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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 9422-1886/2019 

 

Objednatel znaleckého posudku: Tomko a partneři v.o.s.  
insolvenční správce dlužníka Šiml Petr, Severní 
639/6, Rybáře, 36005 Karlovy Vary 
Řipská 1676/25 
130 00 Praha 

 

Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí a podílu 
na nemovitých věcech pro potřeby insolvenčního 
řízení. 

 

Adresa předmětu ocenění: Rodinný dům, č.p. 18, Klášterní Skalice, okres 
Kolín 
Pozemky Klášterní Skalice, okres Kolín 
Pozemky Kouřim, okres Kolín 
Pozemky Třebovle, Miškovice u Kouřimi, okres 
Kolín 

 

Prohlídka předmětu ocenění 
provedena dne: 

12.09.2019 

 

Zpracováno ke dni: 12.09.2019 
 

Zhotovitel: XP invest, s. r. o., Ing. Jitka Mašínová 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: jitka.masinova@xpinvest.cz 

Znalecký posudek obsahuje 11 stran textu včetně titulního listu a 23 stran příloh. 
Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 17.09.2019 
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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

1. Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 18 vč. příslušenství a pozemku parc. č. 
st. 26 v obci Klášterní Skalice, okres Kolín, katastrální území Klášterní Skalice, pro 
potřeby insolvenčního řízení. 

2. Stanovení obvyklé ceny podílu ve výši ½ na pozemcích parc. č. 83/83 a 111/39 v obci 
Klášterní Skalice, okres Kolín, katastrální území Klášterní Skalice, pro potřeby 
insolvenčního řízení. 

3. Stanovení obvyklé ceny podílu ve výši ½ na pozemcích parc. č. 441 a 469/2 v obci 
Kouřim, okres Kolín, katastrální území Kouřim, pro potřeby insolvenčního řízení. 

4. Stanovení obvyklé ceny podílu ve výši ½ na pozemcích parc. č. 50/1 a 79/5 v obci 
Třebovle, okres Kolín, katastrální území Miškovice u Kouřimi, pro potřeby insolvenčního 
řízení. 

2. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Rodinný dům č.p. 18 v obci Klášterní Skalice, okres Kolín 

Adresa předmětu ocenění: Klášterní Skalice č.p. 18, okres Kolín 

Kraj: Středočeský kraj 

Okres: Kolín 

Obec: Klášterní Skalice 

Katastrální území: Klášterní Skalice 

 

Název předmětu ocenění: 
Pozemky parc. č. 83/3 a 111/39, katastrální území Klášterní 
Skalice 

Adresa předmětu ocenění: Klášterní Skalice, okres Kolín 

Kraj: Středočeský kraj 

Okres: Kolín 

Obec: Klášterní Skalice 

Katastrální území: Klášterní Skalice 

 
Název předmětu ocenění: Pozemky parc. č. 441 a 469/2, katastrální území Kouřim 

Adresa předmětu ocenění: Kouřim, okres Kolín 

Kraj: Středočeský kraj 

Okres: Kolín 

Obec: Kouřim 

Katastrální území: Kouřim 
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Název předmětu ocenění: 
Pozemky parc. č. 50/1 a 79/5, katastrální území Miškovice 
u Kouřimi 

Adresa předmětu ocenění: Třebovle, Miškovice u Kouřimi, okres Kolín 

Kraj: Středočeský kraj 

Okres: Kolín 

Obec: Třebovle 

Katastrální území: Miškovice u Kouřimi 

3. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 12.09.2019. Prohlídka domu proběhla za 
přítomnosti: Homolovi (sousedé), prohlídka pozemků proběhla bez účasti kontaktní 
osoby. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Pro vypracování posudku byly použity tyto zdroje: informace zjištěné při prohlídce, výpis 
z katastru nemovitostí, výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, snímek katastrální 
mapy, povodňová mapa, informace realitních kanceláří, informace z katastru nemovitostí 
o realizovaných prodejích, technické řešení systému INEM. 

5. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo - dům 

Šiml Petr, Severní 639/6, Rybáře, 36005 Karlovy Vary  

Vlastnické právo - pozemky 

Šiml Petr, Severní 639/6, Rybáře, 36005 Karlovy Vary – podíl ½ 
Homolová Marie, č. p. 5, 28163 Klášterní Skalice – podíl ½  

Nemovitosti: 

Rodinný dům č.p. 18 vč. příslušenství a pozemku parc. č. st. 26 v obci Klášterní 
Skalice, okres Kolín, katastrální území Klášterní Skalice.  

Pozemky parc. č. 83/83 a 111/39 v obci Klášterní Skalice, okres Kolín, katastrální 
území Klášterní Skalice. 

Pozemky parc. č. 441 a 469/2 v obci Kouřim, okres Kolín, katastrální území Kouřim. 

Pozemky parc. č. 50/1 a 79/5 v obci Třebovle, okres Kolín, katastrální území 
Miškovice u Kouřimi. 

6. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace převážně odpovídá skutečnému stavu, odlišný je pouze způsob využití 
objektu – je užíván jako rekreační. Zpracovatel znaleckého posudku předpokládá, že 
všechna data sdělená osobami při prohlídce nemovitosti jsou úplná a pravdivá. 
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7. Celkový popis nemovitosti 

Objekt č. p. 18 

Oceňovaný objekt je samostatnou stavbou a má jedno nadzemní podlaží. Stavba není 
podsklepená, nachází se zde půda. Osoba přítomná během prohlídky uvedla, že objekt 
byl postaven cca před 100 lety.  

Základy objektu jsou neizolované, konstrukce objektu je kamenná, stropy jsou tvořeny 
dřevěnými trámy. Objekt má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří pálená taška a pro 
klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Stavba není zateplena. 

Objekt má dispozici 2+0. V domě se nachází zádveří o výměře 7,20 m2, pokoj o výměře 
19,60 m2, pokoj o výměře 13,70 m2. Podlahová plocha činí 40,50 m2. 

Úprava vnitřních povrchů stěn je vápenocementová. Okna jsou v objektu plastová. Dveře 
mají ocelové zárubně. V domě není koupelna, WC je suché mimo objekt. Vybavení 
kuchyně chybí. Podlahy jsou prkenné, kryté PVC či koberci. 

Do objektu je zavedena elektrická energie o napětí 230V. Vodovod není zaveden (na 
zahradě je nefunkční studna, jinak je voda dostupná v obecní studni v ulici), v objektu 
chybí řešení odpadů (na zahradě je však připravena jímka s napojením do tlakové 
kanalizace) a zemní plyn není zaveden. Objekt je vytápěn lokálně pomocí kamen. Objekt 
nedisponuje zdrojem teplé vody. 

Dům prošel částečnou rekonstrukcí – vstupní dveře, částečně elektro, výměna oken, nová 
jímka. Jinak je však dům posouzen jako před rekonstrukcí – byly shledány stopy zemní 
vlhkosti, prohýbající se stropy, zašlé až poškozené povrchy (omítky, podlahy), praskliny, 
v horším stavu je střecha, interiéry jsou bez vybavení (sociální a kuchyňské zařízení). 

Na pozemku se nacházejí okrasné i ovocné dřeviny, oplocení tvoří zídky, brána a branka 
jsou dřevěné, severní hranici tvoří potok. Sklon pozemku je mírně svažitý. K objektu lze 
přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním 
pozemku. K objektu náleží stodola (užívána jako garáž, stavebně navazuje na dům, PP 
20,9 m2), kůlna (samostatně stojící, zděná, PP 13,9 m2). 

Objekt je postaven v centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými či 
rekreačními domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. 
Soustava škol není v místě dostupná. V okolí nejsou žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli 
úředním záležitostem a v obci se nenachází pobočka České pošty. 

Objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední 
blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Objekt se nachází v lokalitě s vysokým 
nebezpečím výskytu povodně (na hranici pozemku zasahuje území tzv. 5leté vody 
z přilehlého potoka – v minulosti byla část zahrady zaplavena). 

V místě je pouze zastávka autobusových spojů. 

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí není 
zvýšena kriminalita. 

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 
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Pozemky 

Všechny pozemky jsou zemědělské, jsou součástí rozsáhlejších obhospodařovaných 
ploch. Jedná se převážně o velmi bonitní půdu. Pozemky nejsou zatíženy žádnými 
věcnými břemeny. 

 

Tabulkový popis 

Popis objektu 

Typ objektu samostatný objekt 

Počet nadzemních podlaží 1 

Podsklepení ne 

Půda ano 

Rok výstavby  cca před 100 lety 

Zdroj informace o době 
výstavby na základě sdělení přítomné osoby 

Rozsah rekonstrukce  částečná – okna, část elektro, jímka, vstupní dveře 

Základy neizolované 

Konstrukce kamenná 

Stropy dřevěné trámové 

Střecha sedlová 

Krytina střechy pálená taška 

Klempířské prvky pozinkované 

Vnější omítky nezateplené 

Vnitřní omítky vápenocementové 

Typ oken v objektu  plastová 

Koupelna(y) chybí 

Toaleta(y) suché WC mimo objekt 

Typ zárubní ocelové 

Kuchyně chybí 

Dispozice  2+0 

Popis místností a rozměry v 
m2 

Ostatní prostory Zádveří 7,20 m
2 

Pokoj Pokoj 19,60 m
2 

Pokoj Pokoj 13,70 m
2 

Podlahová plocha 40,50 m
2 

 

Elektřina 230V 

Vodovod bez přípojky (na zahradě nefunkční studna) 

Svod splašek chybí (na zahradě jímka s napojením do tlakové 
kanalizace) 
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Plynovod ne 

Řešení vytápění v objektu kamna 

Řešení ohřevu vody chybí 

Podlahy objektu koberce, lino, prkenná podlaha 

Popis stavu objektu před rekonstrukcí 

Vady objektu 
zemní vlhkost, prohýbající se stropy, zašlé až 
poškozené povrchy, podlahy, praskliny, horší stav 
střechy, chybí vnitřní vybavení 

Popis pozemku 

Trvalé porosty okrasné dřeviny, ovocné dřeviny 

Venkovní stavby stodola, kůlna 

Sklon pozemku mírně svažitý 

Oplocení zděný plot 

Přístupová cesta k objektu přístup bezproblémový po zpevněné obecní cestě 

Popis okolí 

Popis okolí zástavba rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci centrum obce 

Vybavenost 
nedostatečná dostupnost obchodů - nutnost dojezdu, 
soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu, 
nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem, v obci se 
pobočka České pošty nenachází - nutnost dojezdu 

Životní prostředí 
klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivů, zeleň v 
podobě lesů a luk v bezprostřední blízkosti, lokalita s 
vysokým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 
5leté vody) 

Spojení a parkovací 
možnosti 

pouze zastávka autobusových spojů, parkování na 
vlastním pozemku 

Sousedé a kriminalita vztahy bezproblémové - vlastník je se sousedy v 
běžném kontaktu, v místě není zvýšená kriminalita 

Věcná břemena oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny 

Další informace 
Pozemky: Všechny pozemky jsou zemědělské, jsou součástí rozsáhlejších 
obhospodařovaných ploch. Jedná se převážně o velmi bonitní půdu. Pozemky nejsou 
zatíženy žádnými věcnými břemeny. 
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8. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění 12.09.2019 jsou použity všeobecně 
uznávané a vyžadované oceňovací postupy.  

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

ZÁKON 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. 1: 

„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 
oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla 
dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 
stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 
Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 
kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například 
stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. 
Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní 
vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota 
přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena 
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ 

Volba metody: 

Za účelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobě tržního 
porovnání. Základní metodika, která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická 
metoda porovnání pomocí indexů uvedená v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, 
nakladatelství CERM.  

Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými 
nemovitostmi nabízenými k prodeji nebo prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak 
poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotě, za kterou by nemovitost mohla být 
směněna. Při porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s mnoha faktory 
(např. lokalita, velikost, stav či příslušenství). 

Tyto faktory jsou zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto 
parametrů a vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze. 
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) Ocenění domu 

Dům je vzhledem ke svému charakteru porovnáván s rekreačními objekty. 

Rodinný dům č.p. 18 v obci Klášterní Skalice, okres Kolín 

Rodinný dům č.p. 18 obec Klášterní Skalice 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek 

K5 - další 
vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt Klášterní Skalice, okres Kolín 40.5 m
2
, 2+0, 

podsklepený: ne 
Před 
rekonstrukcí 439 m

2 stodola, kůlna 

  
1 Svojšice, okres Kolín 65 m

2
, Přízemní Dobrý 590 m

2 dílna 

2 Mezholezy, Miskovice, okres 
Kutná Hora 41 m

2
, Přízemní Dobrý 282 m

2 bez příslušenství 

3 Rašovice, okres Kutná Hora 85 m
2
, Přízemní Dobrý 307 m

2 přístavba 

4 Uhlířské Janovice, okres Kutná 
Hora 55 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 271 m
2 garáž, kůlny 

5 Dobřichov, okres Kolín 50 m
2
, Přízemní Před 

rekonstrukcí 374 m
2 garáž 

 

č 
Cena 

požadovaná 
resp. 

zaplacená 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena po 
redukci na 

pramen 
K1 - 

poloha 
K2 - 

velikost 
K3 
- 

stav 
K4 - 

pozemek 
K5 - 
další 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 1.170.000 
Kč 0.95 1.111.500,00 

Kč 1.10 1.20 1.20 1.10 1.00 1.00 1.7424 637.913 Kč 

2 890.000 Kč 0.9 801.000,00 
Kč 1.00 1.00 1.10 0.90 0.95 0.90 0.8465 946.249 Kč 

3 680.000 Kč 0.9 612.000,00 
Kč 1.00 1.30 1.00 0.90 1.00 1.00 1.1700 523.077 Kč 

4 690.000 Kč Nepoužit 690.000,00 
Kč 1.20 1.10 1.20 0.90 1.00 1.00 1.4256 484.007 Kč 

5 970.000 Kč Nepoužit 970.000,00 
Kč 1.10 1.10 1.10 1.00 1.00 1.00 1.3310 728.775 Kč 

    

Celkem průměr 664.004,20 
Kč 

Minimum 484.007,00 
Kč 

Maximum 946.249,00 
Kč 

Směrodatná odchylka - s 184.930,80 
Kč 

Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 479.073,40 
Kč 

Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 848.935,00 
Kč 

K1 - Koeficient úpravy na polohu objektu 
K2 - Koeficient úpravy na velikost objektu 
K3 - Koeficient úpravy na celkový stav 
K4 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 
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Komentář: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též 
srovnatelné. 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 

 

= 664.004 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

660.000,-- Kč 

 

 

 

 

 

 

II) Ocenění zemědělských pozemků 

Pozemky, katastrální území Klášterní Skalice, Kouřim, Miškovice u Kouřimi 

Pozemky v katastrálním území Klášterní Skalice, Kouřim, Miškovice u Kouřimi 
  

č. K1 - poloha K2 - 
velikost K3 - účel užití K4 - inženýrské 

sítě 
K5 - další 
vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt 
Klášterní Skalice, Kouřim, Miškovice u 
Kouřimi, okres Kolín 

 orná půda nejsou řešeny nezjištěny 

  

1 Kounice, okres Nymburk plocha 7022 
m

2 
převážně orná 
půda nejsou řešeny nezjištěny 

2 Ratenice, okres Kolín plocha 7816 
m

2 orná půda nejsou řešeny nezjištěny 

3 Pňov, Pňov-Předhradí, okres Kolín plocha 5814 
m

2 
převážně orná 
půda nejsou řešeny nezjištěny 

4 Sokoleč, okres Nymburk plocha 
40319 m

2 orná půda nejsou řešeny nezjištěny 

5 Cerhenice, okres Kolín plocha 
22619 m

2 orná půda nejsou řešeny nezjištěny 
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č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m
2 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena 
po 

redukci 
na 

pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 - 
účel 
užití 

K4 - 
inženýrské 

sítě 

K5 - 
další 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 30,90 Kč Nepoužit 30,90 
Kč 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 0.9500 33,00 Kč 

2 28,79 Kč 0.9 25,91 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 26,00 Kč 

3 40,42 Kč 0.9 36,38 
Kč 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 0.9500 38,00 Kč 

4 24,74 Kč Nepoužit 24,74 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 25,00 Kč 

5 37,00 Kč Nepoužit 37,00 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 37,00 Kč 

    
Celkem průměr 31,80 Kč 
Minimum 25,00 Kč 
Maximum 38,00 Kč 
Směrodatná odchylka - s 6,06 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 25,74 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 37,86 Kč 
K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti 
K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K3 - Koeficient úpravy na využití nemovitosti 
K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti inženýrských sítí 
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lepší - horší) 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 

Komentář: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též 
srovnatelné. Porovnávány jsou ceny za m2. 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 

31,80 Kč/m2 

Předmětem ocenění je však pouze spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Spoluvlastnické 
podíly na nemovitostech jsou hůře obchodovatelné, vlastnická práva jsou omezená, okruh 
kupujících je limitovaný. U zemědělské půdy je však toto omezení nízké, nemá 
významnější vliv na výnos z nemovitosti, spočívá pak především v omezení využití 
pozemku (nutná dohoda spoluvlastníků). Tyto faktory jsou zohledněny srážkou, která je 
vzhledem k výši podílu stanovena na 5%. 

Celková cena – pozemky Klášterní Skalice (podíl po srážce): 

360.103,-- Kč 

Celková cena – pozemky Kouřim (podíl po srážce): 

149.660,-- Kč 

Celková cena – pozemky Miškovice u Kouřimi (podíl po srážce): 

195.987,-- Kč 

  



11 

C. ZÁVĚR: 
 
1. Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena předmětné nemovitosti – LV 571, 
Klášterní Skalice – v daném místě a čase stanovena po zaokrouhlení na 

660.000 Kč 
Slovy: šestsetšedesáttisíc korun 

 
2. Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena podílu na předmětných 
nemovitostech – LV 577, Klášterní Skalice – v daném místě a čase stanovena po 
zaokrouhlení na         360.000 Kč 

Slovy: třistašedesáttisíc korun 
 
3. Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena podílu na předmětných 
nemovitostech – LV 286, Kouřim – v daném místě a čase stanovena po zaokrouhlení 
na          150.000 Kč 

Slovy: jednostopadesáttisíc korun 
 
4. Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena podílu na předmětných 
nemovitostech – LV 690, Miškovice u Kouřimi – v daném místě a čase stanovena po 
zaokrouhlení na        195.000 Kč 

Slovy: jednostodevadesátpěttisíc korun 

Vypracoval: 

XP invest, s. r. o., Ing. Jitka Mašínová 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: jitka.masinova@xpinvest.cz 

V Praze, dne 17.09.2019 

D. Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, 
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve 
znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení 
zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem 
spravedlnosti České republiky, č. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 2012 do prvního 
oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s 
rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí.  

Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 9422-1886/2019 znaleckého deníku. 
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E. Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 
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Pořízená fotodokumentace 
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kat. území Klášterní Skalice 

 

kat. území Kouřim 

 

kat. území Miškovice u Kouřimi 
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Srovnávané nemovitosti – dům 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rekreační objekt, 65 m
2
, č.p. 

32, Svojšice, okres Kolín 

Celková cena:  1.170.000 Kč  

Adresa: Svojšice, okres Kolín  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Svojšice, okres Kolín   Stav objektu   Dobrý  
 Cena   1 170 000 Kč   Zastavěná plocha 

(m2)  
 70  

 Poznámka k ceně   1 170 000 Kč za nemovitost, včetně 
provize  

 Plocha užitná   65  

 Typ domu   Přízemní   Podlahová plocha   65  
 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha přidruženého 

pozemku  
 590  

 Počet nadzemních 
podlaží  

 1   Umístění objektu   Klidná část 
obce  

Slovní popis 

 Prodej chalupy 2+kk v obci Svojšice. Dům je zděný, stěny jsou kamenné a částečně 
cihlové. Zastřešení je sedlovou střechou, která umožňuje zřízení menšího podkroví. V 
roce 2000 proběhla částečná rekonstrukce elektroinstalace a fasády. Dispozice: předsíň, 
obývací pokoj s kuchyní, ložnice a koupelna. K domu náleží dílna. Možnost parkování 
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na pozemku nebo před domem. Právní a hypoteční servis zajištěn. Velice klidná obec 
vhodná k rekreaci i trvalému bydlení. Dobrá dostupnost na Prahu - 43 km a Kolín - 15 
km. Chcete vědět víc? Zavolejte makléři a domluvte si čas Vaší prohlídky.  

 4. Fotodokumentace  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rekreační objekt, 41 m
2
, 

Mezholezy, Miskovice, okres Kutná 
Hora 

Celková cena:  890.000 Kč  

Adresa: Mezholezy, Miskovice, okres 
Kutná Hora  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Mezholezy, Miskovice, okres Kutná Hora   Stav objektu   Dobrý  
 Cena   890 000 Kč   Zastavěná plocha 

(m2)  
 72  

 Poznámka k ceně   890 000 Kč za nemovitost   Plocha užitná   41  
 Typ domu   Přízemní   Podlahová plocha   41  
 Konstrukce budovy   Kamenná   Plocha přidruženého 

pozemku  
 282  

 Počet nadzemních 
podlaží  

 1   Umístění objektu   Okraj obce  

Slovní popis 

 Dobrý den.   Nabízím Vám dům, ideální jak svou velikostí, tak především svou 
polohou, k rekreaci. Tento dům, o velikosti 41 m2 a dispozici 2+1, je na samém okraji 
obce Mezholezy, která má pouze 45 obyvatel. Je zde naprostý klid.   Ač je tato 
nemovitost součástí dvojdomku, každý má svůj vchod na pozemek, své el. hodiny, 
oddělené zahrádky kamennou zídkou, lze jej samozřejmě oddělit i plotem.   Vodu lze 
čerpat ze studny, ale není problém napojit se na obecní vodovod, který vede v cestě 
podél zadní stěny domu. Odpady byly svedeny do trativodu, je nutné vybudovat 
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jímku.   Dům je zatím veden jako zemědělská stavba, původně měl i číslo popisné, a 
nyní se pracuje na přidělení čísla evidenčního. Zároveň budou geodetem zpřesněny a 
správně zapsány do katastru nemovitostí hranice domu a pozemků dle 
skutečnosti.   Obec Mezholezy je součástí 0,5 km vzdálených Miskovic, kde je Obecní 
úřad, školka, hostinec, dvě autoopravny a dům s pečovatelskou službou. Do Miskovic, 
které jsou vzdálené 4 km od Kutné Hory jezdí každou hodinu autobus. 300 m od domu 
je malý rybník Žebrák. Pokud si chcete odpočinout od každodenního ruchu města, toto 
je ideální volba.   Zaujala Vás tato nemovitost? Neváhejte mne kontaktovat.    

 4. Fotodokumentace  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rekreační objekt, 90 m
2
, č.p. 

66, Rašovice, okres Kutná Hora 

Celková cena:  680.000 Kč  

Adresa: Rašovice, okres Kutná Hora  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Cena   680 000 Kč   Stav objektu   Dobrý  
 Typ domu   Přízemní   Zastavěná plocha 

(m2)  
 130  

 Konstrukce budovy   Smíšená   Plocha užitná   90  
 Počet nadzemních 
podlaží  

 1   Plocha přidruženého 
pozemku  

 307  

Slovní popis 

 Exkluzivně nabízíme prodej domku 2+kk v obci Jindice. Obec disponuje obecním 
úřadem a místním kostelem. Obec leží nedaleko Kutné Hory a Uhlířských Janovic. Tato 
nemovitost se nachází v klidné části na okraji obce mezi rodinnými domy. Vjezd je z 
upravené místní komunikace. Domek, který byl vystaven r. 1908 je převážně z kamene 
a částečně cihlového zdiva. Dispozičně je rozdělen na jednu velikou místnost s 
kuchyňským koutem, předsíň a malou místnost. Vstup na půdu je z předsíně. Domek je 
zároveň z části podsklepen. Celková plocha užitné plochy je cca 85 m2. Obytné 
místnosti mají původní špaletová okna. Střecha je sedlová z materiálu pálená cihlová 
taška. Elektřina je v původním stavu (hliník). Vytápění místností je formou tuhých 
paliv. Nemovitost je možné napojit na obecní vodovodní řád. Sociální zařízení je 
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umístěno před domem v cihlové přístavbě (5 m2), která je umístěna na nádvoří. Odpad 
je řešen formou jímky. Součástí nádvoří a zahrádky jsou dřeviny s travnatými porosty. 
Dostupnost obce: autobusový spoj směr Kolín nebo Kácov (Jindice) a vlakový spoj (4 
km Uhlířské Janovice). V případě zájmu o další informace nebo objednání prohlídky 
nemovitosti kontaktujte přímo makléře nabídky.    

 4. Fotodokumentace  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4  

1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 55 m
2
, Spojovací 

č.p. 78, Uhlířské Janovice, okres Kutná 
Hora 

Celková cena:  690.000 Kč  

Adresa: Spojovací, Uhlířské Janovice, 
okres Kutná Hora  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 690 000 Kč   Počet nadzemních 
podlaží  

 1  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 04.02.2019   Stav objektu   Před 
rekonstrukcí  

 Číslo řízení   V-790/2019-205   Zastavěná plocha 
(m2)  

 63  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha užitná   55  
 Typ domu   Přízemní   Plocha přidruženého 

pozemku  
 271  

Slovní popis 

 Exkluzivně si Vám dovoluji nabídnout ke koupi objekt jednopodlažního rodinného 
domku nedaleko centra v Uhlířských Janovicích. Rodinný dům přibližně z roku 1950 s 
kamennými základy z cihlového zdiva je přízemní a s prostornou půdou a možností 
další podkrovní vestavby. Střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek. Objekt není 
podsklepen. Dům je nutné celý zrekonstruovat. Obytná část (2+1) je situována v 
přízemní části domu a tvoří ji 2 pokoje, malá kuchyň, vstupní chodba a koupelna se 
záchodem. Vstup na půdu je samostatný z vnějšku domu. Podlahová plocha obytné části 
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v přízemí je cca 55 m2. Celková výměra pozemku je 271 m2. Ve dvoře objektu jsou 
přistavěny kůlny a garáž. Dům není zateplen. Obytné místnosti mají dřevěné trámové 
stropy, stará dřevěná okna a dýhované dveře, betonové podlahy s PVC. Vnitřní omítky 
jsou štukové. Vytápění celého domu je kamny na tuhá paliva. Ohřev TUV není. 
Nemovitost je napojena na elektřinu 220/380V. Zdrojem vody je napojení na obecní 
vodovod a vlastní studna. Kanalizace je vlastní žumpa. Přípojka plynu je na hranici 
pozemku. V případě, že Vás nabídka zaujala, neváhejte mne kontaktovat.    

 4. Fotodokumentace  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5  

1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 50 m
2
, č.p. 58, 

Dobřichov, okres Kolín 

Celková cena:  970.000 Kč  

Adresa: Dobřichov, okres Kolín  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 970 000 Kč   Počet nadzemních 
podlaží  

 1  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 19.08.2019   Stav objektu   Před 
rekonstrukcí  

 Číslo řízení   V-7237/2019-204   Zastavěná plocha 
(m2)  

 108  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha užitná   50  
 Typ domu   Přízemní   Plocha přidruženého 

pozemku  
 374  

Slovní popis 

 Dovoluji si Vám nabídnout rodinný dům v obci Dobřichov, okres Kolín. Nemovitost je 
určená ke kompletní rekonstrukci dle představ budoucího majitele. Nemovitost je 
připojena na plyn, kanalizaci a elektřinu. Zdrojem vody je studna na pozemku. Celková 
plocha parcely je 374 m2, z toho zastavěná plocha domem je 108 m2 a dále se na 
parcele nachází garáž. Obec Dobřichov má základní občanskou vybavenost, je 
propojena s městem Pečky, kde je veškerá občanská vybavenost - škola, školka, lékař, 
obchody a sportoviště v dosahu cca 500 m. Výborná dopravní dostupnost (vlak směr 
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Praha a Kolín, Pardubice) a dálnice D11 cca 6 km. Nemovitost lze financovat výhodnou 
hypotékou, kterou Vám rádi pomůžeme vyřídit. V případě zájmu kontaktujte makléře, 
který Vás rád touto nemovitostí provede a sdělí bližší informace.  

 4. Fotodokumentace  
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Srovnávané nemovitosti – zemědělské pozemky 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 7022 m
2
, Kounice, 

okres Nymburk 

Celková cena:  217.000 Kč  

Adresa: Kounice, okres Nymburk  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

 Adresa   Kounice, okres Nymburk   Plocha pozemku 
(m2)  

 7022  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 217 000 Kč   Současné využití   zemědělská 
půda  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 02.07.2019   Umístění objektu   Centrum obce  

 Číslo řízení   V-5351/2019-208    

Slovní popis 

 Prodám zemědělské pozemky k.ú. Kounice, okres Nymburk. Parcely č.712/118, 788, 
855/11 mají charakter orné půdy a vodní plochy. Celková výměra 7022m2. Zapsáno na 
LV č. 830. Cena 199 000,-Kč.  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 7816 m
2
, Ratenice, 

okres Kolín 

Celková cena:  225.000 Kč  

Adresa: Ratenice, okres Kolín  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Cena   225 000 Kč   Současné využití   zemědělská 
půda  

 Plocha pozemku 
(m2)  

 7816    

Slovní popis 

 Exkluzivně zprostředkujeme prodej pole o výměře 7816 m2 v obci Ratenice. Pozemek 
je přístupný po obecní komunikaci. V současné době je pozemek pronajat a 
obhospodařován zemědělským družstvem. Obec se nachází v úrodné polabské nížině 
cca jeden kilometr východně od města Pečky, necelých 40 km východně od Prahy u 
dálnice D11. Veškerá občanská vybavenost v Pečkách.  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 5814 m
2
, Pňov, Pňov-

Předhradí, okres Kolín 

Celková cena:  235.000 Kč  

Adresa: Pňov, Pňov-Předhradí, okres 
Kolín  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Cena   235 000 Kč   Současné využití   zemědělská 
půda  

 Plocha pozemku 
(m2)  

 5814    

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji soubor pozemků vedených jako orná půda a vodní plocha o celkové 
výměře 5814 m2 v katastrálním území Klipec, okres Kolín. Pozemky tvoří pruhy v 
honu. Přístup po obecní nezpevněné komunikaci. BPEJ 25500. Pozemky jsou 
obhospodařovány bez pachtovní smlouvy. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující. 
Vhodné jako dlouhodobá investice. Doporučujeme.  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 43787 m
2
, Sokoleč, 

okres Nymburk 

Celková cena:  997.500 Kč  

Adresa: Sokoleč, okres Nymburk  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 997 500 Kč   Plocha pozemku 
(m2)  

 43787  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 16.04.2019   Současné využití   zemědělská 
půda  

 Číslo řízení   V-3648/2019-208    

Slovní popis 

 Upozornění: Tato nabídka je rezervována konkrétním zájemcem a v rezervační lhůtě 
není k dispozici! Naše společnost Vám nabízí soubor pozemků o celkové ploše 
43787m2, momentálně využívaných na zemědělskou výrobu. Pozemky naleznete v 
katastrálním území Sokoleč, Vrbová Lhota a Cerhenice. Součástí pozemků jsou také 
vodní plochy o ploše 488m2. Upřednostňujeme prodej jako celek. V současné době je 
většina pozemků propachtována se soukromými zemědělci. Pro více informací či se 
zájmem o prohlídku nás neváhejte kontaktovat.  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 15530 m
2
, Cerhenice, 

okres Kolín 

Celková cena:  836.903 Kč  

Adresa: Cerhenice, okres Kolín  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 836 903 Kč   Plocha pozemku 
(m2)  

 15530  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 26.02.2019   Současné využití   zemědělská 
půda  

 Číslo řízení   V-1980/2019-204    

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji zemědělský pozemek pravidelného tvaru o celkové rozloze 15530 
m2, v katastrálním území Cerhenice. Tento pozemek je ve výlučném vlastnictví a je bez 
problémů přístupný z obecní cesty. Na pozemku nevázne žádné právní omezení. 
Součástí kupní ceny není Daň z nabytí nemovitých věcí, kterou platí dle zákonných 
ustanovení kupující.  


