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Znalecký posudek                                                              
číslo 91/ZP/2013 

o ceně spoluvlastnického podílu ve výši 1/11 k nemovitostem – rodinný dům č. p. 35 stojící 
na pozemku vedeném jako stavební parcela č. 39, pozemek vedený jako stavební parcela       

č. 39, pozemek vedený jako pozemková parcela č. 90/20, pozemek vedený jako pozemková 
parcela č. 415, vše v katastrálním území Kozašice, v obci Jankovice, v části obce Kozašice. 

 
 

 
 
 
 
Objednatel :        Exekutorský úřad Pardubice 
                                            JUDr. Arnošt Hofman, soudní exekutor 
                                                               se sídlem 9. května 215 
                                                               533 72 Moravany 
 
 

Účel posudku :                                        Stanovit ceny nemovitostí podle nyní platných 
cenových předpisů a uvést jejich cenu obvyklou na 
základě usnesení č. j.: 029 EX 1413/05-64 

 

Oceněno ke dni :                             27. 3.  2013                                        

 
 
Posudek vypracovala :                              Ing. Petra Kolářová    
                                                                  Staré Jesenčany 94 
           530 02 Staré Jesenčany 
                                                                                                           

Tento posudek obsahuje  10 stran textu a   4  strany příloh a objednateli se předává ve             
3 vyhotoveních. 

Datum vypracování :  5. 4.  2013 
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1. NÁLEZ  

 

ÚKOL ZNALCE 

Úkolem znalce je ocenit níže uvedené nemovitosti a jejich příslušenství a jednotlivá práva a 
závady s nemovitostmi spojené podle nyní platných cenových předpisů a uvést jejich 
obvyklou cenu s přihlédnutím k lokalitě a výši cen nemovitostí v daném regionu a to:   

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/11 ke stavbě /budově/ č. p. 35 stojící v části obce 
Kozašice na pozemku parc. č. st. 39, k pozemku parc. č. st. 39, druh: zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 354 m2, k pozemku parc. č. 90/20, druh: zahrada o výměře 190 m2, 
k pozemku parc. č. 415, druh: zahrada o výměře 170 m2, vše zapsáno v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 186 pro obec Jankovice, k. ú. Kozašice, okr. 
Pardubice. 

k datu místního šetření, tj. k 27. 3. 2013, jako podklad v exekučním řízení. 
 

 
PODKLADY PRO OCENĚNÍ 

Pro vypracování ocenění nemovitostí byly použity následující podklady: 

- Výpis z KN ke dni 18. 7. 2011, LV č. 186 pro k. ú. Kozašice 

- Šetření na internetu ( nahlizenidokn.cuzk.cz, mapy.cz ) 

- Místní šetření ze dne 27. 3. 2013 
 
- Fotodokumentace pořízená při místním šetření 
 
- Vlastní databáze nemovitostí a databáze spolupracujících znalců a odhadců 
 
- Mapa obce a okolí 

- Vyhláška MF č. 3/2008 Sb. , o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,  
(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb.,  vyhlášky 
č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb. 

- Usnesení o přibrání znalce č. j. 029 EX 1413/05-64 
 
- Informace a sdělení získaná z místních realitních kanceláří, realitních novin, a internetového  
  serveru   ( sreality.cz ) 
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PROHLÍDKA A ZAM ĚŘENÍ NEMOVITOSTI 

Místní šetření bylo provedeno dne 27. 3. 2013. Během místního šetření nebyl přítomen 
vlastník ani žádný jiný uživatel domu. Rodinný dům nebyl zpřístupněn. Prohlídka a popis byl 
provedený na základě obhlídky zvenčí a podle získaných informací a listinných podkladů . 

 

VLASTNICKÉ ÚDAJE 

Dle výpisu z KN k datu 18. 7. 2011, LV č. 186 pro k. ú. Kozašice jsou vlastníky nemovitostí  
– rodinný dům č. p. 35 stojící na pozemku vedeném jako stavební parcela č. 39, pozemek 
vedený jako stavební parcela č. 39, pozemek vedený jako pozemková parcela č. 90/20, 
pozemek vedený jako pozemková parcela č. 415, vše v katastrálním území Kozašice, v obci 
Jankovice, v části obce Kozašice – Čonka Dušan ( podíl 1/11 ), Čonka Ján ( podíl 1/11 ), 
Čonka Jozef ( podíl 1/11 ), Čonka Luboš ( podíl 1/11 ), Čonka Milan ( podíl 1/11 ), Čonka 
Rudolf ( podíl 1/11 ), Čonka Štefan ( podíl 1/11 ), Čonka Vladimír ( podíl 1/11 ), Čonková 
Mária ( podíl 1/11 ), Farkašová Viera ( podíl 1/11 ), Zsírosová Vlasta ( podíl 1/11 ), viz 
příloha č. 4 – LV č. 186 str. 1, oddíl A. 
 
V oddíle C – Omezení vlastnického práva – je zapsáno - nařízení exekuce,  exekuční příkazy 
k prodeji, zástavní právo soudcovské, zástavní právo exekutorské - vzhledem k účelu ocenění 
není na tato omezení brán zřetel. 
 
 
 
CELKOVÝ POPIS 
 
Obec tvoří vesnice Jankovice, Kozašice, Seník, nacházející se asi 4 km jihozápadně od města 
Přelouč v okrese Pardubice, kde Jankovice, se svou polohou na hlavní silnici mezi 
Kozašicemi a Seníkem, se staly centrem sloučených obcí. Část obce Kozašice se nachází cca 
0,5 km severozápadně od Jankovic, žije zde cca 85 obyvatel, k dispozici je prodejna potravin, 
do obce zajíždí školní autobus. Obec je plynofikována, je zde veřejný vodovod. 
Oceňované nemovitosti se nachází  při místní komunikaci na severním konci obce v zástavbě 
rodinných domů a skládají se z rodinného domu, vedlejších staveb, venkovních úprav a 
pozemků. 
 
Rodinný dům č. p. 35 
 
Rodinný dům nebyl zpřístupněn. Na stavebním úřadě není dochována žádná dokumentace ke 
stavbě. Popis byl proveden dle prohlídky zvenčí. 
 
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům venkovského typu s jedním nadzemním podlažím  
a šikmou sedlovou střechou s půdním prostorem, který byl dle označení na fasádě postaven 
v roce 1949. Dům je v původním stavu, stav a údržba zanedbaná. 
 
 
Konstrukční řešení  - objekt je běžného založení, zděný, krov dřevěný, střecha šikmá sedlová 
vpředu s polovalbou, krytina skládaná z pálených tašek, klempířské konstrukce částečné 
z pozinkovaného plechu. Běžné úpravy povrchů, okna dřevěná špaletová, vstupní dveře 
dřevěné. 
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Technické řešení – objekt je napojen na veřejnou elektřinu – vedení střešníkové, v oplocení 
při hranici pozemku je umístěn pilíř HUP, napojen patrně na veřejný vodovod. 
 
 
Vedlejší stavby 

Na zadní stranu domu stavebně navazuje vedlejší stavba, přízemní, zděná s pultovou střechou, 
která slouží patrně jako sklad.  Stav a údržba zanedbaná. 

Na dvoře při jižní hranici pozemku se nachází vedlejší stavba, přízemní, zděná s pultovou 
střechou a komínem, sloužící jako sklad.  Stav a údržba zanedbaná. 

Na dvoře za domem se nachází malá vedlejší zděná stavba s pultovou střechou. Stav a údržba 
zanedbaná. 

Tyto vedlejší stavby tvořící příslušenství rodinného domu nemají vliv na jeho cenu. 

 

 

Venkovní úpravy 

K rodinnému domu náleží základní venkovní úpravy jako je oplocení, zpevněné plochy. 

 

Pozemek  

Jedná se o pozemek vedený jako stavební parcela č. 39 označená jako zastavěná plocha          
a nádvoří o výměře 354 m2, která je z části zastavěna rodinným domem, vedlejší stavbou a 
část tvoří zatravněný dvůr s  venkovními úpravami. Ve funkčním celku je pozemková parcela 
č. 90/20 o výměře 190 m2 a pozemková parcela č. 415 o výměře 170 m2, které slouží jako 
zahrada, nachází se zde několik stromů a keřů různého druhu a stáří. Pozemek je rovinný, 
přístupný po zpevněné místní komunikaci, s možností napojení na veřejný vodovod, 
plynovod, elektro.  
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B.   POSUDEK – ocenění nemovitosti 

Definice : Obecná ( obvyklá, tržní ) cena je cena, které by bylo možné za konkrétní věc jako 
předmět prodeje a koupě v rozhodné době dosáhnout. V zákonu o cenách je tato cena nazvána 
cenou obvyklou. 

1.   Cena dle platných cenových předpisů – administrativní cena 

Popisy objektů, výměra, hodnocení 
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. a č. 
350/2012 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 
460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.  

Rodinný dům č. p. 35 

Popis: 
Nebylo umožněno přesné zaměření domu, rozměry byly odhadnuty a odvozeny z 
konstrukčního řešení. 

Zatřídění pro potřeby ocenění: 
Typ objektu: Rodinný dům § 26a porovnávací metoda 
Poloha objektu: do 2 000 obyvatel 
Stáří stavby: 64 let 
Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a):  3 114,- Kč/m3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží: 
nadzemní část: 5,50*11,00 =  60,50 m2 

 
Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 
nadzemní část: 60,50 m2 3,00 m 

Obestavěný prostor: 
nadzemní část: (5,50*11,00)*(3,00) =  181,50 m3 

zastřešení: (5,50*11,00)*(1+2/2) =  121,00 m3 

Obestavěný prostor - celkem: =  302,50 m3 

Podlažnost: 
Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 =  60,50 m2 

Zastavěná plocha všech podlaží: ZP =  60,50 m2 

Podlažnost: ZP / ZP1 = 1,00 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index vybavení: 
Název znaku č. V i 

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

I typ A 
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1. Druh stavby - samostatný rodinný dům III  0,00 
2. Provedení obvodových stěn - na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo 

zdivo smíšené nebo kamenné - smíšené zdivo 
I  -0,08 

3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II  0,00 
4. Podlažnost - hodnota 1 III  0,02 
5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, voda, napoj. na veřej. 

kanal. nebo domovní čistírna 
IV  0,04 

6. Způsob vytápění stavby - lokální vytápění el. nebo plynem, II  -0,04 
7. Zákl. příslušenství v RD - úplné - standardní provedení  III  0,00 
8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení I  0,00 
9. Venkovní úpravy - standardního rozsahu a provedení III  0,00 
10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - standardní příslušenství 

- vedlejší stavby celkem do 25 m2  
III  0,05 

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

II  0,00 

12. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III  0,00 
13. Stavebně - technický stav - stavba ve špatném stavu – (předpoklad 

provedení rozsáhlejších stavebních úprav) 
IV  0,65 

Koeficient pro stáří 64 let: 0,70 
  12 

Index vybavení IV = (1 + Σ Vi) * V13 * 0,70 = 0,450 
 i = 1 

Index polohy: 
Název znaku č. Pi  

1. Význam obce - bez většího významu I  0,00 
2. Poloha nemovitosti - na okraji zastavěného území obce II  0,00 
3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení II  0,00 
4. Obchod, služby, kultura v obci - pouze obchod se základním 

sortimentem 
II  0,00 

5. Školství a sport - žádná základní škola I  -0,03 
6. Zdravotní zařízení - žádné zdravotnické zařízení I  -0,03 
7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II  0,00 
8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II  0,00 
9. Nezaměstnanost v obci a okolí - průměrná nezaměstnanost II  0,00 
10. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III  0,00 
11. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II  0,00 
 11 

Index polohy IP = (1 + Σ Pi) = 0,940 
  i = 1 

Index trhu s nemovitostmi: 
Název znaku č. T i 

1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je 
výrazně nižší než nabídka 

I  -0,10 

2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve 
spoluvlastnictví) 

II  0,00 

3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - více vlastníků ( 11 ) I  -0,05 
 3 
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Index trhu IT = (1 + Σ Ti) = 0,850 
 i = 1 

Celkový index I = IV * IP * IT = 0,450 * 0,940 * 0,850 = 0,360 

Ocenění: 
Cena upravená CU = IPC * I = 3 114,- Kč/m3 * 0,360 = 1 121,04 Kč/m3 

CP = CU * OP = 1 121,04 Kč/m3 * 302,50 m3 = 339 114,60 Kč 
Cena stanovená porovnávacím způsobem =  339 114,60 Kč 
 

Pozemek 

Stavební pozemky oceněné dle § 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: 
Úprava ceny - příloha č. 21 - položka č. 1:  

1.2. Výhodnost polohy pozemku na území obce z 
hlediska účelu užití staveb na nich zřízených nebo k 
jejich zřízení určených: 

100 % 

Úprava cen: 100 % 
Úprava ceny - příloha č. 21 - další položky:  

2.11. Možnost napojení na plynovod:  10 % 
Úprava cen:  10 % 

pozn.: upravuje-li se cena dle položky č. 1, počítají se další položky z již takto upravené ceny.  
Úprava cen celkem: 100% + 10% * (100 % + 100%)  120,00 % 
Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek: 

pozemek v klidné lokalitě vhodné k bydlení 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití)   1,3970 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle hlavní stavby):   2,1460 
 
Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: 
Zatřídění Zákl. cena 

[Kč/m2]  
Koef. K i Kp Úprava 

[%] 
Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří  
§ 28 odst. 1 a 2  35,-  1,00 2,1460 1,3970 120,00  230,84 
§ 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku  
§ 28 odstavec 5  35,-  0,40 2,1460 1,3970 120,00  92,34 

 
Typ Název Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a 
nádvoří 

39 354,00 230,84  81 717,36 

§ 28 odstavec 5 zahrada 90/20 190,00 92,34  17 544,60 
§ 28 odstavec 5 zahrada 415 170,00 92,34  15 697,80 
Stavební pozemky - celkem  114 959,76 

Pozemek - zjištěná cena =  114 959,76 Kč 
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Porosty 

Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin oceněné 
zjednodušeným způsobem: § 42 
   
Celková cena pozemku: Kč  114 959,76 
Celková výměra pozemku m2  714 
Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m2  100 
Cena pokryvné plochy porostů Kč  16 100,81 
Cena porostu je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: *  0,065 
Cena smíšeného porostu: =  1 046,55 

Porosty - zjištěná cena   1 046,55 Kč 
 
 
Rekapitulace výsledných cen 
 
Rodinný dům č. p. 35 

  
 
       
          339 114,60 Kč 

Pozemek  114 959,80 Kč 
Porosty  1 046,50 Kč 
Celkem  455 120,90 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 46:  455 120,- Kč 
 

 

2.   Metoda cenového porovnání 

 
Cenové porovnání  nemovitostí 

Na trhu nemovitostí v obci Pardubice jsou k datu ocenění nabízeny rodinné domy podobného 
charakteru v rozmezí  400 000,- až 700 000,- mil. Kč.  Jako srovnatelné transakce jsem 
uvažovala předpokládané prodeje nemovitostí, které jsou předmětným zadáním srovnatelné, 
převážně s ohledem na druh lokality, technický stav, výměru a dané využití.  

 
3.   Stanovení obvyklé ceny nemovitostí 

 

obvyklou cenu - rodinný dům č. p. 35 stojící na pozemku vedeném jako stavební parcela      
č. 39, pozemek vedený jako stavební parcela č. 39, pozemek vedený jako pozemková parcela 
č. 90/20, pozemek vedený jako pozemková parcela č. 415, vše v katastrálním území Kozašice, 
v obci Jankovice, v části obce Kozašice - navrhuji  podle tohoto znaleckého posudku 
zpracovaného k datu ocenění  27. 3. 2013, po zaokrouhlení na:  400 000,-  Kč 
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C.   ZÁVĚREČNÁ  REKAPITULACE 
 
Cena dle platných cenových předpisů                                                       455 120,- Kč 

- vlastnický podíl ve výši 1/11                                  41 375,- Kč 

 
Cena obvyklá                                                                                                 400 000,- Kč 
 

- vlastnický podíl ve výši 1/11            36 364,- Kč 
 
 
 
 
 
                                  

 

 

      
 Ing. Petra Kolářová     
 Staré Jesenčany 94 
 530   02 Staré Jesenčany 
 
 
 

 
Znalecká doložka 
Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci 
Králové ze dne 2. 12. 2008, Spr. 2293/82008 pro obor ekonomika – odvětví ceny a odhady – 
specializaci nemovitosti, rozpočty stavebních prací. 
 
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 91 ZP 2013 znaleckého deníku. 
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 91/ZP/2013 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 

 

 



12 
 

 
 
 
                                                                                         
          



13 
 

   
 

 
 
 



14 
 

 
 
 
 
 


