do ieii
v!,se se nepromitaji vtivy mimoiddnjch okolnosti trhu, osobnich pomdrfr prodtivajiclho nebo kupujfclho ani

vliv nlditni obliiy. Mimoiddnltmi ikatnostmi trhu se rozumdji napiiHad stov tisnd pro&iwajtciho nebo

htpujic{ho, dtisledky pt{rodnlch Ci.iinich kalamit. Osobn[mi pomdry se rozumdji zeimina vztahy maietkavd,

ridrnn| nebo jini isibn{ uztahy miczi proddvajicim a kupujtiim. Zvldltni oblibou se rozumi zvldStni

hodnota piiHddand majetlu nebo sluibd vyplfi'qiici z osobniho uztahu k nim'

(2) Sluibou je poslEtovdnt Cinnostl nebo hmotnd zachytitetni,ch ulisledku Cinnostl.

(3) Jinjm zpfisobem ocefiovdni stsnovenlm timto zdlwnem nebo najeho zdHadi je

a) ndkladovj,zprisob, lder! vycluiai z ndHadfi, heri by bylo nutno vytaloZit na poiizeni piedmdtu

ocendnf v mlstd ocendni apodlejeho stavu ke dni ocendni'

b) vynosovjt zprtsob, laerit vychtizi z vlnosu z piedmdtu ocendn{ skuteind dosahovandho nebo z

vynosu, tdii t7 z piedmdtu ocendn[ za danlch podminek obvyHe ziskat, a z kapitalizace tohoto

vYnosu (rtrokovd mlrY)'

c) porovndvaci zpfrsob, He7i vychazi z porovndni piedmdtu ocendni se stejn!'rn nebo obdobnirn

pfidmdtem o ,riou sjednanou piijeho prodeii; ie iim tdi ocendni vdci odvozen{m z ceny iind

.funki nd souv isei I c{ vd ci'

d) ocefiovdni podle jmenovitd hodnoty, lderd vychazl z iastlE, na lderou piedmCt ocendni zni nebo

tderdie iinak zieimd,

e) ocefiovdn[ podle titetni hodnoty, lderi vychdzl ze zpitsobfi ocefiovdni stanovenitch na zdHadd

Ple dP i s'it o ilie t ni c N l'

fl ocefiovdni podle kurzoud hotlnoty, tderd vychdzi z ceny pledmdtu ocendni zaznamenand ve

stanovenim obdobt nq trhu'

g) ocefiovdn{ sjednanou cenou, krerouje cena pledmdtu ocendni siednand piiieho prodeii,

popiipadd cenq odvozena ze siednanltch cen'

Podle tohoto zdkona nen{ zdkon o drqilb(ich zvldltnim piedpisem'

Na zdkladd vyse uveden6ho je pro stanoveni obvykld (: obecnd, tri:ni) ceny pouZita

metodika (v souladu se Znieik;'m standardem d' VI 
"Obecn6 

zisady oceilov6ni

majetku., a znat.cl<ym standardem d. vll ,,ocefiovdni nemovitosti")' zpravidla se zjisfuje

porovn6nim s jlL realizovanymi prodeji a.'koup6mi obdobnych, srovnatelnych v6ci nebo

poskytovanirn obdobn6, srovnatelnd sluzby v dan6m mistE a dase' pokud jsou k tomu dostupn6

)
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informace. Pokud tlrto informace nejsou od statisticky vyznamn6ho souboru dostatedn6

porovnateln;fch nemovitosti, je tieba pouZit n6hradni metodiku.

bU*ryttoo cenu je moZno odhadnout pouze na ziklad| analyry hhu, pokud tam existuje trh nebo se

potusit odhadnout h7ni hodnotu nemovitosti, pokud tam hh neexistuje. Pokud je zji5tEno, Ze trh

ffi, oceilovan;imi nemovitostmi v dan6m mistd a 6ase neexistuje nebo jsou trZni ceny nezjistitelnd,

IUyuai.n odhai Mni hodnoty pomoci ekonomickdho zhodnoceni. V iAdrtdmpffpadd viak nelze

oU"ytiou cenu ani trZni hodnotu stanovit jako ndjakd plesnd dislo. Vfsledn6 hodnota je stanovena

;#. pro zde uvedeny ttel a nemfiZe bjt pouZita pro jind tdely zvl65t€ se nevztahuje na sjednavand

ceny.

Sta noven i trLni hod notY

TrZni hodnota je stanovena podle dostupn;fch metod, kter6 jsou reilnE pouZitelne v soudasnych

ekonomic(fch podmink6ch v en a neiiepe vystihujfc soudisnou hodnotu majetku. Ta je velmi

promEnlivS v iase a je ovliviovi{na n,not u fahory kter6 se vyvijeji v obdobi rozvoje trZniho

irospodaiswi, stabilizace finandni politiky a soukromdho podnikini. PouZiti metod a zptsob stanoveni

trZni trodnoty je takd ovlivn6n i riSelem, pro ktery se trZni hodnota majetku zji5t'uje'

Pro odhad trZni hodnoty se pouZivaji tyto oceflovaci metody:

Metoda vEcn6 hodnoty

V6cn6 hodnota (dasov6 cena) je reprodukdni cena vEci sniZen6 o piimEien6.ogo{e.beni odpovidajici

opofieben6 v6ci stejndho striii a piimdiend intenzity pouZivr{ni. Cena reprodukdni ie cena, za kterou

by bylo moZno stejnou nebo porovnatelnou ,ovou vEc poiidit v dobd ocenEni' bez odpodtu

opotiebenf.

Metoda vfnosovi
Tato metoi a je zalo1ena na koncepci "dasov6 hodnoty penEz a relativniho rurka investice"'

V;fnosovou hodnotu si lze pledstavit jako jistinu, heioule nutno pii stanovend rirokov6 sazb6 uloZit,

aby riroky z t6to jistiny byly stejn6 jako dislf vfnos z nemovitd vEci.

Metoda porovnivaci (kornparativni, srovnrivaci)

Metoda je zaloLena na poiovnrini piedmEtnd nemovitd v6ci s obdobnimi, jejicp ceny byly v

ned6vn6 minulosti na trhu realizovany, jsou zn6md a ze ziskand informace je mozno vyhodnotit jak

hodnotu samotn6 stavby di souboru staveb, tak hodnotu pozemku.

Aplikace metod

KaLdlzvytepopsanich metod m6 sv6 klady a zilpory.Nejpr&kazndjSi z metod je metoda porovnani

trznich ..n,;.rttiz. pro pouziti t6to metody m6me dostatednou detnost aktu6lnich porovnatelnich

hodnot (cen z tealizov anych prodejfi)'

Z vjpo6tov;fch metod se v soudasn6 dobd dasto pouZivaji hodnoty vypodtend metodou v'-inosovou a

metodou stanoveni vEcnd hodnotY'

Stale vdt5i vyznam m6 metoda porovn6vaci, kter6 nejv6rndji zobrazuje sitr'raci na hhu a proto by

nemdla chyblt v L6dne analfze,kterf m6 stanovit trtni hodnotu nemovitost
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ruAlrz

Hil,H,n v okrajov6 d6sti obc_e u mistnf zrevndl3 komunikace v urici zarybnfl<em.

v mist6 je moznost nlpojeni ri..y.:k,..:.#ilLkd ,itu, pri'*p f"vndnou komunikaoi' moZnost

pukovini nu p*'ntti"i'u'[u'e'zi"t'piit*p'vif' piimg zveieintkomunikace' ' ,

pozemlry jsou srruov,ny v 3iarim svahu tf;Ji,e disti obce bez zatii:eni prachem, hlukem a emrsemr'

pozemek je po cel6m otnoa,, oplocen rrir".a"rdnich plechovym plotem' Piistupov6 a

komunikadni prostory mezi jedno,riwr"irr.z.*i pozemku *"ri rrrr"ailtE a chodnidky' Na pozemku

,;Jil;t*;flfi1t;Hl;:iejich 
soud,sti je rodinny dnm d.p. 16156 rvoii s osratnimi pozemrqv

,.a.nymi na LV 1848 jeden funkdni celek'

Adresa

Katast6lni tdaje : laaj Hlavni mdsto Praha, okres Hlavni m6sto Praha' obec Praha k'il'

Kunratice

Adresa nemovitosti: Zarybnikem 161614,l 10 00 Praha

Vlastnick6 a evidenEnf tidaie

Tetyana Yefremova, Naukova 8142,7g0 00 Lviv, Ukrajina, LV: 1848, podil I / 1

vlastnictvi k oceiovan6 nemovitosti odpovfd6 podle informaci objednatele ocenEni fdajfim v

Katastru nemovitosti. Ke dni ocen6ni uyla provedena kontrola vlastnick6ho priva na serveru

CU;n i&iik"r; ',NahliZeni do katastru nemovitosti" umohiuje zisk6vat ndkterd vybrand tidaje

tfkajici se vlastnictvi parcel, budov a jednotek (bytti nebo nebytovfch prostor), evidovanych v

katastnr nemovitosti a dete informace o stavu iizeni zaloZenjch na katastr6lnim pracovi5ti pro tdely

zipisu vlastnick;fch a jinych pr6v opr6vnEnych subjektrl k nemovitostem v Cesk6 republice, nebo pro

ridely potvrzovSni geometric$ch pl6nt. )

Podklady

Vfpis z katastru nemovitosti ze dne 4.7 .2022

Kopie katastr6lni mapy

Situadni pl6n stavby a piipojek z projektov6 dokumentace

Skute6nosti zji5tEnd znalcem pii prohlidce a zamdfeni nemovitosti bez umoZnEni vstupu
Fotodokumentace pofizeni pfi fuzick6 prohlidce rodinndho domu a piisluSenstvi ze dne2.9.2022
Znaleclcf posudek U 4355-2712018 ze dne 30.6.2018 analce Ing. Ladislava Kubika
znaleclcy posudek u 5212006 ze dne 21.3.2006 znalce Ing. Milana Babickeho
Projektov6 dokumentace Pfistavba rodinndho domu Praha, leden 2011 - SEA architekt s.r.o

lrojekt zn6ny stavby ze dne 2012006- Ing. Milan Babiclcy
Pfistavba baz6novd hal ze dne 27.4.2006 - pavel Selichai
Kolaudadni rozhodnuti stavby RD vydand Me Praha dne 414.1 1.2007 dj.
P 4 I r27 53 5 to7lOSTn(OMil 4123
Souhlas s uziv6nim stavby plistavby RD ze dne 4.3.2013 6j. p4l01g274/l3losT/sTEF
- cenovd mapa mdsta Prahy
- skutednosti a vymEry zji5tEnd na mfstE pfi prohlidce nemoviF.fch vdci
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Prohlidka a zamEieni

Prohlidka se zamdienim byla provedena dne 2.10.2022 zapiitomnosti za pfftomnosti objednatele a

majitele ocendni.

Situace

Typ pozemku: EI zast. plocha B ostatni plocha fl orn6 p&da

fl trval6 travni porosty EI zahrada tr jiny

VyuZiti pozemk&: tr RD tr byty E rekr.objektE garaZe tr jind

Okolf: Etr bytov6 z6naElpr&myslovi z6na E nrikupni z6na D ostatni

Piipojky: E/flvoda El/trkanalizace tr/trplyn
vei. / vl. EI/trelektro fltelefon

Dopravni dostupnost (do 10 minut p6Sky): tr MHD E Zelezrice fl autobus

Dopravni dostupnost (do 10 minut autem): El d6lnice/silnice I. *. EN silnice IL,lll.tf.

Poloha v obci: olaajov6 d6st - bytov6 domY zdEnd

Piistup k pozemku EI zpevndn6 komunikace fl nezpevndn6 komunikace

Rizika

Rizika spojeni s pr{vnim stavem nemovitosti:

Nemovitost je i6dnE zapsfinav katastru nemovitosti

Stav stavby umoiriuje podpis z6stavni smlouvy (varikla vEc)

Skutednd uZivani stavby neni v rozporu sjeji kolaudaci

Piistup k nemovitosti je zaji5tdn piimo z veiejnd komunikace

s umfstEnim nemovitosti:

Nemovitost vdc neni situovdna v z6plavov6m irzemi

Dokumentace a skuteEnost

pro ocen6ni byla piedloZena privodni projektov6 dokumentace a dokumentace piistavby, qistavby

baz6nov6 haly a garifil
ocendni je piou.?.no nazitkladl piedloZenfch podkladti a skutedn6ho stavu zji5tdndho znalcem pii

prohlidce nemovitosti.

Omezujici podminkY

Zpracovatel nerudi zapiedloaen6 doklady dodand objednatelem a poskytnut6 informace a nenese

piavni drisledky n.prur17"h dokladri a nepravdivfch informaci. Zpracovatel vychrizi ztoho, Le

informace ziskan6 z objednatelem piedloZenfch podkladt pro zpracovani ocenEnijsouvdrohodnd a

spr6vn6 a nebyly tudiLzhlediska jijich piesnosti a riplnosti ovdiov6ny. Znalec vyhotovil ocendni

podle platnfch oceilovacich pfediisri a ar6m;fch cenoqich podminek, za kterych byly obdobnd

nemovitosti obchodov6ny na trnu nemovitosti v dobE, ke kter6 se vztahuje zpracovand ocendni a

neodpovid6 za piipadnd zmEny v podminkach prodeje nemovitosti, ke klerlim by doslo po piedani

ocendni.
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ZivEry maleckdho posudku je nezbytnd revidovat v piipad6, Ze budou zjiStdny dal5i skutednosti,

herd tyto zixdry ovlivni.

Znaleclcy posudek byl vypracovin vfhradnE pro ridel zde stanovenj a proto ho nelze pouZivat k
jinym ridelfim a jinjmi osobami. Platnost z6vdru maleckdho posudku je max. 6 m6sicfi ode dne

zpracov6ni.

Vfsledn6 hodnota je stanovena pouze na dodan;ich podkladech a informacich a je pouze odhadem

hodnoty piedmEtndho majetku a jeji skutedni trZni - obvykl6 hodnota se mfiZe znadnd li$it.

Celkov'i popis nemovitosti

Privodni stavba rodinn6ho domu m6 dvd nadzemni podlaZi, sestiv6 ze dvou Kfdel se stiedoqfm

kruhovym prostorem, kde jsou hlavni obytn6 mistnosti, kuchyn6, plistupov6 haly a schodi5t6. V
jednotlivych kifdlech jsou loZnice, koupelny, technickd mistnosti a dal5i zinemL Objekt neni

podsklepen.

V zripadni dtisti je bazdnovri hala, piistupn6 pies zimni zahradu, podsklepeni s techniclo.fm

bazdnoqfm ziaemim.

Vytrip6ni objektri je plynovd teplovodni s radi6tory a kolektory u francouzslrych oken spojovacich

komunikaci.

U pffjezdovd komunikace je stavba garirti se dtyimi stanimi pro osobni auta, jednopodlaZni

zabudovan6 do svahu a vegetativni stiechou.

Celkov6 je objekt vdetnd piislu5enstvi nadstandardnd vybaven, z nadstandardnich stavebnich

materi6lt, zabezpedenim a kamerovym systdmem.

ProtoZe popisem nemovitd vEci neni mofoid vdrohodnd vyobrazit situadni ie5eni, kvalitu stavebnich

konstrukci a vybaveni, je piilohou fotodokumentace a fidastnici draZby maji moZnost pied kon6nim

draiby pii zaji5tdnd prohlidce nemovitd v6ci zjistit skutednlf stav staveb, situadni ie5eni a jeho

vybaveni.

Podle S 15 zdkona o veiejnych draibdch pled zahdjentm draiby musf bj;,t umoindna fiiastnikfim

draiby v termtnu uvedendm v draiebnl vyhldice prohlidl<a piedmdtu draiby. Term[n prohlidlry

piedmdtu draiby draZebnfk stanov[ s ohledem na mlsto tischovy vdci moviti nebo umistdni vdci

nemovitti.

Obsah

1. VEcnf hodnota staveb

l.l. Rodirur;f dflm

1.2. Piistavba

1 .3. Piistavb a bazdnov 6 haly

1.4. Garide

2. V6cni hodnota ostatnfch staveb

2.1. Oploceni pozemk&

2.2, Oploceni pozemkfi- vr6tka

2.3. Ziwlahov'.i systdm na pozemk6ch

2.4.Terasy

2.5. Zabezpedovaci a kamerovy systdm
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2.6. Zahradni domek

2.7. Pergola

2.8. Piipojka elektro

2.9. Pifpojka plynu

2.10. Piipojka vody

2.1 1. Piipojka kanalizace de5t'ov6

2.12. Plipojka kanalizace spla5kov6

2.13. Revizni Sachta

2.14. Vsakovaci jimlcY

2.15. Plochy z betonoqfch dlaZdic 30130/3 do loZe zMC

2.16. OpErn6 zdivo

3. Hodnota pozemkfr
3.1. Stavebni pozemky

4. Porovndvaci hodnota
4.1. Rodinnf dtm s piistavbami, garirtemi, a piislu5enstvim

UREEN1 OEWKLE CENY

1. VEcn6 hodnota staveb

1.1. Rodinnf dfim

7atfr id6ni pro potleby ocen E nf

Rodinnf drim, relcrealnf chalupa nebo domek:

Svisl6 nosni konstrukce :

Podsklepeni:

Podkrovi:

Sfiecha:

Podet nadzemnich podlaZi:

K6d klasifikape stavebnich d[l CZ'CC:

Zastavhnl ptochy a WSkY PodlaZi

$ 13, typ B

zd6r6

nepodsklepen6 nebo podsklepend do poloviny

1.nadz. podlaZi

nemS podkrovi

se Sikmou nebo strmou stiechou

se dvdma nadzemnimi podlaZimi

1ll

N6zev

I.NP 225,00+ I 4,24+2,7 7 
* 2,0Gf 1,43 * 2,0 12 : 246,21 3,16 m

z.NP 225+5,39*2,58-3,3*2,21: T),9! 
=2,89 

m

477,82 m2

Obestav6nf prostor
(PP : podzemni podlaZi, NP : nadzemni podlaZi, Z: zasfre5eni)

Tvp N6zev Obestav6nf Prostor [m3l

Np l.NP (225,00+14,24+2,77*2,00+1,43*2,0/2)*(3,16): 778,02

NP 2.NP

Z zastleieni krov

(225+ 5,39* 2,59-3,3* 2,2 1 ) 
* (2,89) :

(3,1 7 4* 2,05 * 2,0 5 4) * (0,4 5+8, 1 5 +4, 1 3 5 +3,27 5 + 5,40

+3,30+7,00)+3, I 4* 1,00* (3 *2,6 8* 2,',l * 1,00* 1,00)/6

669,36

435,16

72

prostor - celkem:

47.17*.100:
1887,26



Popis a hodnoceni konstrukcf a vybavenf

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C: nevyskytuje se,

4 = piidan6 konstrukce, X = nehodnoti se)

Konstrukce Provedeni
Hodnoceni Cast

1. Zdklady

2.Zdivo
3. Stropy

4. Stiecha

5. Krytina

6. Klempiiskd konshukce

7. Vnifnf omitlry

8. Fasidni omitky

9. Vndj5i obklady

10. vnitini obklady

I 1. Schody

12. Dveie

13. Okna

14. Podlahy obytrfch mistnosti

15. Podlahy ostatnich mistnosti

16. Vytipdn(
17. Elektroinstalace

18. Bleskosvod

19. Rozvod vody

20.Zdroj tepl6 vody

21. Instalace plynu

22.Kanalizace

23. Vybaveni kuchynd

24. Vnitini vybavenf

25.Zdchod

26. Ostatni

VfpoEet koeficientu trfu

Konstrukce, vybavenf

mEd'

Koef,

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Upravenf

obi. oodil

S

N
N

N
N
N
N

S

S

N
N

N
N
N

N
S

N
S

S

S

S

s
N
N
N
N

obj. podil [%] :;;
1. Zbklady

2.Zdivo
3. Stropy

4. Stiecha

5, Krytina
6. Klempiiskd konstrukce

7, Vnitfni omitky

8. Fasrldni omitky

9. VnEjSi obklady

10. Vnitini obklady

I l. Schody

12. Dveie

S

N
N

N
N
N
N
S

S

N
N
N

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7,10

72,30

8,40

5,20

3,20

0,80

6,20

3,10

0,40

2,30

2,40

3,30

1,00

1,54

1,54

1,54

1,54

1,54

1,54

1,00

1,00

1,54

1,54

1,54

7,10

34,34

12,94

8,01

4,93

1,23

9,55

3,10

0,40

3,54

3,70

5,08
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13. Okna

14. PodlahY obYfrrfch mistnosti

15. PodlahY ostatnich mistnosti

16. Vyt6pEni

17. Elektroinstalace

18. Bleskosvod

19. Rozvod vodY

2A. Zdroi tePle vodY

2l.Instalace PlYnu

22.Kanalizace

23. Vybaveni kuchYnE

24. Vnitini vYbaveni

25.Zichod
26. Ostahi

N
N
N
S

N
S

S

S

S

S

N
N
N
N

5,20

2,20

1,10

4,40

4,10

0,60

3,00

1,80

0,50

2,80

0,50

5,10

0,40

r00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,54

1,54

1,54

1,00

1,54

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,54

7,54

1,54

I

8,01

3,39

1,69

4,40

6,31

0,60

3,00

1,80

0,50

2,80

0,77

7,85

0,62

3

ffiupravenich
Koeficient vYbaveni K+:

OcenEni

Z6'kladni cena (dle piil. d. 11) [Kd/m3]:

Koeficient vybaveni stavby IQ (dle vfpo6tu):

Polohoqi koeficient K5 bffl. d. 20 - dle vyznamu 
9b-ce):

Koeficient zm6ny cen staveb Ki Giil' 6' 4l - dle SKP):

Zakladni cena uPraven6 [KE/m3]

PIn6 cena: | 887,26m3 * 8 469,84 Kdim3

Vfpodet opotFebeni line6rnf metodou

Suifi (S): 15 roku

ef"apo[faaan6 dal5i Zivotnost @O-Z):AS rokri

Pfedpoklidan6 celkov6 Zivotnost (PCZ): 100 rok0

Opo*"U.ni: 100 7o * S / PCL: 100 yo * 15 / 100 : l5'0 Yo

Koeficient opofiebeni: (l- 15,0 % I l0A)

Rodinnf drim - zji5t6n6 cena

1.2. Pifstavba

Zatiiddni Pro PotFebY ocen6ni

Rodinnf dtm, rekreadni chalupa nebo domek:

Svisl6 nosn6 konstrukce:

Podsklepeni:

Podkrovi:

Stiecha:

Podet nadzemnich PodlaZi:

K6d klasifikace stavebnich d6l CZ'CC:

141,20

1,4120

15 984 790,24Kt,

* 0,850

= 13 587 071,70 Ki

$ 13, typ B

zddnit

nepodsklepen6 nebo podsklepeni do poloviny

l.na&. podlaZi

nem6 podkrovi

se Silonou nebo strmou sdechou

se dvdma nadzemnimi PodlaZimi

111

:
+

*

*

ZastavEn6 plochY a WStry Podlati

Nrizev Zastav6n6 Plocha [m2l WSka

1975,-
1,4120

1,2000

2,5110
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Obestav6nf prostor
(PP: podzemni podlaZi, NP = nadzemni podlaZi, Z: zastfe5enf)

N6zev

NP l.NP 237.58

Obestavdnf prostor - celkem: 237,58

Popis a hodnocenl konstrukci a vybavenf

(S : standard, N: nadstandard, P : podstandard, C : nevyslqytuje se,

4 : piidan6 konstrukce, X: nehodnoti se)

Vfpolet koeficientu IQ

Konstrukce, vybaveni obj. podil t%l ?"?i Kotf' Yfli:ff;il
oo l'00 7'10

2. Zdivo N 22,30 100 1,54 34'34

3. Stropy N 8,40 100 1,54 72'94

4. Stiecha N 5,20 100 1,54 8'01

5. Krytina N 3,20 100 1,54 4'93

6. Klempifskd konstrukce N 0,80 100 1,54 l'23

7. Vnitini omitky N 6,20 100 l'54 9'55

8. FasSdni omftlcy S 3,10 100 1'00 3'10

9. VnEjSi obkladY S 0,40 100 1'00 0'40

tO. Vnitfni obklady N 2,30 100 l'54 3'54

11. Schody N 2,40 100 1'54 3'70

12. Dveie S 3,30 100 1,00 3'30

13. Okna N 5,20 100 1,54 8'01

14. Podlahy obytnych mistnosti N 2,20 100 l'54 3'39

15. Podlahy otLtni"f, mistnosti N 1,10 100 l'54 l'69

16. Vyt[p6n1 N 4,4A 100 l'54 6'78

17. Eielctroinstalace N 4,10 100 1,54 6'31

18. Bleskosvod S 0,60 100 l'00 0'60

19. Rozvod vodY S 3,00 100 1'00 3'00

2,0.Zdrojtepl6 vody S 1,80 100 1'00 1'80

2l.Instaiace plynu" S 0,50 100 l'00 0'50

Z?,.Kanalulace S 2,80 100 l'00 2'80

23. Vybaveni kuchynE N 0,50 100 1'54 0'77

24. V;itfni vybaveni N 5,10 100 l'54 7'85

25. Zhchod N 0,40 100 l'54 0'62

26. Ostatni N 3,60 100

S oueet uptavenych obj emov'.f ch podilt
a aa I

Koeficient vYbaveni Ka: 1'4180

Ocendnf

Zit<ladnicena (dle piil. d. 1l) [Kdhn3]: : 1975'-

Koeficient vybaveni stavby fi(Ot" vypo6tu): * 1'4180
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Polohov'-i koeficient K5 fuffl. (,.20 - dle vyznamu obce):

Koeficient zminy cen staveb fi (ptrI. d. 41 - dle SKP):

Zdkladni cena upraven6 [Kd/m3]

Plni cena: 237,58 m3 * 8 505,83 Kd/m3

Vfpoiet opotiebeni lineirnl metodou

Stari (S): 9 rok&

Piedpokl6dand dal5i Zivotnost (PDZ): 91 rok&

Piedpoklddan6 celkov6 Zivotnost QCL): 1 00 rolcti

Opotiebeni: l00Yo* S lPCL: 100 yo* 9 / 100: 9,0o/o

Koeficient opotiebeni: (l- 9,0 % I 100)

Piistavba - zji5t6nf cena

1.3. Piistavba baz6novd haly

ZatFiddni pro potleby ocen6ni

Rodinnf d&m, rekreadnf chalupa nebo domek: $ 13, typ A

1,2000

2,5310

8 505,83

2 020 815,09 Kl

r o,9lo

= 1 838 941,73K8

zdilnit
nepodsklepen6 nebo podsklepeni do poloviny

1.nadz. podlaZ(

nem6 podkrovl

s plochou sdechou

s jednfm nadzemnim Podlaiim
111

*

*

Svisl6 nosn6 konstrukce:

Podsklepeni:

Podkrovi:

Stiecha:

Podet nadzemnich podlaii:

K6d klasifikace stavebnich ddl CZ-CC:

Zastavinf ptochY a WSkY Podlaif

ObestavEnf Prostor
(PP: podzlmni podlaZi, NP = nadzemni podlaZf, Z: zastieSeni)

PP 1.PP I 1,075* I

ObestavEnf Prostor -

Popis a hodnoceni konstrukcf a vybavenf

(S : standard, N : nadstandard, P : podstandard, C : nevyskytuje se,

A: piidanri konstrukcs, X = nehodnoti se)

Vfpolet koeficientu Ka

Konstrukce, vybaveni
east

2+l

Koef.
Upraveny

l. Zdklady

2. Zdivo
3. Stropy

100

100

100

N
N
N

obj. podil [%]

8,20

21,20

7,90

1,54

1,54

1,54

12,63

32,65

12,17

i
I

I

)
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4. Stiecha

5. Krytina

6. Klempiiskd konstrukce

7. Vnitlni omitky

8. Fasidni omitky
9. Vndj5i obklady

10. Vnitini obklady

ll. Schody

12. Dveie

13. Okna

14. Podlahy obytnjch mistnosti

15. Podlahy ostatnich mistnosti

16. Vyt6p6ni

17. Elektroinstalace

18. Bleskosvod

19. Rozvod vody

20.Z&oj tepld vody
21. Instalace plynu

22.Kanalizace

23. Vybaveni kuchyn6

24. Vnitini vybaveni

25. Zirchod
26. Ostatni

N

N
N
N
S

S

N
N
S

S

N
N

N
N

S

S

S

S

S

S

S

S

N

7,30

3,40

0,90

5,80

2,80

0,50

2,30

1,00

3,20

5,20

2,20

1,00

5,20

4,30

0,60

3,20

1,90

0,50

3,10

0,50

4,10

0,30

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

r00
100

100

100

100

100

100

100

100

r00
100

1,54

1,54

1,54

1,54

1,00

1,00

1,54

1,54

1,00

1,00

1,54

1,54

1,54

1,54

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,40 100 1,54

11,24

5,74

1,39

8,93

2,80

0,50

3,54

1,54

3,20

5,20

3,39

1,54

8,01

6,62

0,60

3,20

1,90

0,50

3,10

0,50

4,10

0,30

5,24

Soudet upraven;f ch obj emovf ch podilfi

Koeficient vybaveni Ka:

OcenEni

Zikladnicena (dle piil. d. 11) [Kd/m3]:
Koeficient vybaveni stavby K+ (dle vypodtu):

Polohorli koeficient K5 (pfil. f).20 'dle vyznamu obce):

Koeficient zrn6ny cen staveb Ki @fil. d.41 ' dle SKP):

ZirkJadni cena upraven6 [Kd/m3]

Plni cena: 736,32 m3 * 10 6ll,2l Kd/m3

VfpoEet opotiebeni line6rni metodou

Stafi (S): 14 rolcu

Piedpokl6dan6 dal5i Zivotnost (PDZ):.86 roku

Pfedpokl6dan6 celkov6 Zivotnost QCZ): 100 rokfr

Opotiebeni: 100 % * S IPCZ: 100 yo* 14 / 100: l4,Oo/o

Koeficient opotiebeni: (1- 14,0 o/o I 100)

PFistavba bazilnovh haly - zji5tdni cena

1.4. Gar6ie

ZatFid6ni pro potieby ocenEni

:
*
*
*

140,03

1,4003

2 495,-

1,4003

1,2000

2,5310

10 611,21

7 813 246,15 K6

0,860

6719 391,69 Ki

GarriZ $ 15:

Svisl6 nosn6 konstrukce:

tvp B

zdilnd nebo Zelezobetonov6

-13-



Podsklepeni:

Podkrovf :

Krov:
K6d klasifikace stavebnich dEl CZ-CC

Zastav6n6 plochy a vf5ky podlaii

nepodsklepen6 nebo podsklepen6 do poloviny

l.nadz. podlaZi

nem6 podkrovi

neumoZf,uj ici ziizeni podkrovi

1274

pfizemi 6,34*3,22+6,25*(3,02+3,02+3,02)= - 77,04 2,62m
77,04 m7

ObestavEnf prostor
(PP: podzemni podlaZi, NP = nadzemni podlaZi, Z: zastieI,eni)

Tvp N6zev Obestavdnv prostor [m3]

NP piizemi (6,34*3,22+6,25*(3,02+3,02+3,02)\*(2,62): ?91,9_4. 
^201'84 m3

Popis a hodnocenf standardu

(S : standard, N: nadstandard, P: podstandard, C: nevyslcytuje se,

A : piidanri konstnrkce, X : nehodnoti se)

Vfpoiet koelicientu Kc

e6st
Koef.

Upravenli
Konstrukce, vybaveni obj. podil [%]

1. ZitkJady

2. Obvodov6 st6ny

3. Stropy

4. Krov
5. Krytina
6. Klempiiskd konstrukce

T.lJpravy povrchri

8. Dveie

9. Okna

10. Vrata

11. Podlahy

12. Elektroinstalace

S

S

S

x
S

S

S

S

S

S

S

s

6,20

30,1 0

26,20

0,00

5,70

2,94

4,80

2,70

1,40

6,80

7,20

r00
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

r00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

30,10

26,20

0,00

5,70

2,90

4,80

2,70

1,40

6,80

7,20

$Gt upravenYch oU.| emovf ch

Koeficient vYbaveni Ka:

OcenEni

Zdkladnicena (dle piil. d. l3) [Kd/m3]:
Koeficient vybaveni stavby K+ (dle vfpodtu):

Polohovy koeficient Ks (piil. 8.20 - dle vyznamu obce):

Koeficient zm6ny cen staveb K; (ptil. d. 41 - dle SKP):

Zitkdadnicena upravenf [Kd/m3]

Plnf cena: 201,84 m3 * 4 057,35 Kd/rn3

:
rl.

+

*

100,00

1,0000

1375,-
1,0000

1,2000

2,4590

4 057,35

818 935,52 K6

-14-
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Vfpo[et opotfebenl lineirnf metodou

Stafi (S): 14 rokfr

Piedpokl6dan6 dal5i Zivotnost (PDZ): 86 rokti
Piedpoklddani celkov6 Zivotnost (PCL): 1 00 rok&

Opotiebeni: 100 % * S IPCZ: 100 yo* L4 / 100: l4,Oyo
Koeficient opotiebeni: (1- 14,0 % I 100)

Gardie - zji5tEnf cena

2. VEcn6 hodnota ostatnfch staveb

2.1. Oplocenf pozemk&

ZatffdEni pro potleby ocen6ni

Venkovni irprava $ l8:

K6d klasifikace stavebnlch ddl CZ-CC

VfmEra:
2,00*170: 340,00 m2 pohledov6 plochy

0,860

704 284,55 KI

13.3.1. Plot z kovovych profil&, zddnd nebo kovovd

sloupky
111

840,-

1,2000

2,5310

2 551,25

867 425,- Ki

= 665 314,98 KE

14.3. Vr6tka ocelovd plechov6 nebo z profihi vd.
sloupkri

lll
2,00 ks

OcenEnf

Zirkladni cena (dle piil. d. 17): [Kd/m2]
Polohov! koeficient K5 (piil. 8.20 - dle vjanamu obce):

Koeficient zmEny cen staveb Ki biil. d. 41 - dle SKP):

Zd}Jadni cena upravenii cena [K6/m2]

Pln6 cena: 340,00 mz * 2 551,25 Kd/m2

VfpoEet opotFebeni lineSrnf metodou

Stafi (S): 14 rolni
Piedpoklidan6 dal5i Zivotnost (PDZ): 46 rokfi

Piedpokl6dan6 celkovS Zivotnost QCZ): 60 rokri

Opotlebeni: 100 % * S I PCL: 100 oh * 14 I 6O:23,3 yo

Koeficient opotiebeni: (l- 23,3 % I 100)

Oploceni pozemkri - zjiSt6n6 cena

2.2. Oploceni pozemk0- vriitka

Zat[idEni pro potieby ocen6ni

Venkovni fprava $ 18:

K6d klasifikace stavebnich ddl CZ-CC

Vf'mEra:

:
*
*

-15-
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Venkovni riprava $ 18:

YymEra:

OcenEni

Zilkladnicena (dle piil. d. 17): [Kd/m2]

Zftdadni cena upraven6 cena [Kd/m2 ]

Plnf cena: 1 000,00 m2 * | 500,- Kd/m2

OcenEni

Zakladni cena (dle piil' d' l7): [Kd/ks]

Polohovy koeficient Ks (pf{l' t'.20 - dle vyznamu obce):

Koeficient zmdny cen staveb Ki (pfil' d' 41 - dle SKP):

Z6kladni cena upravend cena [Kd/ks]

PIni cena: 2,00 ks * 4 859,52 KE/ks

VfpoEet opotiebeni linef rni metodou

Stafi (S): 14 rokfi

H.apo[Uaan6 dalSi Zivotnost (PDZ):46 rokt

PiedpoklfdanS celkov6 Zivotnost QCZ):60 roku

Opotiebeni: 100 % * S /PCZ, = 100 y"* 14 I 60:23,3 yo

Koeficient opotiebeni: (l- 23,3 % I 100)

Oploceni pozemkfi- vritka - zji5t6ni cena

2.3.ZdvlahoW syst6m na pozemkiich

Zatiid6ni pro potfeby ocen6ni

= I 600,-
* l,2ooo
* 2'5310

ffi
: 9 719,04 KC

* 0,767

7 454,5AK8

35.2. Jind - vfmdra

1 000,00 m2

1500r-

I 500 000,- KE

0,533

= 799 500'- KE

34.1. DievdnS terasa vfska do 0.5 m na jedn6 iad6

sloupkt
242

Vfpodet opottebeni lineirni metodou

Stari (S): 14 rok&

Piedpokl6dan6 dal5i Zivotnost (PDZ):-16 roku

Pfedpokl6dan6 celkov6 Zivotnost QCZ):30 rokfi

Opotfebeni: 100 Yo * S I PCZ: 100 oh * 14 I 30: 46'7 yo

Koeficient opotiebeni: (l- 46,7 o/o I 100)

ZAvlahovi syst6m la pozemk6ch - zji3tEn6 cena

2.4. Terasy

Zatlidilni pro PotIebY ocen6nf

Venkovni riprava $ l8:

K6d klasifikace stavebnich ddl CZ-CC

Vfm6ra:
3 6,50+ 13,20+24,00 : 7 3,7 0 m2

-16-



0cenEni

Zirkladni cena (dle piil. d. 17): [Kd/m2]
Polohovy koeficient K5 Ofil. d.20 - dle vyznamu obce):

Koeficient zmdny cen staveb Kr Ofil. d. 4l - dte SKP):

Zdkladni cena upraven6 cena [Kd/m2]

Plnd cena: 73,70 m2 + 3 283,64 K6/m2

Vf poiet opotiebeni linef rnf metodou

Stiii (S): l4 rokri
Piedpokl6dan6 dal5f Zivotnost QOZ):36 roku
Piedpokl6dand celkov6 iivotnost (PCZ): 50 rokri
Opotiebeni: 100 % * S I PCZ: 100 yo* 14 I 50 =28,0 yo

Koeficient opotiebeni: (t- 28,0 % I 100)

Terasy - zji5tEnf cena

2.5. Zabezpeiovaci a kamerovf syst6m

ZatftidEni pro potieby ocenEni

970,-

1,2000

2,8210

3283,64

242004,27 Kt

0,720

174243,07 KE

35.1. Jin6 - podet

1,00 ks celek

800 000,-

800 000,-

800 ooo,- KE

0,767

= 513 500,- KI

typ F

dievEn6 jednostrannd obljen6 nebo kovovd

nepodsklepen6 nebo podsklepeni do poloviny

1.nadz. podlaZi

nem6 podkrovi

neumoiriuj ici zlizeni podkrovi

-17-

li

*

Ocen6ni

Zitkladni cena (dle pifl. d. 17): [K6/ks celek]

Zikladni cena upraven6 cena [Kd/ks celek]

Plni cena: 1,00 ks celek * 800 000,- Kd/ks celek

Vfpoiet opotiebeni lineirni metodou

Stafi (S): 14 rolai

Piedpokl:ldanrl dal5i Zivotnost (PDZ) : 46 rokt
Piedpokkidan6 celkov6 Zivotnost QCZ) : 60 rolai

Opotiebenf: 100 yo * S I PCZ: 100 %o * 14 I 60 -- 23,3 yo

Koeficient opotiebeni: (l- 23,3 % I l0A)

Zabezpeilovaci a kamerovf syst6m - zji5t6ni cena

2.6. Zahradni domek

Zatfiid6ni pro potFeby ocen6nf

Venkovni riprava $ 18:

Poiet:

Vedlej5i stavba $ 16:

Sviski nosnd konstrukce :

Podsklepeni:

Podkrovf:

Krov:



K6d klasifikace stavebnlch dEl CZ-CC 1274

ZastavEn6 plochy a W5liy podlaif

N6zev ZastavEndplooha [m2l WSka
nadzemi

korv
15,00 2,20 m

15.00 1,20 m

30,00 m2

Obestavdnf prostor
(PP : podzemni podlaZf, NP : nadzemni podlaZi,Z: zastie5enQ

Typ Nazev Obestavdn'f prostor [m3l
NP nadzemi

Z korv
(15,00)*(2,20): 33,00

15.00)*(1
prostor -

Popis a hodnoceni standardu

(S : standard, N = nadstandard, P: podstandard, C: nevyslqffuje se,

A = plidan6 konstrukce, X : nehodnoti se)

Vfpolet koeficientu K+

Koef.

42,00

Upraveny

obi. podil
Konstrukce, vybaveni obj. podfl [%] ?:;;
l. ZitkJady

2. Obvodovd stEny

3. Stropy

4. Krov
5. Krytina
6. Klempiiskd pr6ce

7. Uprava povrchri

8. Schodi5tE

9. Dveie

10. Okna

11. Podlahy

I2. Elektroinstalace

S

S

S

x
S

S

S

X
S

S

S

S

8,30

31,90

21,20

0,00

I 1,10

1,60

6,00

0,00

3,70

1,40

10,80

100

100

t00
100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8,30

31,90

21,20

0,00

1 l,l0
1,60

6,00

0,00

3,70

1,40

10,80

4

Soudet upravenych objemovych podilfi

Koeficient vybaveni Ka:

OcenSni

ZfrkJadni cena (dle piil. d. 14): [Kd/m3]
Koeficient vybaveni stavby IQ (dle vfpodtu):

Polohovy koeficient Ks $ffl. d. 20 - dle vyznamu obce):

Koeficient zmdny cen staveb Ki Ofil. d. 41 - dle SKP):

Zfkladni cena upravend [Ki/m3l

Pln6 cena: 42,00 tn3 * 2 862,28 Kd/m3

Vfpoiet opotfebeni lineSrnf metodou

1

=
*
*
*

100,00

1,0000

970,-

1,0000

1,2000

2,4590

2862,28

120 215,76 KI
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Stdfi (S): 14 rokri

Piedpoklidan6 dal5i iivotnost (ppZ):46 roku

Pfedpokl6danf celkovi Zivotnost (fcfl: 60 rokt

Opotiebeni: 100 % * S / PCZ : 100 yo * 14 I 60 = 23'3 yo

Koeficient opofiebeni: (l- 23,3 % I 100)

Zahradni domek - zji5tEni cena

2.7. Pergola

ZatildEni pro PotiebY ocen6nf

Venkovni riprava $ l8:
K6d klasifikace stavebnich ddl CZ'CC

Vfm6ra:
4,5*2,6 = 11,70 m2 zastavEn6 PlochY

Ocendni

Pergola - zji5tind cena

2.8. Piipoika elektro

Zatiidilni Pro PotFebY ocendnf

Venkovni riPrava $ l8:

K6d klasifikace stavebnich d6l CZ-CC

D6lka:

OcenEni

Zikladnicena (dle piil. d' 17): [Ke/m]
Polohorr'.i koeficient K5 (pfil. 8.20 - dle qfzramu obce):

Koeficient zm€ny cen staveb Ki (pfil. d. 4l - dle SKP):

Zhkladni cena upraven6 cena [K6/m]

Pln6 cena: 21,00 m * 436,13 Kd/m

0,767

92205,49 K(

32.1. Pergola tunelov5 dievEn6 z hranolfi a fo5en

242

= I 450,_

* 1,2000
* 1,8210

-- 4 908,54

= 57 429,92K8

0,767

44 048,75 KC

3.1.1. Pfipojky elektro 3finov€, kabel Al l6 mm2 v

zemi

2224

21,00 m

140,-

1,2000

2,5960

436,13

9 158,73 Ki

Zrikladni cena (dle piil. d. l7): [Kdim{
Polohoqf koeficient K, (Pfil' d. 20 - dle vyznamu obce):

Koeficient zm6ny cen staveb Ki bfil. L 4l ' dle SKP):

Zikladni cena upraveni cena [Kd/m2]

PIn6 cena: 11,70 m2 * 4 908,54 Kd/m2

Vfpoiet opotiebeni lineirni metodou

Stafi (S): 14 rokri

ffeapotUOanl dal5( Zivotnost (PDZ):46 roku

Pfedpokl6dan6 ce lkov6 Zivotnost Q CZ): 60 rolcfr

Opofiebeni: 100 yo* S IPCZ= 100 yo* 14160:23,3yo

Koeficient opotfebeni: (1'23,3 % I 100)

:
*
rI
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Vfpoiet opotFebeni linedrni metodou

Staii (S): 14 rokfi
Piedpokltidanri dalSi Zivotnost fDZ): 36 rok&
Piedpoklddand ce lkovri Zivotnost QCL): 50 rokfi
Opotiebeni: 100 o/o * S /PCL: 100 yo* 14 / 50: 28,0yo
Koeficient opotiebeni: (l- 28,0 o/o / 100)

Piipojka elektro - zjiSt6nd cena

2.9. Piipojka plynu

Zatiid6ni pro potieby ocenEnf

Venkovni riprava $ 18:

K6d klasifikace stavebnich ddl CZ-CC

D6lka:

4.1. Plynov6 piipojka do DN 40

2221

21,00 m

1.1.6.1. Piipojka vody DN 25 mm
)111

21,00 m

a,720

:
*
*

6 594,29 Ki

305,-

1,2000

2,7080

OcenEni

Zikladni cena (dle piil. d. l7): [Kd/m]
Polohoqi koeficient K5 bfil. (,.20 - dle v'-iznamu obce):

Koeficient zmdny cen staveb Ki (pffl. d. 41 - dle SI(P):
Zikladni cena upraven6 cena [K[/m]

Plnd cenaz 21,00 m * 991,13 KE/m

Vfpoiet opotiebeni lineirni metodou

Stafi (S): 14 rolcu

Piedpokl6dan6 dal5i Zivotnost (PDZ):36 roku

Pf edpokLidand ce lkovd Zivotnost (P CZ) : 5 0 rolcri

Opo*ebeni: 100 oh * S I PCZ= 100 Yo * l4l 50 : 28,0 yo

Koeficient opotiebeni: (l- 28,0 % / 100)

Piipojka plynu - zji5t6nd cena

z.t0. Pifpojka vody

Zattidini pro potFebY ocen6ni

991,13

20 813,73 KI

0,720

Venkovni 0prava $ l8:
K6d klasifikace stavebnich dll CZ-CC

D6lka:

OcenEni

Zikladni cena (dle piil. d. 17): [Kd/m]
Polohovy koeficient K5 $fil. (,.20' dle vfznamu obce):

Koeficient zm6ny cen staveb Ki Oiil. d. 41 - dle SI(P):

Zikladni cena upravend cena [Kd/m]

:
*
*

14 985,89 KI

?s5 -

I,2000

2,7650

-20-
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Plni cena: 21,00 m* I177,89 Kd/m

Vf poiet opotiebenf line6rni metodou

Stari (S): 14 rolcfi

Piedpoklidan6 dal5i Zivotnost @DZ):.36 rokti

Piedpokl 6dan6 ce lkov 6 Zivotnost (P CZ): 5 0 rokri

Opotiebeni: 100 % * S / PCZ : 100 yr* l4l 50 : 28,0 yo

Koeficient opofiebeni: (1- 28,0 % I 100)

PFipojka vody - zji5t6nf cena

2.1L. Piipoj ka ka nalizace de5{ovii

Zatifd6ni pro potieby ocen6ni

24735,69 KE

0,720

Venkovni tprava $ l8:
K6d klasifikace stavebnich ddl CZ-CC

D6lka:

0cendni

Zakladni cena (dle piil. d. 17): [Kd/m]
Polohov! koeficient Ks biil. d. 20 - dle vyznamu obce):

Koeficient zrndny cen staveb Ki (pfl.d.41 - dle SKP):

ZikJradni cena upravend cena [Kd/m]

Plnf cena: 46,00 m * 5 086,72 Kd/m

Vfpoiet opotiebenf linef rni metodou

Staff (S): 14 rokfi

Piedpokl6dan6 dalSf Zivotnost (PDZ): 
"86 

roku

Piedpokl6dan6 celkov6 Zivotnost (P CZ): 1 00 rolai

Opotiebeni: l00o/o* S lPCL: 100 Yo* l4l 100: 14,0o/o

Koeficient opotiebenf: (1- 14,0 o/o I 100)

Pffpojka kanalizace delt'ov6 - zjiStEni cena

2,!2. Pifpoika kanalizace spla5kovd

Z*YidEni pro potiebY ocenEni

2.l.4.zPiipojka kanal:zace DN 200 mm

2223

46,00 m

:
*
*

t7 809,70 KI

I 555,-

1,2000

2,7260

soE6;t2

233 989,12 Ki

0,860

Venkovni riprava $ 18:

K6d klasifikace stavebnich ddl CZ-CC

D6lka:

0cenEnf

Zi*.ladni cena (dle piil. d. l7): [Kd/m]
Polohovy koeficient Ks Ofil. d. 20 - dle v;iznamu obce):

Koehcient zmdny cen staveb Ki bffl. e. 41 - dle SKP):

2.1.4.2 Piipojka kanalizace DN 200 mm

2223

38,00 m

*
*

201 230,64 KE

555,-

1,2000

2,7260
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Zitkladnl cena upravenf cena [Kd/m]

Plnf cena: 38,00 m * 5 086,72 K6/m

Vf podet opotFebeni line{rnl metodou

Stafi (S): 14 rokt
Piedpoklddani dal5f Zivotnost (PDZ): 86 rokri

Piedpoklidan6 celkov6 Zivotnost GCZ): 1 00 rokfi

Opotiebeni: 100 % * S i PCZ: 100 yo* 14 / 100: 14,0o/o

Koeficient opofiebeni: (l- 14,0 % / 100)

Piipojka kanalizace spla5kovf - zji5tdnf cena

2.1?. Revizni Sachta

ZatlidEni pro potFeby ocen6ni

Venkovnitprava$ 18:

K6d klasifikace stavebnich ddl CZ-CC

Vfmdra:

5 086,72

193295,36K8

* 0,860

= l66234,OlKE

2.2.1 . Kanalizairri Sachta skruZen6 z ptefa dilci -

hloubka 2 m

2223

1,00 ks

7 500,-

7,2000

2,7260

24534,-

24 534,-Ki

0,960

= 21 099,24 KC

2.6.2. Odkalovaci n6drZ pies 2 m3 OP

2223

2,00 m3 obestavdndho prostoru

OcenEnf

Zildadni cena (dle pfil. d. 17): [Kdlks]
Polohovy koeficient K5 Ofil. 8.20 - dle v,-iznamu obce):

Koeficient zn6ny cen staveb Ki Gifl. 8.41 - dle SKP):

Zikladni cena upraven6 cena [Kd/ks]

Plnr{ cena: 1,00 ks * 24 534,- Kd/ks

Vf poEet opotiebeni line6 rni metodou

Staif (S): 14 rolcu

Piedpokl6danr4 dal5f Zivotnost (PDZ): 86 rokri

Piedpokl6dan6 celkovii Zivotnost (PCZ): 100 rokfr

Opotiebeni:l00Yo* S/PCZ:100 yo* l4l 100: l4,Oyo

Koeficient opotiebeni: (1- 14,0 % I 100)

Revizni Sachta - zji5tEnf cena

2.t4. Vsakovaci iimkY

Zatiid6ni pro potiebY ocen6ni

:
*
*

Venkovni riprava $ l8:
K6d klasifikace stavebnich ddl CZ-CC

Vfm6ra:

Ocen6nI

Zikladni cena (dle pril. d. 17): [Kd/m3]

-22-
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Polohoqf koeficient K5 (piil. t.20' dle v1lznamu obce):

Koeficient zm6ny cen staveb Ki(pIil. E.4l - dle SKP):

Zakladni cena upraven6 cena [Kd/m3]

Plnd cena: 2,00 m3 * 14 458,70 Kd/m3

Vf polet opotiebeni liner{rni metodou

Stafi (S): 14 roku

Piedpokl6dan6 dal5i Zivotnost (PDZ): 86 roku

Pfedpoklidani celkov6 Zivotnost QCL): 1 00 rokt

Opotiebenf: 100 % * S / PCZ: 100 yo* 14 / 100 = 14,0o/o

Koeficient opotiebeni: (1- 14,0 % I 100)

Vsakovaci jimky - zji5tEnd cena

2.15. Plochy z betonovrich dlaidic 3Ol3Ol3 do loie z MC

ZattidEni pro potieby ocen6nl

Venkovni fprava $ 18:

K6d klasifikace stavebnich ddl CZ-CC

VfmEra:

= 24 868'96 KC

8.3.2. Plochy z betonovych dlaZdic 3013013 do loLe z

MC

2tl
52,00 m2

260,-

1,2000

2,6530

827,74

43 042,48 Ki

* 0,767

33 013,58 K6

1 1.6. OpEmd zdi montovand z prefa dilcfr
242

Ocen6ni

Zrikladni cena (dle piil. d. 17): [Kd/m2]

Polohovy koeficient Ks fuiil. 8.20 ' dle vyznamu obce):

Koeficient zmEny cen staveb Ki (pfiI. d.41 - dle SKP):

Zit*adnicena upraven6 cena [Kd/ml

Pln6 cena: 52,00 m2 * 827,74 Kd/mz

Vfpodet opotiebeni line{rni metodou

St6ri (S): 14 roku

Piedpokk[dani dal5f Zivotnost @DZ):46 rokt

Pf edpoklidanS celkovi Zivotnost (P CZ) : 60 rokfi

Opotiebeni:100%o* S IPCZ= 100 oh* 141 60=23,3Vo

Koeficient opotiebeni: (1- 23,3 % I 100)

plochy z betonovfch dlatdic 30/30/3 do lole z MC - zjistlni cena =

2,16, OpErn6 zdivo

Zafild6nt pro potfebY ocenEni

:
*
*

Venkovni riprava $ l8:
K5d klasifikace stavebnich ddl CZ'CC

Vfm6ra:
| 4,20* 2,80*0,60 : 23,86 m3 obestavdndho prostortt

1,2000

z,7w
Tt lsa,lo

28917,40K[,

-/-5-
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OcenEni

Z6kladni cena (dle piil. d. l7): [Kd/m3]
Polohor".i koeficient K5 (piil. e .20 - dle vlfznamu obce):

Koeficient zm6ny cen staveb K1(piil. e.4l - dle SKP):

Zikladnicena upraven6 cena [K6/m3]

Pln6 cena: 23,86 m3 * 9 647,82 Kd/m3

VfpoEet opotiebeni lineirni metodou

Stafi (S): 14 rok&

Ptedpokl6dan6 dal5i Zivotnost (PDZ):46 rokt
PiedpoklSdan6 celkovi Zivotnost (PCZ): 60 rolcu

Opofiebenf: 100 % * S / PCZ: 100 o/o* 14 I 60 =23,3 oA

Koeficient opotiebeni: (l- 23,3 o/o I L00)

OpErn6 zdivo - zji5tEni cena

=
*
,l

2850,-
1,2000

2-8210

9 647,82

230196,99K8

0,767

176 561,09 K[

3. Hodnota pozemk&

3.1. Stavebni pozemky

3.1.1. pozemlw

Statistika: Vyvoj cen nemovitosti 2022

PrumErny rtst cen nemovitosti v roce 2022
prum6rnj rtst cen nemovitosti v roce 2022 dinil oproti roku 2021 34 % (oproti roku 2020 to je

dokonce celych 67 %). Ani v prvnim dtvrtleti roki zozz prudky r&st cen nemovitosti nezpomalil,

disla naopak trhala rekordY:

Nejvice zdra}jily pozemky (za poslednf rok t6m€i o dtvrtinu), o23,7 oh

Byty zdraZily prum6rnd zaprvni kvart6l o20,60/o

Ceny domfi Pak o 19,6Yo

MI Estate s. r. o.

Lomnick6ho 170519,140 00 Praha 4

Jak se dosud vyvijela cena nemovitosti v roce 2022 v CR?

prum6my rust ten nemovitosti v roce 2a22 dosud dinil 21,6 o/o. Jde o mezirodni rust, kterii, jak

dokl6dri HB index, je oPEt rekordni'

piesto rtst cen ve druhdm dwrtleti roku 2A22 mirnd zpomalil. Tlkalo se to rodinnlich domfr, a

zejm6na bytfi. Mezirodnd vzrostla cena bytri o 4,1 %o a rodinn;fch dom& o 4,5 o/o. Naproti tomu

pozemky iostly stdle rekordnd, kvartiilnE jejich ceny vyskodily o 5,7 vo a meziroin6 o 23,9 Y"-

M,iZ**r vSak stejny r&st cen nemovitosti odek6vat i ve zbytku roku2022?

RH INVESTMENTS, s.r.o.
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Kiidlovickd 348/45A

Star6 Brno, 603 00 Brno

rco:05084r48
reo: 05084148

Spolednost je zapsina v obchodnim rejstiiku vedendm Krajskfm soudem v Bmd v oddilu C' vloZce

e.93510.

protoZe se jedni o stanoveni trZni hodnoty k datu prohlidky nemovitd v6ci je cena z cenovd mapy,

kteri je stanovena k1.1.2022 upravena podle rfistu cen na z6kladd statick6ho vedeni qivoje cen

stavebnich pozemkri v mEstd Praha o l8%.

0cenEni

Stavebni pozemky uveden6 v cenov6 map6 stavebnich pozemk& dle $ 2

N6zev Parcelnf Vymdra J:9.n-.,.:1' Cena

dislo [m2l [Kd/m2l [Kdl
zastavdni plocha a n6dvoii
ostatnf plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatn( plocha

zahrada

zafuada

1058/1

219113

t057

t0s812

1058/3

2432/2

I 059

1 060

330 11 398,00 3 761 340,-

69 11398,00 786 462,-

166 11 398,00 1 892 068,-

114 fi 398,00 | 299 372,-

72 11398,00 820 656,-

72 ll398,00 820 656,-

I 406 I I 398,00 16 025 588,-

269 11 398,00 3 066 062,-

Cenov6 mapa - celkem 2 498 28 472 204,-

3.1.2. Tnal6 porosty

Smi5ond trval6 porosty ovocnfch dlevin, ostatnivinn6 r6ry a okrasnfch rostlin ocenEn6

zjednodu5enfm zpfisobem: $ 47

Celkovd cena pozemku:

Celkov6 vimEra pozemku

Celkov6 pokryvnrl plocha trvalych porostti:

Kd 28 472 204,00

m2 2 498,00

m2 t 5oo,oo

Cena poloyvnd plochy porostti Kd 17 097 000,00

Cena porostu ie ve vfsi 6,5 o/o z cenv pokrvvn6 plochv porostfi: * 0,065

Cena smi5endho porostu:

Trral6 porosty - zji5t6nf cena celkem

Stavebni pozemky - rekaPitulace

3.1.1. Pozemky:

Stavebni pozemky - zjiSt6nd cena celkem

: I 111 305,00

1 111 305,- Ki

28 472 204,- Ki

-25-
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Oceilovanf nemovitost

4. Porovndvaci hodnota

4.1. Rodin d&m s Iemi, a

Pro poroynani byly poutity 
".ny 

o
dob6. Jedni se o novostavby obdobn6ho vybaveni a charakteru.
VfmEry pozemkt se ale pohybuji od 248 do 1452 m2, jedn6 se pouze o plochy zastav6nd stavbou
bez zaluad a bez dal5ich venkovnich riprav. Aby bylo moZne dijit k odpovidajici porovnfvaci
hodnotE byly skutedn6 kupni ceny snfZeny o hodnotu pozemlcfi, taeravyltteu;izcenovych map,
pifpadnd z nabidkoqfch cen.Protole zpraxe realitnich makldiri a znalcri jsou uskute6nEnd prodejni
ceny niZ5i neZ nabidkovd,je pouZitkoeficientredukce 0,85. Jednotlivdjednotkov6 cenyjou uvedeny
s pohupem jejich ziskdnf u kaZd6 jednotlivd nemovitosti uZitd k porovnrini.
V ostahrich d6stech a porovndvacich ukazatelfch jsou jednotlivymi koeficienty zohledn6ny rozdilnd
vstupni paramebry pokud jsou zndmy. V ostatnich piipadech je uvaZov6no shodnd vybaveni
odpovidajici ocefiovan6mu objektu. Timto postupJe iti*itror*o nadhod^noceni vzrikld pii odhadu
vybaveni dle popisu, fotodokurnentace di dre data vaniku stavby.
koeficienty polohy jsou v souladu s cenovou mapou m6sta prahy.

Koeficient velikosti objektu je upraven dle uZitn6 plochy jednotlivfch nemovitosti s ohledem na niXi
jednotkovou cenu rodinnfch domri s vy55i qfmErou.

UZitnri 560.00 m2

Srovnateln6 nemovitosti:

Nizev:

Lokalita:

Rodinnf d&m

Kunratice 1753135

Novostavba zddndho patrov6ho domu s rovnou stiechou. Napojeni na ve5kerd inZenfrskd sitd. Kupni
cena ke uvedendmu datu 36 000 000,- Kd. Po odpoEtu ceny pozemku, ktery je dle cenove mapy 9
660,- K6/m2 avlmdrapiisluSnjch pozemkfr 1032m2. Pozemky jsou vedeny na LV 971 pro k.ir.
Kunratice. Cena pozemlcu dle cenov6 mapy 9 969120,- Kd

Pozemek:

Uilitni plocha:

Pouiit6 koeficienty:

210,00 m2

K1 Redukce pramene ceny - kupni cena

I 032,00

K2 Vetikosti objektu - objekt s menSi zastavdnou plochou 0,90

K3 Poloha - poloha dle cenovd mapy shodnd

1,00

1,00

1,00

K4 Provedeni a vybaveni - piedpoklad shodndhom vybaveni

1,00

K5 Celkouj stav - novostavba obdobn6ho st6ii

K6 Vliv pozemku - redukov6no dle ceny 1,00

K7 Uvaha zpracovatele ocenEni - velice vhodnE vybran6 nemovirtost

1,00

Cena [Kd] Uiitnd plocha Jedn. cena Celkovf koef.

k22.4.2022 [m2] Kd/m2 Kc
Upravcni j. cena

Kd/m2l
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Ndzev:

Lokalita: Krd - Nad obcf 2074

Pozemek: 565,00 m2

Uiitn{ plocha: 560,00 m2

Poulit6 koelicienty:

Kl Redukce prarnene ceny - kupn{ cena

K2 Velikosti objektu - shodnf uiitrd plocha v relaci 1,00

K3 Poloha - obdobni s mimE lep5i prodejnosti 0,95

K4 Provedeni a yybaveni - novostavba obdobndho vybaveni

1,00

K5 Celkovj stav - novostavba

K6 Vliv pozemku - mal6qim6ra 1,00

K7 Uvaha zpracovatele ocen6ni - vhodnE vybran6 nemovitost

1,00

1,00

1,00

Cena [Kd]
kt5.12.202t
s0 350 000

Uiitni plocha Jedn. cena Celkovf koef.

[m'] KElm2 Kc

89 911

Upraveni j. cena

Ke/m2l

Zdrojz Cena lorPni

Novostavba zdEndho rodinndho domu. Napojeni na veskerd inZenfrskd sit6, Kupni cena ke

uvedendmu datu 56 000 000,- Kd. Po odpoetu ceny pozemku, ktery je dle cenovd mapy 10000,-

Ktlm2 a'r'.fmdra piisluinyfch pozemkt podle LV 651 je 565 m2. Pozemky jsou vedeny na LV pro

k,[. Krd. Hodnota pozemkfi dle cenovd mapy 5 650 000,- Kd

Nizev:

Lokalita:

Rodinnf d&m

Hostivai 160416

novostavba zd{ndho vicepodlaZniho domu s rovnou stiechou. pfipojky v5ech siti. Vybaveni

odpovid6 datu vzriku- nadstandardni. Kupnf cena 40 700 000. Jednotkov6 cena pozemkfi vedenjch

na LV 10525 pro k.ri. Hostivai dle cenov6 mapy 7500. Vi'mdra pozemkfi 406 m2. Hodnota dle

cenovd mapy stavenich pozemkt mEsta Prahy 3 045 000,- Kd

Pozemek:

Ul.itni plocha:

406,00 m2

350,00 m2

Pouiit6 koeficientY:

Kl Redukce pramene ceny - kupni cena 1,00

K2 Velikosti objektu - niZii neZ oceilovan6 nemovitost 0,95

K3 Poloha - okiajov6 dasti obce s niZ5i prodejnostf 1,10

K4 Provedeni a vybaveni - shodn6 1'00

K5 Celkoqf stav - novostavba 1,00

K6 Vliv pozemlcu - mal6 qimdra l'00

K7 Uvaha zpracovatele ocendni - vhodnd vybran6 nemovitost

1,00

Cena[Kd]ULitn^plochaJedn.cenaCelkovfkoef.
k 30.1 1.Z1ZO Im2l Kd/m2 Kc

37 655 000 3s0.00 107 586

Uprnven{ j. cena

[K6/m{
112 965

Zdroj: Cena kupni
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N{zev:

Lokalita: Ujezd u Pruhonic 552

Pozemek: 374p0 m,
Uiitni plocha: 1g5,00 m2
ZastavEnd plocha: 126,00 m2

Poulit6 koeficienty:

5l 1.9yt e pramene ceny - kupni cena 1,00

]i] Je]ilosti objektu - objek s meni utitnou plochou 0,90

$] loto\ - lepSi prodejnost v novd vznikld iokalitd 0,85

JfJ lrgyeaeni avybaveni - shodn6 nadstandardni 1,00
K5 Celkoqi stav - novostavba 1,00
K6 VIiv pozemku - mal6 rnymEra 1,00
r\ / uvana zpracovatele ocenEni _ vhodn6 vybran6 nemovitost
1,00

Cena [Kd] UZitni plocha Jedn. cena Celkovf koef.
k 17.3.2021 tmrl [y*, K"

12 732 300 185O0 68 823 0.77

Zdroj: Cena kupni

Zdrivodn6ni stanoven6 porovnivaci hodnoty:
Byly vybr6ny rodinnd domy obdobndho charakteru, novostavby standardnd vybaven€. Jednotkovd
:ely se pohybuji v Sirokdm segmentu. Vlivy ovlivf,ujici skutelnou kupni ..n, u tim i cenujednotkovou nejsou doloZitelnd. Proto vychazi znaleckd ocenEni fiini ceny z vdt5iho poEtu
srovnatelnych nemovitosti aby byly piipadnd vlivy azitvady eliminoviiny.

Novostavba zd6ndho dvoupodlaZniho domu se sedlovou stiechou s provom6 propojenou gafirti.

I|lY::iI lP r7.3.20)r 17 800 000. Hodnota pozemkfi vedenfch na LV 208e o vyiere zt+
ffi';ooi*

REKAPITULACE
l. V6cnd hodnota staveb

1.1. Rodinny dtm
1.2. Piistavba

1.3. Piistavba bazdnovr4 haly

1.4. Gar6ie
VEcn6 hodnota staveb - celkem:

2. VEcni hodnota ostatnich staveb

t3 587 071,70 Kd
I g3g 941,70 Kd
6 719 391,70 Kd

704 284.60 Kd

@

Minimflni jednotkov6 porovn6vaci cena 52994 Kd/m2

90 734 Kd/m2

112965 Kd/m2

vfpolet porovn{vacf hodnoty na zikladE uzitn6 plochy staveb t., por.rnkfi -
Prfimdrnd jednotkov6 cena 90 234 K[/mz
Celkov6 uZitne plocha ocefrovand nemovitosti 560,00 m2

50 811 040 KC

L-
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2.1. Oploceni pozemkri

2.2. Oploceni pozemkfr- vr6tka
2.3. Zivlahovy systdm na pozemkiich

2.4. Terasy

2.5 . Zabezpedovaci a kamerovy systdm
2.6.Zahradni domek

2.7.Pergola

2.8. Piipojka elektro

2.9. Piipojka plynu

2.10. Piipojka vody

2.1 l. Piipojka kanalizace de5fov6
2. I 2. Piipojka kanalizace spla5kovrl

2.13. Revizni Sachta

2.14. Vsakovaci jfmky

2.15. Plochy z betonovych dlaZdic 3}l30l3 do loZe zMC
2.16. Opdm6 zdivo

Vdcni hodnota ostatnich staveb - celkem:

3. Hodnota pozemk&

3.1. Stavebnf pozemky

4. Porovndvaci hodnota
4.1. Rodinnf drim s piistavbami, gariiZemi, a piislu5enstvim

665 315,- Kd

7 454,50 Kc

799 500,- Kd

174 243,10 KE

613 600,- Kd

92 205,50 Kd

44 048,80 Kd

6 594,30 Kd

14 985,90 K6

17 809,70 Ke

201 230,60 Kd

166234,-KE
zt 099,20Kt,
24869,-Kt,
33 013,60 Kd

I

29 583 509,- K6

50 811 040,- KE

Porovn6vaci hodnota

Hodnota pozemkrl

CELKEM

50 811 040 Kd
29 583 509 Kd

80 394 s49 KE

Siln6

Nadstandardnd vybavenf objekt s vniffnim bazdnem, samostatnimi gar6Zemi arozlehljmi provoanE

propojenymi pozemky.

Trilnihodnota nemovitosti vedenfch na LV 1848 pro k ri. Kunratice

80 400 000 Kc

slovy: Osmdesftniliontltyiistatisic Kd

Koment6i ke stanovenf vrfsledn6 ceny

Popis:

Ocen6ni je vypracov6no v souladu s "Metodikou ocefiovani nemovitosti". Metodika obsahuje zdkladni

pravidla 
"r.oirtoy.t 

a mezin6rodnich ocefiovacich standardri. Pro specificlqf produkt oceilovdn[ pro zdrulqy

ptleeq hypoieky a dluhopisy vychini melodika ze standardu IVS d.4 a navazujici uiivatelsk€ smEmice.

tur.tooitu j" p*uez,re doihovfura o vse_c-hnv novd poznatky a dohody, kterd varikaji v r{mci evropskdho

sdruZeni o"cefiovacich svazfi (TEGoVA a MC)'
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I,

Analyza ocenEnf

v analyze bylo piihldlnuto k regionu a stavu trhu v dan6 oblasti, k rozsahu nemovitosti a k
technickdmu stavu o,bi.fffi, uyr [ror.J"no zohlednEni cenotvorn;fch prvkri, kterd byly odvozeny z
chovdni trhu v minulosti a pritommostia jsou povaZovany po dobu progndzovandhoiasovdho obdobi
za stil6 a trval6.

zuvs? uved.en6ho piehledu vyplyv6 podstatny rozdfl v hodnot{ch zjiitEnfch vEcnou a porovn6vaci
metodou' VEcnri hodnota ,ot.*uJ. ,.i*er* stavebnE technickf stav nemovitosti, jeji objem, ned6
se vsak do nf promftnoutzejmenu;"iiioroha, 

pfistupnost a dostupnost, dispozidni ieseni, velikost a
tvar-souv.isejiciho pozemku, 

"yu"r.no"t 
nemovitosti jako celku a obce a dalsi podstatrd faktory

majici vliv na cenu obvyklou. V tomto ocendni je vdcn6 hodnota pouZita pouze pro rnfpoEet qfm6r a
pro piehled o rozsahu nemovitosti a to jak staveb, tak venkovnich riprav a pffslusenstvi. vfsledkern
Je noonota kter6 nezohtg!1uje trZni parametry a polohu nemovit6 vdci. Jejipouiit( je vhodnd pro
nemovit6 vdci' krer6 se bdzni n"ou"lt oJu.;i a jejicM hodnota je rozhodujici mirou d6na n6klady.
Nejlepsf wisledky a nejpouzivan6jsi metoda pii stanovenf ffiri hodnoty u obytnych staveb zvlastdt9hi:! domri je metoda potornauu"i. V tomto pffpad6 je dostatek srovnatelnfch nemovitosti
odpovidajiciho charakteru, polohy a vybaveni. Byly pouiity cenov6 tdaje jiz probdhlfch pievod6 s
cenov'-fmi tdaji.

v dandm piipad6 na zilkladd vsech v'.f5e uvedenfch faktoru ovlivriujicich navrhovanou hodnotu se vzivdreEnd analyze stanoveni trzni hoinoty piikhinim k porovn6vaci hodnotE s piihlddnutim ke vlemuvedenlfm faktorum a k akturilni situaci na hhu k datu ocen6ni.

vyslednri hodnota byla stanovela pro pofieby dobrovoln6 draiby v souladu s paragrafoqim zndnimz'&ona 22/2000 Sb'.a jeji pouziti j. po*.-, rozsahu danfm timto zikonem a neni mofrro ji pouiitpro jin6 ridely nei zde uveden6 tj. jalo podklad
o urdeni qise pro zakladni podiini, opravdovi trzni cena se zjisti az pii samotn6 drazb6 , jak uv6dijudikatura napi' Usneseni nejvy55iho soudu 20cdo 1083/1005 obdotnd zocJo sgq/2001 6i usnesenfNejvyssiho soudu ze dne 30.10.2013 20cdo 147812013 a Usneseni Vrchniho soudu v olomouci zedne 3 vSoL 230/2011-A-25 anebo v I odbornd literatuie Drapal - vjkon rozhodnuti v soudnimiizeni, Linde Praha a.s.2004 di Kasikov6 M. a kol Zr{kon o soudnich 

"*"tuior..h a exekuinidinnost. Komenrilf 2. Yydini C.H.Beck, 20 I 0.

Odm6na nebo ndhrada nfkladfi

Odm6na byla sjedndna smluvnd.

Znaledn6 a nrituadu n6kladt fdtuji dokladem d. t7322.
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ZNALEcTA ooloZrn
Znalecl<y posudekjsem podaljako znalecjmenovanj rozhodnutim KrajskCho soudu v Praze ze dne 15. 4'
1996 d' j' Spt' 4141/95 p.u ,6kludni ouor Jr.or"*ika, odv6tvi ceny a odhady, se zvliiStni specializaci pro
odhady nemovitosti.

V Zebr6ku 1.10.2022

I
7 OTISK ZNALECKE PECETI

Lubo5 Simunet

PraZsk6 120

267 53 Zebrit<.

g"sin'7"b
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\/IPIS Z KATASTRU NETCO\IIIOStri

Vyhobvens 
bezilplahd ddlkoulm pllstupem prc {tlel: Provedenl exekuce, ti.: 14bx9f22 pro Mgr. HWilR Selryrl<a

Obec: 554782 Praha

or'^^1', 

""'4 
Kunratice

prokazujlcl stav evidorranf k datu 04.07.2022 11:15;02

List vlastnictvl: 18118

V kat. 6zan{ jaou pozeoky vedeny v Jedn6 Elaeln6 iadE

Nankova 8/42, 79000 Lvlv, t crallna 580415

ra [n2 ] Druh z it7

Souddsti je stavba: Kr:nrat:lca, E'p' 1516, rod'drin

Strr!, stoil na Pozemku P'E': 1058/1

fitrafio'
-:r-"-
'itostT

?ozenkY -

Parcela

2L9lL3

L051

LO5,BIL

I L,ose/z

l-tosrtt
1059

1060

69 ostatnl plocha

166 oetatni ploctra

330 zastav6ai plocha a
nidvoii

11il oetatni Pl.ocha
?2 ostatnl Plocha

1d06 zatrrada

269 zahrada

72 oetatni Plocha

oetatrrl.
konunLkaoe

neplodnt Ptda

jini Plocha
jini PJ.ocha

oetatni
konurrikace

ochran

zo6d61ekf P&dni'
fond
zeo6dSlslrf Pfrdni-
fond

2t32/2

r:: 
' 

---- ' i---:'== --l Bat Z6PiaU
|lEcn6 prAva sfouZfcf ve-prospech nemovltostl v 65sti

---: 
::==':::----il.'i"t1rtlch 6dajr1

/6cni priva zatezujGl n;'o"it""ti v 66sti B vdetn€ t

) vztahu

listavtr.i- privo exekutorsh6 podle S ?3a exekudrrlho iidu

poUeaavta ve vi6i 34 L],2 905'80 KE

Oprdvndni Pro
t6,Daer' Viktor, Gaj&ra 167, Kal.injingrad, Ruaki

^ federace, n6/rdo: 570624

I Povinnost k
Parcela:Lo57,Parcela:Lo58/L,Parcela:Lo.38/2,Panca1a:1058/3,Paraela:1o59,
Parcela: 1;;;', ;;;;i;' 2Ls/L3' Parcera: 2432/2

U.stjna Exelru&r,, piLkaz o zi]5.z.,rt 
-exetcutorsk6ho 

z6sta,ttiho pr6wa na nenorritosti 1{5 EX-

L3/2o22 -i;';z-jl"-ioloi.zoii u" sipojenl_?^N2 LLt/2o22 za drre 8'2'2022 a

Uanesenls 1{5 EX L3/22-L4 '"-at'" 
O-S'64 '2022' Prelml. moc ke dni 19'O4'2O22'

pravni rldinlcy zapieu t oL"ii,il..r og.o5-2\22 L5:35:23- Z{pis proveden dne

29 .06,2022. v-29L4A/2022-101

Poiadi k 01.O3.2O22 00:00

PoznAmt<y a dar51 .uJ"t"e ridaje
D vetahu

NaiizenL piedb6in6ho opatieni
Poyinnost k

Parcela:Lo57|Farcela:1058/l,Parcela:Lo58l2,Parcola:1058/3,ParceJ.a:1059,
----_-----

rveaovi tosti J sou v-EiffiIt-iavoaT'-ie Ttiirtn
KatastrArnt"'1;;;;; hlavnl *{'it';J?'x"iustrar"r pracovista Praha' k6d: 101'

L.



! Ftatmy umermnf, pfla*ra

HoMEpAGE > puAHovAul mEsra > punrY 0zelrxl pt-Atl

) Praha mi sv0j platni rizemni pl6niii od roku 1999 a dnes ui
neodpovidd poiadavk&m na rozvoi Prahy ve 21. stoleti.

plrin pochazi z doby, kdy je5td nebyly roz5iieny mobilni telefony, nepodital s digitalizaci ani s tim,

Ze bude potieba stavdt znovu spadlou l6vku. Soudasny plan je pro rozvoj Prahy velmi neflexibilni,

podl6h6 stovkdm zm6n rodnd, zahlcuje uiedniky zbytednou praci, a i proto piipravujeme plan novj'

- Metrooolitni ol6n.

L*
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Seznam 
nemovitosti na LV

ilsloLV: 1848

(atastr5lni 
0zemi: Kunratice 17283141

Vlastnfci, 
jini oPr6vnEnl

\ll,rstnicktl lll irvg

yefremova Tetyana, Naukova B/42,79000 Lviv, Ukrajina

PozemkY

Podil I

I
I

I
I

219/13

1057

1058/1 ; soutSsti pozemku-je stavba

1058/2

1058/3

1059

1060

2432t2

---.--..-.=-.-i

Na LV nejsou zaps5ny iSdnl stavby.

Jednotky

Na LV nejsou zapsilny iiidn6 jednotky.

Pr6va stavby

Na LV nejsou zaps6na iitdnttprdva stavby.
Nernovitost 

ie v rizemnim obvodu, kde st6tni spr5vu katastru nemovitosti cR vykondvi Kata:triilLd(ie"r ^=*=-t'@, 
Katastra I n i p_faSgylsle pIahad

zobrazen6 
0daje maji informativni charakter. platnost dat k 21.09.2022 19:00.

s aooo 
' 2022 eg(i-urad-zem6m6iickv a katastriilnlE4 Verze 6.2.8 b4 IWWW6I
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/ lttTtn
l,lfto,,E, i,,ii,,!:r- /L

ffi [HJJffi:i".t1?Hbnich 
pozemkr pro rok z0z2

lobraren6 
ridala mali informativnl charakter a pii zJiSfo-vini cen stavebnich pozemkt Je nutn6 postupovat

lfilJj:*,ili,^:#,fii,:i;!:J]i,ff&:ffH:iffi"""jil:l:';1H1iffi"t;l'"::3li'.I1[l"11li;li.[H:rH;i"ll

Katastr6lnl 0zeml

Ndzev; Kunratice

Parcela

eislo parcely: 120712

Cena2022

Mapov! list: 99

Cena: 9660 Ki/m?

Skupina: 6750

1.1 .2022- \i!tiBt6no dne: 04, 10.2022



Cenovd mapa staveUnlch pozemktr pro rok 2022
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660 {?00

Katastr6lnI rizemt

Ndzev: Kunratice

Parcela

Cislo ParcelY: 1058/1

Cena2022

MaPovf list: 99

' : l rr l"' '

SkuPlna: 6728

i:iiti-.-la;.Ji#,?lf["01*"rr"l charakter a pil zll5rov6nI con stavebnich pozemk0le nutn6 postupovat

.u,e ui,nnos,,,,,,,-, lifriij;l:irxs;ru',"iil:ll';ilixlHt"]:;lrL'Jlt"# L1lli;fJ:'1ilH".;i$1
.2022- 

Vyti5t6no dne: 20,09.2022
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HlavnI m6sto Praha

Cenovd mapa stavebnlch pozemkfr pro rok ZOZ2

-- 

-\.
314s/9---i2r,"i.) gltgt

'.'lgfj, )\ rtiNi----l-l 3144t?4 t;)')
3t/t4/14 \-'=--2, }h.J rrczlr

31 44/t 8

l/ (t,u11 ,i
*an-\r/ utnl krol.

Katastr6lni rizeml

Ndzev: Krd

Parcela

Ctslo parcety: 417t2

Cena 2022

Mapovf list: 85

Cena: 10000 Ki/m2

Skupina: 5817

l[Oriiil"u":*19-ma1i informativni charakter a pii zjiSfovdni cen stavebnlch pozemk0 je nuin6 posrupovar

'i'E*.,j."'ixl'":;'"1'Jiii,iil !l Jl;,,?!TIilffH:S,:,il:"iil:l:'*il11$1"i:;1""::lllT,"fi.*,lil;f.[i#rH.,;i*l
r.t .A022-

\
Vytisteno dnel 04.1 0.2022
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Automatick5 velikost

HlavnI rnEsto praha
cenove rnapa stavebnrcr
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Automatick5 velikost

HlavnI rndsto
Cenova rnapa

Praha
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AutomatickS velikost
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	Určení tržní hodnoty

