
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK  

číslo položky: 2689-19/2021 
Znalecký posudek je podán v oboru ekonomika, odvětví oceňování nemovitých věcí 

 

          

Stručný popis předmětu znaleckého posudku 
ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na pozemku p.č.2455/34, jehož součástí je stavba 

rodinného domu č.p.1113, včetně pozemku p.č.2455/9, příslušenství a trvalých porostů (LV č.728), 

k.ú.Nový Bohumín, obec Bohumín, okres Karviná,  

 

ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 na pozemcích p.č.818/1, p.č.825/1, p.č.825/2, p.č.825/3, 

p.č.830/1, p.č.830/2, včetně lesního porostu, p.č.830/3, p.č.836, p.č.1269/1, p.č.1269/3 (LV č.276),  

k.ú.Dlouhý Most, obec Dlouhý Most, okres Liberec. 

 

Znalec: Ing. Pavel Čoudek 
Adresa: Plickova 567, 149 00 Praha 4 

    
  

 

Zadavatel: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA-ZÁPAD, Mgr. Jan Beneš 
Adresa: Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 

 

 

Číslo jednací: 191 EX 4609/16-86 
 

OBVYKLÁ CENA 142 000 Kč 

Počet stran: 20+29  Vyhotovení číslo: 1 

Podle stavu ke dni: 15.3.2021 Vyhotoveno: V Praze 7.4.2021 
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1. ZADÁNÍ  

 

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele 
Zodpovědět 1) až 4) : 

 

1) Stanovit obvyklou ceny nemovité věci : 

- ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na pozemku p.č.2455/34, jehož součástí je stavba 

rodinného domu č.p.1113, včetně pozemku p.č.2455/9, příslušenství a trvalých porostů (LV č.728), 

k.ú.Nový Bohumín, obec Bohumín, okres Karviná,  

 

2) Příslušenství oceněné nemovité věci : 

venkovní úpravy 

přípojky inženýrských sítí - vody, kanalizace, plynu, elektřiny 

plot uliční a zahradní, s vjezdovými dvoukřídlovými vraty a vrátky  

přístupový betonový chodník 

betonové pásy do garáže se zpevněnou opěrnou zdí  

betonová plocha před garáží  

předložené vstupní schodiště ke hlavnímu vstupu 

schodiště ke vstupu ze zahrady 

 

3) výsledná cena nemovité věci ad 1) a jejího příslušenství ad 2) kterých se ocenění týká :       

      110 000 Kč 

4) věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva spojená s oceňovanými 

nemovitými věcmi  ad 1) a ad 2) : 

nezjištěno 

1) Stanovit obvyklou ceny nemovité věci : 

- ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na pozemcích p.č.818/1, p.č.825/1, p.č.825/2, 

p.č.825/3, p.č.830/1, p.č.830/2, včetně lesního porostu, p.č.830/3, p.č.836, p.č.1269/1, p.č.1269/3 

(LV č.276), k.ú. Dlouhý Most, obec Dlouhý Most, okres Liberec 

 

2) Příslušenství oceněné nemovité věci : 

bez příslušenství 

 

3) výsledná cena nemovité věci ad 1) a jejího příslušenství ad 2) kterých se ocenění týká :       

      32 000 Kč 

4) věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva spojená s oceňovanými 

nemovitými věcmi  ad 1) a ad 2) : 

nezjištěno 
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1.2. Účel znaleckého posudku 
Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení (ocenění stávajícího stavu) 

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru 
znaleckého posudku 
Zadavatel nesdělil znalci žádné skutečnosti, které mohou mít vliv na přesnost závěru posudku. 

1.4. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 15.3.2021 za přítomnosti pouze znalce. 
 

 

2. VÝČET PODKLADŮ  

 

2.1. Popis postupu při výběru zdrojů dat 

Základní pojmy a metody ocenění 

Volba oceňovacích přístupů pro zjištění obvyklé ceny  

 

metoda nákladového ohodnocení (věcná)  

Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení 

přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase 

hodnocení).  

- metoda výnosová (příjmová)  

Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou 

užitkovosti.  

- metoda porovnávací ( komparativní, statistická) 

Určuje se výhradně porovnáním jako statistické vyhodnocení nejčastěji se vyskytujícího prvku 

v dané množině skutečně realizovaných cen stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 

poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění 

s vyloučením mimořádných okolností trhu. Množina prvků je stanovena z historických cen za 

přiměřený časový úsek. Pokud ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění 

pozdějších předpisů,  nejsou k dispozici údaje o skutečně realizovaných cenách stejného, popřípadě 

obdobného majetku ke dni ocenění pro určení ceny obvyklé, nelze teda zjistit cenu obvyklou a bude 

pak zjištěna tržní hodnota (odhad realizovatelné ceny) na základě porovnání v množině nabídkových 

cen realitní inzerce, které budou objektivizovány vzhledem k jejich velmi častému nadhodnocení 

oproti cenám nakonec realizovaným.  

 

U tohoto druhu standardně obchodované nemovitosti se k obvyklé ceně nejvíce přibližuje hodnota 

porovnávací.  

 

2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 
Byla použita data z veřejně přístupných zdrojů, realitních serverů, oceňovacích předpisů a dále 

informace zadavatele posudku a informace získané při místním šetření. 

Místní šetření bylo dne 15.3.2021 za přítomnosti pouze znalce. 
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2.3. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 
Poskytnuté objednatelem posudku : 

- výpis z KN LV č. k.ú.Nový Bohumín,  vyhotovený dálkovým přístupem dne 14.1.2021 

- výpis z KN LV č.276, k.ú.Dlouhý Most, vyhotovený dálkovým přístupem dne 14.1.2021 

- dálkový přístup do Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního 

- elektronická databáze nemovitostí 

- skutečnosti zjištěné na místě 

 

Poskytnuté Odborem stavebním Města Bohumín : 

- Prováděcí projekt „Řadový rodinný domek blok F” vyhotovený v dubnu 1975 

- Kolaudační rozhodnutí vydané Odborem výstavby MNV Bohumín, dne 20.5.1978, pod 

č.j.Výst/78-1002/332,5/A-5/Bra 

 

Zajištěné znalcem : 

- dálkový přístup do Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního pro registrované uživatele 

- Výpis LHP na pozemek p.č.830/2 a p.č.836 

- elektronická databáze nemovitostí INEM 

- realitní servery (sreality, realingo) 

- regionální informační servis RIS 

- skutečnosti zjištěné při místním šetření 

 

2.4. Věrohodnost zdroje dat 
Vzhledem k druhu zdrojů, patřících do kategorie objektivních podkladů, se jedná o obecně věrohodné 

informace. Ústně získané informace patří do kategorie subjektivních a je i tak k nim  přistupováno, 

pokud je není možné objektivně ověřit. 
 

 

3. NÁLEZ  

 

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat 
Znalec vycházel z obvyklých postupů při oceňování nemovité věci.  Byla sebrána a zpracována data 

odpovídající požadavkům zadavatele a předmětné nemovité věci, data co nejvíce srovnatelná (co o 

lokality, konstrukce, velikosti, technického stavu, stáří). 

Bylo provedeno místní šetření s pořízením fotodokumentace a zaměřením nemovité věci. Při místním 

šetření byla nemovitost prohlédnuta, zkontrolovány a zhodnoceny všechny prostory a konstrukce, 

možný účel užití nemovitosti. 

Byla vyhodnocena rizika spojená s nemovitostí, vyhodnocen přístup k nemovitosti z veřejných 

komunikací, soulad faktického a právního stavu. 

3.2. Popis postupu při zpracování dat 
Znalec vycházel z obvyklých postupů při oceňování nemovité věci a dále z požadavku zákona o 

oceňování majetku č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vč. novely zákona o oceňování 

majetku č. 237/2020 Sb. v § 2, odstavci 5) ve znění: „Určení obvyklé ceny a tržní hodnoty a postup 

při tomto určení musejí být z ocenění zřejmé, jejich použití, včetně použitých údajů, musí být 

odůvodněno a odpovídat druhu předmětu ocenění, účelu ocenění a dostupnosti objektivních dat 

využitelných pro ocenění.“ 

Znalec preferoval realizované ceny stejných nebo obdobných porovnávaných nemovitostí. 
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Realizované ceny byly převzaté z dálkového přístupu do KN, nemovitosti byly identifikované, 

připojeno číslo řízení.  

V případě nedostatku relevantního množství realizovaných cen, by znalec použil nabízené prodeje v 

realitních inzercích upravené pomocí korekčních koeficientů.  

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 

LV č.728 
kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín 

adresa nemovité věci: Šunychelská 1113, 735 81 Bohumín 

LV č.276 
kraj Liberecký, okres Liberec, obec Dlouhý Most, k.ú. Dlouhý Most 

adresa nemovité věci: Dlouhý Most, 463 12 Dlouhý Most 

Vlastnické a evidenční údaje 

katastrální území 707031 Nový Bohumín, LV č. 728  

MI Estate s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, LV: 728, podíl: 1 / 36  

Eva Přecechtělová, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, LV: 728, podíl: 1 / 12  

Michaela Šudová, č. p. 16, 373 21 Slavče, LV: 728, podíl: 1 / 36  

Bc. Veronika  Šudová, Šunychelská 1113, 735 81 Bohumín, LV: 728, podíl: 31 / 36  

 

katastrální území 626660 Dlouhý Most, LV č. 276 

 

David Gustav Geler, Masarykova třída 918, 735 14 Orlová, LV: 276, podíl: 1 / 24  

Eva Přecechtělová, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, LV: 276, podíl: 1 / 8  

Jan Starý, Husitská 157/21, 460 07 Liberec, LV: 276, podíl: 1 / 4  

Miloslav Starý, Gagarinova 762/22, 460 06 Liberec, LV: 276, podíl: 1 / 4  

Pavel Šuda, Šunychelská 1113, 735 81 Bohumín, LV: 276, podíl: 1 / 4  

Roman Šuda, č. p. 16, 374 01 Kamenná, LV: 276, podíl: 1 / 24  

Michaela Šudová, č. p. 16, 373 21 Slavče, LV: 276, podíl: 1 / 24  

Dokumentace a skutečnost 
Pří ocenění se vychází ze skutečnosti zjištěné na místě samém, z podkladové dokumentace a z ústního 

sdělení při místním šetření. Stav k předmětnému datu byl upřesněn na místě.  

Místopis 
 

Město Bohumín se nachází v okrese Karviná, v Moravskoslezském kraji, na hranicích s Polskem. Je 

situované na soutoku Odry a Olše, cca 9 km severovýchodně od Ostravy. Jedná se o město s 

rozvinutou infrastrukturou a kompletní nabídkou občanské vybavenosti. Městem prochází dálnice D1 

a silnice I/67 z Karviné do Polska. Město je důležitý železniční uzel. Je dobře dopravně dostupné.   

Předmětná nemovitost je situovaná v katastrálním území Nový Bohumín. Nachází se na 

severovýchodě města. Je postavená v ulici Šunychelská, vedoucí z širšího centra města, v lokalitě 

zástavby rodinných domů na okraji města. Centrum města je vzdálené cca 1 km, zastávka autobusu 

cca 300 m, nádraží cca 900 m. 

Předmětnou nemovitost tvoří pozemek p.č.2455/34, jehož součástí je vnitřní řadový rodinný dům 

č.p.1113. Pozemek p.č.2455/9 je užívaný jako zahrada. Pozemky tvoří spolu s domem jednotný 

funkční celek obdélníkového půdorysu. Dům je situovaný uprostřed pozemků. Od ulice je oddělený 

oplocenou předzahrádkou s vstupními vrátky a vjezdovými vraty, s přístupovou plochou do garáže a 

k hlavnímu vstupu. Nemovitost je přístupná ze zpevněné veřejné komunikace. Je pravděpodobně 

napojená na veřejný rozvod elektřiny, plynu, kanalizace a vody. Dle kolaudačního rozhodnutí z roku 
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1978 obsahuje dvě bytové jednotky 2+1. Nemovitost je dle náhledu v průměrném technickém stavu s 

omezenou údržbou.  

Venkovní úpravy tvoří dle kolaudačního rozhodnutí a vnějšího náhledu přípojky inženýrských sítí 

(elektřiny, vody, kanalizace a plynu), dále plot uliční a zahradní s vjezdovými dvoukřídlovými vraty a 

vrátky, přístupovým betonovým chodníkem, betonovými pásy do garáže se zpevněnou opěrnou zdí, 

betonová plocha před garáží, předložené vstupní schodiště ke hlavnímu vstupu a schodiště ke vstupu 

ze zahrady. Vše je dle náhledu v průměrném původním technickém stavu. Další nezjištěno. 

Nemovitost je pravděpodobně trvale užívána. 

 

Obec Dlouhý Most se nachází v okrese Liberec, v Libereckém kraji. Je situovaná na jižní hranici 

katastrálního území města Liberec, cca 1,7 km od dálnice D10. V obci je základní občanská 

vybavenost. Veškerá další vybavenost se nachází v Liberci. Obec je dostupná linkovými autobusy a 

osobní železniční dopravou ze stanice Jeřmanice. 

Předmětné pozemky p.č.818/1, p.č.825/1, p.č.825/2 a p.č.1269/1 jsou situované od východní hranice 

zastavěné části obce k dálnici D10. Pozemky spolu sousedí. Nachází se na nich náletové porosty. 

Pozemky p.č.825/3, p.č.830/1, p.č.830/2, p.č.830/3, p.č.836, p.č.1269/1, p.č.1269/3 jsou situované na 

východní straně dálnice D10. Pozemky spolu sousedí. Nachází se na nich náletové porosty. 

Jsou nepravidelného tvaru, svažité. Hranice nejsou v terénu vyznačené. Pozemky nejsou přímo 

přístupné z veřejné komunikace a veřejně přístupných pozemků. Pozemky p.č.830/2 a p.č.836 jsou v 

územním plánu vedené v druhu plochy lesní - pozemky určené k plnění funkce lesa, pozemky 

p.č.825/1 a p.č.825/3, přímo sousedící s dálnicí, jsou vedené v druhu plochy mimolesní 

zeleně-krajinná zeleň, ostatní pozemky jsou vedené v druhu zemědělské - orná půda a trvalé travní 

porosty. 

Na pozemky p.č.830/2 a p.č.836 jsou vypracované LHO s platností 1.1.2013-31.12.2022.  

Pozemek p.č.830/2. Lesný typ je 4K1. Jedná se o jednodruhový smrkový porost, věku 85 let, s 

podrostem  jeřábu, vtroušeného dubu a břízy. Pro hospodářské zásahy je pozemek obtížněji 

přístupný. Zásoba je odhadována na 380 m3/ha, obmýtí 110 let.  

Pozemek p.č.836. Je vedený v druhu další bezlesí, skutečné využití zarostlá louka.  

k.ú.Nový Bohumín 
Typ pozemku:  zast. plocha  ostatní plocha  orná půda 

 trvalé travní porosty  zahrada  jiný 

Využití pozemků:   RD  byty  rekr.objekt  garáže  jiné 

Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna

  ostatní 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon 

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  MHD  železnice  autobus 

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):   dálnice/silnice I. tř.   silnice II.,III.tř.  

Poloha v obci: okrajová část - zástavba RD 

Přístup k pozemku  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 

Přístup přes pozemky 

2455/2 Město Bohumín 

2551/5 Město Bohumín 

2551/1 Moravskoslezský kraj 
   

Celkový popis nemovité věci 
Dle náhledu a podkladové dokumentace :  
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Rodinný dům dispozicí a velikostí odpovídá definici rodinného domu. Je vnitřní řadový, zděný, 

pravoúhlého půdorysu. Má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Je přístupný předloženým 

schodištěm přes kryté závětří z předzahrady do 1.NP. Podzemní podlaží je přístupné vraty garáže a 

dveřmi ze zahrady, druhé nadzemní podlaží vnitřním schodištěm. Ve druhém nadzemním podlaží je 

balkon téměř po celé šířce zahradní fasády. Dle kolaudačního rozhodnutí je vytápění ústřední s 

plynovým kotlem. 

 

Dispozice dle podkladové dokumentace: 

 

1.PP - garáž, sklepní prostory, technické prostory - podlahová plocha 50,05 m
2
 + garáž 20,10m

2
 , 

užitná plocha 50,05 m
2
  x0,5 = 25,025 m

2
  

1.NP -  závětří, hala, byt 2+1  -  odhad podlahové plochy 74,0 m
2
, užitná plocha 74,0 m

2 

2.NP -  chodba, byt 2+1  -  odhad podlahové plochy 74,0 m
2
, užitná plocha 74,0 m

2 

 

Celková užitná plocha : 173,025 m
2
  

 

Konstrukce a vybavení dle kolaudačního rozhodnutí a projektové dokumentace : 

 

Konstrukce Popis 

1. Základy betonové izolované 

2. Zdivo zděné konstrukce, obvodové tl.45cm 

3. Stropy stropní panely 

4. Střecha plochá 

5. Krytina živičné pásy 

6. Klempířské konstrukce úplné, pozinkované 

7. Vnitřní omítky nezjištěno 

8. Fasádní omítky omítka břízolitová 

9. Vnější obklady sokl z keramických pásků 

10. Vnitřní obklady nezjištěno 

11. Schody nezjištěno 

12. Dveře vstupní dřevěné, ostatní nezjištěno 

13. Okna dřevěná  

14. Podlahy obytných místností nezjištěno 

15. Podlahy ostatních místností nezjištěno 

16. Vytápění ÚT plynový kotel 

17. Elektroinstalace nezjištěno 

18. Bleskosvod  

19. Rozvod vody nezjištěno 

20. Zdroj teplé vody nezjištěno 

21. Instalace plynu nezjištěno 

22. Kanalizace nezjištěno 

23. Vybavení kuchyně nezjištěno 

24. Vnitřní vybavení nezjištěno 

25. Záchod nezjištěno 

26. Ostatní nezjištěno 

Dům je dle náhledu z ulice v průměrném technickém stavu s omezenou údržbou. Dle podkladové 

dokumentace proběhla kolaudace v roce 1978. Dům je pravděpodobně trvale užíván k 

vícegeneračnímu bydlení. 
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Pozemky p.č.2455/9 a p.č.2455/34  

Pozemek p.č.2455/34 je z části zastavěný objektem bydlení č.p.1113. Z části je užíván jako 

předzahrada. Pozemek p.č.2455/9 je užívaný jako zahrada. Pozemky tvoří spolu s domem jednotný 

funkční celek obdélníkového půdorysu. Je možnost napojení na veřejný rozvod vody, kanalizace, 

elektřiny a plynu. Pozemky jsou přístupné ze zpevněné obecní komunikace. 

Rizika 
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou  

 Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 

 Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace 
  

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  

 Nemovitá věc není situována v záplavovém území 
  

 

Věcná břemena a obdobná zatížení:   

 Zástavní právo 

 Exekuce 

 Riziko spojené s napojením na inženýrské sítě a energetické zdroje 

Komentář: Dle LV č.728: 

zahájení exekuce 

exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/12 

exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/36 

nařízení exekuce 

Dle LV č.276: 

exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/24 

zahájení exekuce 

exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/8 

zahájení exekuce 

nařízení exekuce 

 

  

 

3.4. Obsah 

LV č.728 

1. Porovnávací hodnota  

1.1. k.ú.Nový Bohumín  

LV č.276 

1. Hodnota pozemků  

1.1. k.ú.Dlouhý Most  
 

 

4. ZNALECKÝ POSUDEK  

 

4.1. Ocenění 
Znalec vycházel z obvyklých postupů při oceňování nemovité věci a dále z požadavku zákona o 

oceňování majetku č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vč. novely zákona o oceňování 

majetku č. 237/2020 Sb.). Vzhledem k druhu nemovité věci, se kterou se běžně obchoduje, je možné 
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stanovit obvyklou cenou nebo tržní hodnotu. Zjištěná cena dle vyhlášky č.488/2020 Sb.nebyla 

určována vzhledem ke skutečnosti, že v předmětné lokalitě neodpovídá tržní hodnotě ani obvyklé 

ceně. 

 

Ocenění je provedeno v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy, které vydal mezinárodní 

výbor pro oceňovací standardy (IVSC) jako tržní : odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek 

směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi 

samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly 

informovaně, rozumně a bez nátlaku. 

 

Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších 

předpisů rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku 

nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 

ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani 

vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího 

nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména 

vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou 

se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 

Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním. 

V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služba tržní 

hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které 

mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro neurčení obvyklé ceny musejí být v ocenění uvedeny. 

Tržní hodnotou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších 

předpisů rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni 

ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném 

v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala 

informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, 

že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají 

vzájemně nezávisle. 

 

Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu  
 

Cena zjištěná dle cenového předpisu není požadována. Vzhledem k druhu nemovité věci, se kterou 

se běžně obchoduje, je možné stanovit obvyklou cenou nebo tržní hodnotu. 

 

 

 

 

Tržní ocenění majetku  
 

LV č.728 

1. Porovnávací hodnota  

1.1. Nový Bohumín  

Oceňovaná nemovitá věc  

Porovnávací metoda 

Porovnávací hodnota je stanovena na základě porovnání cen níže uvedených porovnávaných 

nemovitostí, případně jednotkových cen odvozených z těchto nemovitostí. Tyto vybrané 

porovnávané nemovitosti představují obdobné nemovitosti situované v rámci dané lokality a 

sousedství, jejichž prodej byl realizován na realitním trhu. Porovnávací hodnota je stanovena s 
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ohledem na velikost, standard, technický stav domu a rozsah pozemkového zázemí. 

V tomto případě lze provést pro stanovení porovnávací ceny nemovitosti orientační propočet 

prostřednictvím cen za 1 m2 užitné plochy. 
  

Užitná plocha: 173,00 m
2 

Zastavěná plocha: 96,00 m
2 

Plocha pozemku: 288,00 m
2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Rodinný dům č.p.406 

Lokalita: ul.Rychvaldská, Skřečoň 

Popis: řadový krajový RD 

1.PP+1.NP+2.NP 

pozemek p.č.1227 

vytápění : Ú elektrokotlem 

ohřev vody : el.bojler  

stav : po částečné rekonstrukci - rozvody ZTI a elektro 

informace z KN : 

veřejný rozvod vody, kanalizace, plynu, elektřiny 

zastavěná plocha : 80 m2 

obestavěný prostor 645 m3 

užitná plochy převzata z realitního serveru 

prodej realizován pod č.V-5470/2019-203-803, založení řízení 20.9.2019  

katastrální pracoviště Karviná 

obdobná nemovitost, starší, menší pozemek 

Pozemek: 203,00 m
2 

Užitná plocha: 135,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 1,00 

K2 Velikosti objektu 1,02 

K3 Poloha 1,02 

K4 Provedení a vybavení 0,90 

K5 Celkový stav 0,90 

K6 Vliv pozemku 1,02 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,90 

K8 Příslušenství 1,00 

   

Zdroj: kupní smlouva, 

katastr nemovitostí 

Cena [Kč] 

 k 20.9.2019 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

1 600 000 135,00 11 852 0,77 9 126 

 

Název: Rodinný dům č.p.656 

Lokalita: ul.Seifertova, Nový Bohumín 

Popis: řadový krajový RD 

1.PP+1.NP+2.NP 

vedlejší stavby 

pozemek p.č.100, p.č.99 

stav : dle náhledu průměrný 

zastavěná plocha odvozena z katastrální mapy : 107 m2 
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užitná ploch odvozená ze zastavěné plochy 
:
 200  m2 

informace z KN : 

veřejný rozvod vody, kanalizace, plynu, elektřiny 

prodej realizován pod č.V-6889/2019-803, založení řízení 28.11.2019  

katastrální pracoviště Karviná 

větší nemovitost, starší, větší  pozemek 

Pozemek: 557,00 m
2 

Užitná plocha: 200,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 1,00 

K2 Velikosti objektu 0,98 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 0,98 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

K8 Příslušenství 1,00 

   

Zdroj: kupní smlouva, 

katastr nemovitostí 

Cena [Kč] 

 k 8.1.2020 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

1 300 000 200,00 6 500 0,96 6 240 

 

Název: Rodinný dům č.p.562 

Lokalita: ul.Palackého, Nový Bohumín 

Popis: samostatně stojící RD, terasa, garáž, hospodářská budova, skleník 

1.PP+1.NP+2.NP 

vedlejší stavby 

pozemek p.č.1674/2, p.č.1674/1 

převzato z realitního serveru : 

byt 2x3+1/B 

vytápění : ÚT plynovým kotlem neo kotlem na tuhá paliva 

ohřev vody : průtokový ohřívač, el.bojler 

technický stav : po částečné rekonstrukci  

zastavěná plocha odvozena z katastrální mapy : 122,5 m2 

užitná ploch odvozená ze zastavěné plochy 
:
 245  m2 

informace z KN : 

veřejný rozvod vody, kanalizace, plynu, elektřiny, studna 

prodej realizován pod č.V-1585/2020-803, založení řízení 27.3.2020 

katastrální pracoviště Karviná 

větší nemovitost, obdobné stáří, větší  pozemek 

Pozemek: 1 041,00 m
2 

Užitná plocha: 245,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 1,00 

K2 Velikosti objektu 0,95 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00    
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K6 Vliv pozemku 0,95 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

K8 Příslušenství 1,00 

Zdroj: kupní smlouva, 

katastr nemovitostí 

Cena [Kč] 

 k 27.3.2020 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

2 700 000 245,00 11 020 0,90 9 918 

 

Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty: 

V dané lokalitě se pro určení obvyklé ceny bytové jednotky podařilo pro porovnání zjistit sjednané 

ceny stejných nebo obdobných nemovitostí v adekvátním časovém období. 
 

Minimální jednotková porovnávací cena 6 240 Kč/m
2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 8 428 Kč/m
2 

Maximální jednotková porovnávací cena 9 918 Kč/m
2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Stanovená jednotková cena 8 500 Kč/m
2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 173,00 m
2 

Porovnávací hodnota před korekcí ceny 

Porovnávací hodnota 

1 470 500  

1 450 000  

 spoluvlastnický podíl  1/ 12 =  110 000,00 

Výsledná porovnávací hodnota 110 000 Kč 
 

LV č.276 

1. Hodnota pozemků  

1.1. Pozemky k.ú.Dlouhý Most  

Porovnávací metoda 

Přehled srovnatelných pozemků: 

Název: Trvalý travní porost 

Lokalita: k.ú.Dlouhý Most 

Popis: Pozemky ostatní plochy a trvalého trvalého travního porostu, spolu sousedící 

náletové porosty 

v sousedství dálnice D10 

přístupné přes pozemky jiných vlastníků 

Pozemky p.č.379, p.č.452/8, p.č.452/9, p.č.452/10 

realizován prodej, řízení založeno 4.9.2020, V-8137/2020-505  

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  0,95 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  0,98 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  0,95 
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 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m
2
 ] JC [ Kč/m

2
 ] KC [ Kč/m

2
 ] 

1 058 000 33 625 31,46 0,88 27,68 
 

Název: Trvalý travní porost 

Lokalita: k.ú.Proseč pod Ještědem 

Popis: Zemědělské zatravněné porosty 

přístupné přes pozemky jiných vlastníků 

Pozemky p.č.545/2 a p.č.1212/8 

realizován prodej, řízení založeno 25.8.2020, V-7763/2020-505 

přístupnější pozemky 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  1,00 

poloha pozemku -  0,95 

dopravní dostupnost -  0,98 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  0,95 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m
2
 ] JC [ Kč/m

2
 ] KC [ Kč/m

2
 ] 

225 000 8 359 26,92 0,88 23,69 
 

Název: Trvalý travní porost 

Lokalita: k.ú.Krásná Studánka 

Popis: zemědělský zatravněný pozemek 

přístupný přes pozemky jiných vlastníků 

Pozemek p.č.355/19 

realizován prodej, řízení založeno 21.12.2020, V-11961/2020-505 

přístupnější pozemek 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  1,05 

poloha pozemku -  0,95 

dopravní dostupnost -  0,98 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  0,95 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m
2
 ] JC [ Kč/m

2
 ] KC [ Kč/m

2
 ] 

82 900 4 602 18,01 0,93 16,75 
 

Název: Lesní pozemky 

Lokalita: k.ú.Dlouhý Most 

Popis: Převažující lesní pozemky, spolu sousedící 

dle LHP lesní typ 4K1 

vícedruhový porost, převažující dřevina bříza, dále borovice a smrk 

slabá kmenovina, vtroušen modřín, olše, dub 
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zásoba 152 m
3
/ha, obmýtí  

věk 55 let,  

v sousedství dálnice D10 

přístupné přes pozemky jiných vlastníků 

Pozemky p.č.705/1, p.č.705/2, p.č.706/2, p.č.706/4, p.č.707/2, p.č.707/4, p.č.708, 

p.č.745, p.č.746/2 

realizován prodej, řízení založeno 4.9.2020, V-7317/2020-505 

větší pozemky  

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  0,95 

poloha pozemku -  0,95 

dopravní dostupnost -  0,98 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,05 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  0,95 

  

   
 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m
2
 ] JC [ Kč/m

2
 ] KC [ Kč/m

2
 ] 

2 290 000 38 147 60,03 0,88 52,83 
 

Název: Lesní pozemky 

Lokalita: Ke Hluboké, k.ú. Pilínkov, sousedství 

Popis: Převažující lesní pozemky, spolu sousedící 

dle LHP lesní typ 5D3 

vícedruhový porost, převažující dřevina modřín, dále jasan, javor 

kmenovina, vtroušena borovice 

zásoba 340 m
3
/ha, obmýtí 110 let 

věk 63 let,  

přístupné přes pozemky jiných vlastníků 

Pozemky p.č.567/5, p.č.571/2, p.č.567/6, p.č.573/2, p.č.574/2, p.č.572, p.č.368, p.č.367, 

p.č.570/3 

realizován prodej, řízení založeno 21.1.2021, V-710/2021-505 

větší pozemky  

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  0,95 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  0,98 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,05 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  0,95 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m
2
 ] JC [ Kč/m

2
 ] KC [ Kč/m

2
 ] 

500 000 24 753 20,20 0,93 18,79 
 

Zjištěná průměrná jednotková cena 27,95 Kč/m
2 

 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 
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V dané lokalitě se pro určení obvyklé ceny bytové jednotky podařilo pro porovnání zjistit sjednané 

ceny stejných nebo obdobných nemovitostí v adekvátním časovém období. 


Druh pozemku Parcela č. Výměra  

[ m
2 

] 

Jednotková 

cena 

[ Kč/m
2 

] 

Spoluvlastnický 

podíl 

Celková cena 

pozemku 

[ Kč ] 

trvalý travní porost 818/1 2 344 25,00  58 600 

trvalý travní porost 825/1 2 534 25,00  63 350 

trvalý travní porost 825/2 2 689 25,00  67 225 

ostatní plocha 825/3 2 650 25,00  66 250 

trvalý travní porost 830/1 781 25,00  19 525 

lesní pozemek 830/2 1 244 50,00  62 200 

trvalý travní porost 830/3 157 25,00  3 925 

lesní pozemek 836 2 040 25,00  51 000 

trvalý travní porost 1269/1 1 014 25,00  25 350 

trvalý travní porost 1269/3 502 25,00  12 550 

Obvyklá cena před korekcí ceny 

Obvyklá cena 

429 975 

430 000 

spoluvlastnický podíl  1/8 = 32 000,00 

Celková výměra pozemků 15 955 Hodnota pozemků celkem 32 000 

 

4.2. Výsledky analýzy dat 
 

Silné stránky  

LV č.728 : 

dvě bytové jednotky 

stabilizovaná lokalita 

všechny základní inženýrské sítě 

dobrá možnost parkování v ulici 

LV č.276 : 

pozemky na hranici obce 
 

Slabé stránky  

LV č.728 : 

malý pozemek 

pro někoho řadový rodinný dům 

dle náhledu technický stav 

LV č.276 : 

pozemky oddělené dálnicí D10 

obtížný přístup 

pozemky nejsou v LPIS 
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LV č.728 

1. Porovnávací hodnota  

2.1. Nový Bohumín  1 450 000,- Kč 
 

LV č.728 - Obvyklá cena  

1 450 000 Kč  

slovy: Jedenmiliončtyřistapadesáttisíc Kč  

 

Obvyklá cena ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na pozemku p.č.2455/34, jehož 

součástí je stavba rodinného domu č.p.1113, včetně pozemku p.č.2455/9, příslušenství a trvalých 

porostů (LV č.728), k.ú.Nový Bohumín, obec Bohumín, okres Karviná činí  
 

LV č.728 - Obvyklá cena  

110 000 Kč  

slovy: Jednostodesettisíc Kč  

LV č.276 

1. Hodnota pozemků  

1.1. Pozemky k.ú.Dlouhý Most  430 000,- Kč 
 

LV č.276 - Obvyklá cena  

430 000 Kč  

slovy: Čtyřistatřicettisíc Kč  
 

Obvyklá cena ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na pozemcích p.č.818/1, p.č.825/1, 

p.č.825/2, p.č.825/3, p.č.830/1, p.č.830/2, včetně lesního porostu, p.č.830/3, p.č.836, p.č.1269/1, 

p.č.1269/3 (LV č.276),  k.ú.Dlouhý Most, obec  Dlouhý Most, okres Liberec činí  

 

Obvyklá cena  

32 000 Kč   

slovy: Třicetdvatisíce Kč  
 

 

Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. 

Toto ocenění nemůže být použito k jinému účelu než je uvedeno v této zprávě. Jakékoli jiné použití či 

převzetí údajů pro jiný účel objednatelem či třetí stranou je neplatné. Platnost ocenění je omezena 

faktory, které mohou nastat po datu ocenění a mohou mít vliv na odhad tržní hodnoty. 

 

Nemovitost v k.ú. Nový Bohumín je oceněna jako prázdná, bez závazků. 

Nemovitost nebyla zpřístupněna, proto bylo provedeno pouze vnější ohledání nemovitosti. Vychází 

se z podkladové dokumentace poskytnuté Odborem stavením Města Bohumín a dále z náhledu mimo 

oceňovanou nemovitost. Byly posuzovány pouze vnější viditelné konstrukce. Znalec upozorňuje, že 

se předpokládané konstrukce, vybavení, zařízení stavby a technický stav interiéru může od 

skutečnosti i výrazněji odlišovat. Stav nemovité věci byl uvažován jako průměrný. 
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Komentář ke stanovení výsledné ceny 
V dané lokalitě se pro určení obvyklé ceny bytové jednotky podařilo pro porovnání zjistit sjednané 

ceny stejných nebo obdobných nemovitostí v adekvátním časovém období. 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. ODŮVODNĚNÍ  

 

5.1. Interpretace výsledků analýzy 
Porovnávací hodnota je stanovena na základě porovnání cen výše uvedených porovnávaných 

nemovitostí, případně jednotkových cen odvozených z těchto nemovitostí. Tyto vybrané 

porovnávané nemovitosti představují obdobné nemovitosti situované v rámci dané lokality, jejichž 

prodej byl realizován. Porovnávací hodnota je stanovena s ohledem na velikost, standard, technický 

stav domu a rozsah pozemkového zázemí. 

5.2. Kontrola postupu 
Byla provedena kontrola jednotlivých dílčích výpočtů a postupů, která ověřila obecnou správnost 

postupu. 
 

 

 

6. ZÁVĚR  

 

6.1. Citace zadané odborné otázky 
Zodpovědět 1) až 4) : 

 

1) Stanovit obvyklou ceny nemovité věci : 

- ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na pozemku p.č.2455/34, jehož součástí je stavba 

rodinného domu č.p.1113, včetně pozemku p.č.2455/9, příslušenství a trvalých porostů (LV č.728), 

k.ú.Nový Bohumín, obec Bohumín, okres Karviná,  

 

2) Příslušenství oceněné nemovité věci : 

venkovní úpravy 

přípojky inženýrských sítí - vody, kanalizace, plynu, elektřiny 

plot uliční a zahradní, s vjezdovými dvoukřídlovými vraty a vrátky  

přístupový betonový chodník 

betonové pásy do garáže se zpevněnou opěrnou zdí  

betonová plocha před garáží  

předložené vstupní schodiště ke hlavnímu vstupu 

schodiště ke vstupu ze zahrady 

 

3) výsledná cena nemovité věci ad 1) a jejího příslušenství ad 2) kterých se ocenění týká :       

      110 000 Kč 

4) věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva spojená s oceňovanými 

nemovitými věcmi  ad 1) a ad 2) : 
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nezjištěno 

1) Stanovit obvyklou ceny nemovité věci : 

- ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na pozemcích p.č.818/1, p.č.825/1, p.č.825/2, 

p.č.825/3, p.č.830/1, p.č.830/2, včetně lesního porostu, p.č.830/3, p.č.836, včetně  lesního porostu, 

p.č.1269/1, p.č.1269/3 (LV č.276),  k.ú.Dlouhý Most, obec  Dlouhý Most, okres Liberec 

 

2) Příslušenství oceněné nemovité věci : 

bez příslušenství 

 

3) výsledná cena nemovité věci ad 1) a jejího příslušenství ad 2) kterých se ocenění týká :       

      32 000 Kč 

4) věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva spojená s oceňovanými 

nemovitými věcmi  ad 1) a ad 2) : 

nezjištěno 

6.2. Odpověď 
 

Obvyklá cena ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na pozemku p.č.2455/34, jehož 

součástí je stavba rodinného domu č.p.1113, včetně pozemku p.č.2455/9, příslušenství a trvalých 

porostů (LV č.728), k.ú.Nový Bohumín, obec Bohumín, okres Karviná činí              110 000 Kč 
 
 

Obvyklá cena ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na pozemcích p.č.818/1, p.č.825/1, 

p.č.825/2, p.č.825/3, p.č.830/1, p.č.830/2, včetně lesního porostu, p.č.830/3, p.č.836, včetně  lesního 

porostu, p.č.1269/1, p.č.1269/3 (LV č.276),  k.ú.Dlouhý Most, obec  Dlouhý Most, okres Liberec 

činí             32 000 Kč 
 

6.3. Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho 

přesnost 
Bez skutečností snižujících přesnost závěru. 

 
 

SEZNAM PŘÍLOH  

 

 počet stran A4 v příloze: 

Fotodokumentace Bohumín 1 

Mapa oblasti Bohumín 1 

Výpis z katastru nemovitostí LV 728 10 

Snímek katastrální mapy Bohumín 1 

Fotodokumentace Dlouhý Most 1 

Mapa oblasti Dlouhý Most 1 

Výpis z Katastru nemovitostí LV 276 12 

Snímek katastrální mapy Dlouhý Most 1 

Územní plán Dlouhý Most 1 
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Konzultant a důvod jeho přibrání 
Znalec nepřibral konzultanta. 

 
 

ZNALECKÁ DOLOŽKA  

 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Městského soudu v 

Praze ze dne 2.9.1997, č.j. Spr. 388/97 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se 

zvláštní specializací oceňování nemovitostí. 

 

Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 2689 evidence posudků. 

V Praze 7.4.2021 

 

 

OTISK ZNALECKÉ PEČETI 

Ing. Pavel Čoudek 

Plickova 567 

149 00 Praha 4 

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.11.3. 

 

PŘÍLOHY ZNALECKÉHO POSUDKU  

č: 2689-19/2021 

 počet stran A4 v příloze: 

Fotodokumentace Bohumín 1 

Mapa oblasti Bohumín 1 

Výpis z katastru nemovitostí LV 728 10 

Snímek katastrální mapy Bohumín 1 

Fotodokumentace Dlouhý Most 1 

Mapa oblasti Dlouhý Most 1 

Výpis z Katastru nemovitostí LV 276 12 

Snímek katastrální mapy Dlouhý Most 1 

Územní plán Dlouhý Most 1 
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Mapa oblasti Bohumín 

 

 
  



- 23 - 

 

Výpis z KN LV č.728 
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Kopie katastrální mapy Bohumín 
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Mapa oblasti Dlouhý Most 
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Výpis z KN LV č.276 
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Kopie katastrální mapy Dlouhý Most 
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Územní plán Dlouhý Most 

 
 


