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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 17107-1749/2022 

  

Zadavatel znaleckého posudku: Mgr. Vladimír Turoň  
insolvenční správce dlužníka Františka 
Humpoláka, bytem č. p. 137, 28002 Volárna 
Lidická 1857/4 
602 00 Brno 

  

Číslo jednací: KSPH 73 INS 19256 / 2018 
  

Účel znaleckého posudku: Výpočet a určení obvyklé ceny podílu na 
nemovitých věcech pro účely insolvenčního 
řízení. 

  

Obor, odvětví, specializace: Ekonomika, Ceny a odhady, nemovitosti 
  

Adresa předmětu ocenění: Volárna č.p. 72, okres Kolín 
  

Prohlídka předmětu ocenění provedena 
dne: 

07.07.2022 

  

Zpracováno ke dni: 07.07.2022 
  

Zhotovitel: XP invest, s. r. o.-znalecká kancelář v oboru 
Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

  

Znalecký posudek obsahuje 22 stran textu včetně titulního listu a 12 stran příloh. Objednateli 
se předává ve 2 vyhotoveních. 

  

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 31.08.2022 
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A. Zadání 

1. Znalecký úkol - odborná otázka 
Určení obvyklé ceny podílu 1/14 na pozemku parc. č. st. 57/3, jehož součástí je rodinný dům 
č. p. 72, a na pozemcích parc. č. 821/1 a 821/8, vč. příslušenství, v obci Volárna, okres Kolín, 
katastrální území Volárna, LV 303. 

  

2. Účel znaleckého posudku 

Výpočet a určení obvyklé ceny podílu na nemovitých věcech pro účely insolvenčního řízení. 

  

3. Skutečnosti sdělené zadavatelem 

Zadavatel nesdělil žádné skutečnosti, které by měly vliv na výsledek 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 určení 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 

snímek katastrální mapy, informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, výpis z 
elektronické verze katastru nemovitostí, systém INEM - technické řešení a databáze realitních 
transakcí, informace zjištěné při prohlídce, informace realitních kanceláří 

  

3. Věrohodnost zdrojů 

V rámci zpracování posudku je aplikován předpoklad, že informace poskytnuté oslovenými 
osobami jsou úplné a pravdivé. 
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C. Nález 

1. Základní informace 
Název předmětu ocenění: Pozemky parc. č. st. 57/3, 821/1 a 821/8 vč. součástí a 

příslušenství 
Adresa předmětu ocenění: Volárna č.p. 72, okres Kolín 
Kraj: Středočeský kraj 
Okres: Kolín 
Obec: Volárna 
Katastrální území: Volárna 
  

2. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka společně se zaměřením nemovitosti byla provedena dne 07.07.2022. Byla provedena 
celková prohlídka předmětu ocenění. Přítomná osoba prohlídce - František Humpolák, vlastník 
majoritního podílu. 

  

3. Vlastnické a evidenční údaje 
Vlastnické právo: 

Humpolák František, č. p. 72, 28002 Volárna – podíl 13/14  
Humpolák František, č. p. 137, 28002 Volárna – podíl 1/14 

Předmětem ocenění je pouze menší spoluvlastnický podíl – 1/14. 

Nemovitosti: 

Pozemek parc. č. st. 57/3, jehož součástí je rodinný dům č. p. 72, a pozemky parc. č. 821/1 a 
821/8, vč. příslušenství, v obci Volárna, okres Kolín, katastrální území Volárna, LV 303. 

  

4. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace neodpovídá skutečnému stavu – nesouhlasí plně zákres vedlejších staveb. Hlavní 
stavba dále zasahuje do části původně hospodářského přístavku. 
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5. Celkový popis nemovitosti 
Popis rodinného domu 

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží, dům není 
podsklepený. V objektu je půda a nemá vybudované podkroví. 

Objekt je cihlové konstrukce, podkroví je dřevěné. Tloušťka obvodové konstrukce činí 50 cm. 
Stropy jsou dřevěné trámové, střecha je sedlová, krytina je plechová a klempířské prvky jsou 
plechové. Vnější omítky převážně chybí, do dvora jsou, plášť je zde zateplen polystyrenem. 

Objekt byl postaven na základě sdělení přítomné osoby před cca 80 lety. Před cca 15 lety prošel 
částečnou rekonstrukcí (kotel, rozvody vody, topení, částečně elektřiny, částečně nové 
podlahy), v roce 2021 byla vyměněna střecha na hlavní stavbě a okna (mimo verandu). 

Stav objektu lze charakterizovat i přes provedené úpravy jako před rekonstrukcí. Na domě 
chybí částečně fasáda, jsou zde patrné stopy zemní vlhkosti, v chodbě praskliny, jsou zašlé až 
poškozené povrchy (omítky, podlahy), na verandě původní okna, zastarává vnitřní vybavení, 
není dokončená 1 místnost. 

Dispozice rodinného domu je 4+1.  

přízemí 
Ostatní prostory Veranda s WC 18,00 m2 
Ostatní prostory Chodba 5,50 m2 
Kuchyně Jídelna 6,50 m2 
Kuchyně Kuchyně 8,80 m2 
Ostatní prostory Spíž 6,00 m2 
Ostatní prostory Chodba 3,90 m2 
Koupelna, WC Koupelna 6,80 m2 
Ostatní prostory Technická místnost (nedokončená) 18,60 m2 
Pokoj Pokoj 14,70 m2 
Pokoj Pokoj 16,90 m2 
Pokoj Pokoj 19,80 m2 
Pokoj Obývací pokoj 37,60 m2 
Ostatní prostory Kotelna 25,20 m2 
Podlahová plocha 188,30 m2 
Podlahová plocha vč. příslušenství 188,30 m2 

  

Vnitřní omítky jsou štukové. Okna jsou plastová s dvojsklem, na verandě původní dřevěná. 
Kuchyňské vybavení tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. V koupelně se nachází 
sprchový kout a na toaletě se nachází klasická toaleta. Zárubně dveří jsou ocelové. Podlahové 
krytiny: koberce, keramická dlažba, laminátová plovoucí podlaha. 

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V. Voda je přivedena i z obecního vodovodu, 
přednostně je však odebírána ze studny. Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci. Zemní plyn 
není dostupný. Vytápění zajišťuje kotel na tuhá paliva a krbová kamna, ohřev vody zajišťuje 
bojler. 
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Popis pozemku a lokality 

Celková výměra pozemku činí 1807 m2. Pozemek je rovinatý. Je oplocený betonovým plotem, 
dřevěným plotem a zídkami. Trvalé porosty - ovocné dřeviny, okrasné dřeviny. Na pozemku 
se dále nacházejí vedlejší stavby - dílna, sklady. 

Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Rodinný dům je postaven ve východní 
části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami. 
V obci je pouze obchod. Je zde zastávka příměstských autobusových spojů a parkovací 
možnosti jsou dobré na vlastním pozemku. 

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

 

Tabulkový popis rodinného domu 

Typ rodinného domu samostatný objekt 

Počet nadzemních podlaží 1 

Podsklepení ne 

Dům byl postaven v roce cca před 80 lety 

Rozsah rekonstrukce domu částečná (2008 a 2021) 

Konstrukce cihlová, podkrovní část dřevěná 

Tloušťka obvodové konstrukce 50 cm 

Stropy dřevěné trámové 

Střecha sedlová 

Krytina střechy plechová 

Klempířské prvky plechové 

Vnější omítky chybí 

Vnitřní omítky štukové 

Vady domu zemní vlhkost, praskliny, zašlé až poškozené 
povrchy, chybí fasáda na části domu, 
zastarává vnitřní vybavení, na verandě 
původní okna, nedokončená technická 
místnost 
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Popis vnitřních prostor 

Dispozice 4+1 

Typ oken  plastová s dvojsklem 

Koupelna(y) sprchový kout 

Toaleta(y) klasická toaleta 

Typ zárubní ocelové 

Popis místností a rozměry v m² přízemí 
Ostatní prostory Veranda s WC 18,00 m2 
Ostatní prostory Chodba 5,50 m2 
Kuchyně Jídelna 6,50 m2 
Kuchyně Kuchyně 8,80 m2 
Ostatní prostory Spíž 6,00 m2 
Ostatní prostory Chodba 3,90 m2 
Koupelna, WC Koupelna 6,80 m2 
Ostatní prostory Technická 

místnost 
(nedokončená) 

18,60 m2 

Pokoj Pokoj 14,70 m2 
Pokoj Pokoj 16,90 m2 
Pokoj Pokoj 19,80 m2 
Pokoj Obývací pokoj 37,60 m2 
Ostatní prostory Kotelna 25,20 m2 
Podlahová plocha 188,30 m2 
Podlahová plocha vč. příslušenství 188,30 m2 

 

Elektřina 230V a 400V 

Vodovod vodovod, připojení ke studni 

Svod splašek veřejná kanalizace 

Plynovod ne 

Řešení vytápění v domě kotel na tuhá paliva, krbová kamna 

Řešení ohřevu vody v domě bojler 

Podlahy v domě koberce, keramická dlažba, laminátová 
plovoucí podlaha 

Popis stavu před rekonstrukcí 
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Tabulkový popis pozemku rodinného domu 

Velikost pozemku 1807 m2 

Trvalé porosty ovocné dřeviny, okrasné dřeviny 

Vedlejší stavby dílna, sklady 

Sklon pozemku rovinatý 

Oplocení zděný plot, betonový plot, dřevěný plot 

Přístupová cesta k objektu přístup bezproblémový po zpevněné obecní 
cestě 

  

Tabulkový popis okolí 

Popis okolí zástavba rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci východní část obce 

Vybavenost dostupnost pouze menších obchodů s 
omezenou otevírací dobou; 

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 docházkové 
vzdálenosti;  

lokalita se zanedbatelným nebezpečím 
výskytu záplav  

Spojení a parkovací možnosti pouze zastávka autobusových 
spojů; parkování na vlastním pozemku  

  

Tabulkový popis ostatní 

Věcná břemena oceňované nemovitosti nejsou zatíženy 
věcnými břemeny 
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6. Metoda ocenění 
Pro účely určení obvyklé ceny k datu ocenění 07.07.2022 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. 2: 

„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 majetku nebo služby a určí se ze sjednaných 
cen porovnáním.“ 

  

Volba metody: 

- dle §1c vyhlášky 441/2013 Sb. v platném znění byla určena cena zjištěná 

- metoda porovnání pomocí indexů uvedená v publikaci Teorie a praxe oceňování nemovitých 
věcí, nakladatelství CERM. 
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D. POSUDEK 
  

Ocenění dle cenového předpisu - zjištěná cena 

Ocenění dle cenového předpisu je provedeno dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 
Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 228/2014 Sb., č. 225/2017 Sb. a č. 
237/2020 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. 
 
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 2 129,00 Kč/m2 

Koeficienty obce 
Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: 501 - 1000 obyvatel IV  0,65 
O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,60 
O3. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 

vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (mimo Prahu a Brna) v 
nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 

IV  1,01 

O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod a 
kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn 

II  0,85 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je městská hromadná doprava 
popřípadě příměstská doprava 

I  1,00 

O6. Občanská vybavenost v obci: Minimální vybavenost (obchod nebo 
služby – základní sortiment) 

V  0,85 

 
Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 606,00 Kč/m2 

1.1. pozemky 

Ocenění 

Koeficient redukce R: 
Výměra všech pozemků ve funkčním celku vp = 1 807,00 m2 

R = (200 + 0,8 * vp) / vp 
R = (200 + 0,8 * 1 807,00) / 1 807,00 = 0,911 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá 
poptávce 

II  0,00 

2. Vlastnické vztahy: Pozemek ve spoluvlastnictví (mimo spoluvl. 
podílu pozemku k jednotce) 

III  -0,01 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo 
stabilizovaná území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 
5. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - prodej pouze podílu 

(spolu s bodem 2 celková srážka 10%) 
I  -0,09 
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6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 
záplav 

IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce - pro tento typ 
ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

IV  1,00 

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 
vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 přílohy č. 2  (kromě 
Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km 
včetně - pro tento typ ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

V  1,00 

9. Občanská vybavenost obce: Minimální vybavenost (obchod nebo 
služby – základní sortiment) nebo žádná - pro tento typ ocenění 
je hodnota znaku rovna 1.0 

III  1,00 

  
5 

 

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + Pi) = 0,900 
  i = 1  
 

Index polohy pozemku 

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

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

I  1,01 

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

I  0,03 

3. Poloha pozemku v obci: Navazující na střed (centrum) obce II  0,00 
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 
I  0,00 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je 
dostupná občanská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné 
komunikaci, s možností parkování na pozemku 

VII  0,01 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – 
dobrá dostupnost centra obce 

III  0,00 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Výhodná – 
možnost komerčního využití 

III  0,01 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezaměstnanost: Vyšší než je průměr v kraji I  -0,02 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - jiné vlivy 

neshledány 
II  0,00 

 
  

11 
 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 1,040 
  i = 2 
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Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 

včetně - ostatní orientace 
IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 
4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 
6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Pi = 1,000 
  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,900 * 1,000 * 1,040 = 0,936 

Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle § 4 odst. 1 a pozemky od této 
ceny odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 
[Kč/m2]  

Index Koef. 
Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek  
§ 4 odst. 1  606,-  0,936    567,22 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 57/3 885 567,22  

Redukční koeficient R = 0,911 516,74  457 314,90 
§ 4 odst. 1 zahrada 821/1 176 567,22  

Redukční koeficient R = 0,911 516,74  90 946,24 
§ 4 odst. 1 zahrada 821/8 746 567,22  

Redukční koeficient R = 0,911 516,74  385 488,04 
Stavební pozemky - celkem 1 807   933 749,18 

 

1.2. Rodinný dům 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Rodinný dům § 35 porovnávací metoda 
Poloha objektu: Středočeský kraj, obec do 2 000 obyvatel 
Stáří stavby: 80 let 
Základní cena ZC (příloha č. 24):  2 206,- Kč/m3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

1. NP: 8,1*22,0+7,1+3,2+5,0*6,1 =  219,00 m2 
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Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 
1. NP: 219,00 m2 3,10 m 

Obestavěný prostor 

1. NP: (8,1*22,0)*(3,1+0,8+2,3/2)+(7,1+3,2)*(3,10)
+(5,1*6,1)*(4,6+1,0/2) 

=  1 090,50 m3 

Obestavěný prostor - celkem: =  1 090,50 m3 

Podlažnost: 

Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 =  219,00 m2 

Zastavěná plocha všech podlaží: ZP =  219,00 m2 

Podlažnost: ZP / ZP1 = 1,00 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

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

I typ A 

1. Druh stavby: samostatný rodinný dům III  0,00 
2. Provedení obvodových stěn: cihelné nebo tvárnicové zdivo  III  0,00 
3. Tloušťka obvod. stěn: více jak 45 cm III  0,03 
4. Podlažnost: hodnota 1 I  0,00 
5. Napojení na sítě (přípojky): přípojka elektro, voda, napoj. na veřej. 

kanal. nebo domovní čistírna 
IV  0,04 

6. Způsob vytápění stavby: ústřední, etážové, dálkové III  0,00 
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: minimálního rozsahu  II  -0,03 
10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD: bez vedlejších staveb 

nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 
II  0,00 

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou: nad 800 m2 celkem III  0,01 
12. Kritérium 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 80 let: 
s = 1 - 0,005 * 80 = 0,600 

  
12 

 

Index vybavení IV = (1 + Vi) * V13 * 0,600 = 0,410 
  i = 1  

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Index trhu s nemovitými věcmi IT = 0,900 

Index polohy pozemku IP = 1,040 
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Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 2 206,- Kč/m3 * 0,410 = 904,46 Kč/m3 

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 1 090,50 m3 * 904,46 Kč/m3 * 0,900 * 1,040= 923 189,56 Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  923 189,56 Kč 

 

1.3. Vedlejší stavba I 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Vedlejší stavba § 16: typ A 
Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm 
Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1.nadz. podlaží 
Podkroví: nemá podkroví 
Krov: umožňující zřízení podkroví 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] výška 
1. NP 13,1*5,9 =  77,29 4,60 m 

 77,29 m2 

Obestavěný prostor 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 
Typ Název Obestavěný prostor [m3] 
NP 1. NP (13,1*5,9)*(4,60+1,0/2) =  394,18 

Obestavěný prostor - celkem:  394,18 m3 

 

Popis a hodnocení standardu 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)  

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 
[%] 

Koef. 
Upravený 
obj. podíl 

1. Základy S  6,20 100  1,00  6,20 
2. Obvodové stěny S  30,40 100  1,00  30,40 
3. Stropy S  19,30 100  1,00  19,30 
4. Krov S  10,80 100  1,00  10,80 
5. Krytina S  6,90 100  1,00  6,90 
6. Klempířské práce S  1,90 100  1,00  1,90 
7. Úprava povrchů P  4,90 100  0,46  2,25 
8. Schodiště C  3,80 100  0,00  0,00 
9. Dveře S  3,10 100  1,00  3,10 
10. Okna S  1,00 100  1,00  1,00 
11. Podlahy S  6,80 100  1,00  6,80 
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12. Elektroinstalace S  4,90 100  1,00  4,90 
Součet upravených objemových podílů  93,55 
Koeficient vybavení K4:  0,9355 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m3] =  1 250,- 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9355 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,4590 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  2 300,39 
Plná cena: 394,18 m3 * 2 300,39 Kč/m3 =  906 767,73 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 80 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 80 / 100 = 80,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 80,0 % / 100) *  0,200 
Nákladová cena stavby CSN =  181 353,55 Kč 
Koeficient pp *  0,936 
Cena stavby CS =  169 746,92 Kč 

Vedlejší stavba I - zjištěná cena =  169 746,92 Kč 

 

1.4. Vedlejší stavba II 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Vedlejší stavba § 16: typ A 
Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm 
Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1.nadz. podlaží 
Podkroví: nemá podkroví 
Krov: umožňující zřízení podkroví 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] výška 
1. NP 3,9*6,7+5,8*1,8+4,1*4,5 =  55,02 3,20 m 

 55,02 m2 

Obestavěný prostor 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 
Typ Název Obestavěný prostor [m3] 
NP 1. NP (3,9*6,7+5,8*1,8+4,1*4,5)*(3,20+1,3/2) =  211,83 

Obestavěný prostor - celkem:  211,83 m3 
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Popis a hodnocení standardu 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)  

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 
[%] 

Koef. 
Upravený 
obj. podíl 

1. Základy S  6,20 100  1,00  6,20 
2. Obvodové stěny S  30,40 100  1,00  30,40 
3. Stropy S  19,30 100  1,00  19,30 
4. Krov S  10,80 100  1,00  10,80 
5. Krytina S  6,90 100  1,00  6,90 
6. Klempířské práce C  1,90 100  0,00  0,00 
7. Úprava povrchů C  4,90 100  0,00  0,00 
8. Schodiště C  3,80 100  0,00  0,00 
9. Dveře P  3,10 100  0,46  1,43 
10. Okna P  1,00 100  0,46  0,46 
11. Podlahy P  6,80 100  0,46  3,13 
12. Elektroinstalace P  4,90 100  0,46  2,25 
Součet upravených objemových podílů  80,87 
Koeficient vybavení K4:  0,8087 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m3] =  1 250,- 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,8087 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,4590 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  1 988,59 
Plná cena: 211,83 m3 * 1 988,59 Kč/m3 =  421 243,02 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 80 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 80 / 100 = 80,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 80,0 % / 100) *  0,200 
Nákladová cena stavby CSN =  84 248,60 Kč 
Koeficient pp *  0,936 
Cena stavby CS =  78 856,69 Kč 

Vedlejší stavba II - zjištěná cena =  78 856,69 Kč 
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1.5. Studna 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Studna § 19 
Typ studny: vrtaná 
Hloubka studny: 48,00 m 
Profil studny: 150 mm 
Elektrické čerpadlo: 1 ks 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Ocenění studny 

Základní cena dle přílohy č. 16: 
hloubka: 48,00 m * 1 640,- Kč/m +  78 720,- Kč 

Základní cena celkem =  78 720,- Kč 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7650 
Upravená cena studny =  174 128,64 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 40 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 40 / 80 = 50,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 50,0 % / 100) *  0,500 
 = 87 064,32Kč 

Ocenění čerpadel 

elektrické čerpadlo: 1 ks * 12 840,- Kč/ks +  12 840,- Kč 
Základní cena čerpadel celkem =  12 840,- Kč 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20): *  0,8000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41): *  2,7650 
 =  28 402,08 Kč 

opotřebení čerpadel 70,0 % *  0,300 
 =  8 520,62 Kč 
 
Upravená cena čerpadel +  8 520,62 Kč 
Nákladová cena stavby CSN =  95 584,94 Kč 
Koeficient pp *  0,936 
Cena stavby CS =  89 467,50 Kč 

Studna - zjištěná cena =  89 467,50 Kč 
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1.6. Trvalé porosty 

Ovocné dřeviny: příloha č. 36.  

Zahrádkářský typ ovocnářství: 

Název  
Stáří [roků] Počet, 

Výměra 
Jedn. cena 
[Kč / jedn.] 

Úprava 
[%] 

Upr. cena  
[Kč / jedn.] 

Cena 
[Kč] 

jabloň - polokmen  
30  5 Ks  1 402,-   1 402,-  7 010,- 

hrušeň - polokmen  
30  1 Ks  1 402,-   1 402,-  1 402,- 

třešeň - vysokokmen  
30  1 Ks  1 482,-   1 482,-  1 482,- 

švestka  
30  1 Ks  503,-   503,-  503,- 

kdouloň - polokmen  
30  1 Ks  1 402,-   1 402,-  1 402,- 

ořešák vlašský  
100  1 Ks  140,-   140,-  140,- 

rybíz červený  
10  1 Ks  99,-   99,-  99,- 

angrešt  
10  2 Ks  73,-   73,-  146,- 

ostružiník  
10 1,00 m2  23,-   23,-  23,- 

maliník  
10 1,00 m2  23,-   23,-  23,- 

Součet: =  12 230,- Kč 
Celkem - ovocné dřeviny: =  12 230,- Kč 

Okrasné rostliny: příloha č. 39. 

Název Stáří Počet / Výměra 
Typ Jedn. cena [Kč 

/ jedn.] 
Úpravy [%] Upr. cena 

[Kč / jedn.] 
Cena 
[Kč] 

 20 roků  1,00 ks 
Listnaté keře opadavé a 
stálezelené I 

1 090,-   1 090,-  1 090,- 

 20 roků  11,00 ks 
Jehličnaté keře I 1 090,-   1 090,-  11 990,- 

Součet:  13 080,- 
Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39): *  0,750 
Koeficient polohy K5 (příl. č. 20) *  0,800 
Celkem - okrasné rostliny =  7 848,- Kč 

Trvalé porosty - zjištěná cena celkem =  20 078,- Kč 
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Pozemky vč. součástí a příslušenství - rekapitulace 
1.1. Pozemky:   933 749,18 Kč 
Stavby a porosty na pozemku: 

1.2. Rodinný dům  923 189,56 Kč 
1.3. Vedlejší stavba I  169 746,92 Kč 
1.4. Vedlejší stavba II  78 856,69 Kč 
1.5. Studna  89 467,50 Kč 
1.6. Trvalé porosty  20 078,- Kč 

Stavby a porosty na pozemku - celkem +  1 281 338,67 Kč 
Pozemky vč. součástí a příslušenství - výchozí cena pro výpočet 
vlastnického podílu 
 

=  2 215 087,85 Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 14 

Pozemky vč. součástí a příslušenství - zjištěná cena celkem =  158 220,56 Kč 
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Ocenění tržním porovnáním - metoda porovnání pomocí indexů 

Metoda tržního porovnání pomocí indexů je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými 
nemovitostmi nabízenými k prodeji, respektive prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak 
poskytuje relevantní informaci o ceně, 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 určit hodnotu oceňované nemovitosti. 

  

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze. 

  

Rodinný dům Volárna č.p. 72, okres Kolín 

Volárna č.p. 72, okres Kolín 
  

č. K1 - lokalita K2 - podlahová 
plocha K3 - stav K4 - plocha 

pozemku K5 - jiné K6 - úvaha 
odhadce 

  
Oceňovaný 

objekt 
Volárna č.p. 72, 

okres Kolín 188.3 m2 před rekonstrukcí 1807 m2 dílna, sklady  

  

1 

Boženy 
Němcové č.p. 

152, Velký 
Osek, okres 

Kolín 

165 m2 dobrý 852 m2 garáž, dílna  

2 
Polní Chrčice 
č.p. 31, okres 

Kolín 
155 m2 velmi dobrý 782 m2 

garáž, sklep, 
zahradní 
domek 

 

3 
Havlíčkova č.p. 
82, Velký Osek, 

okres Kolín 
120 m2 dobrý 315 m2 dílna, sklad, 

pergola  

4 Volárna č.p. 66, 
okres Kolín 102 m2 dobrý 647 m2 garáž, dílna, 

letní místnost  

  



20 

 

č. Cena 
požadovaná 
resp. 
zaplacená 

Koef. 
redukce 
na 
pramen 

Cena po 
redukci na 
pramen 

K1 
lokalita

K2 
podlahová 
plocha 

K3 
stav 

K4 
plocha 
pozemku 

K5 
jiné 

K6 
úvaha 
odhadce 

K1 x ... x 
K6 

Cena 
oceňovaného 
objektu 
odvozená ze 
srovnání 

1 5 100 000,00 
Kč 1 5 100 000,00 

Kč 1.15 0.95 1 0.85 1 1 0.928625 5 491 990,85 
Kč

2 5 350 000,00 
Kč 1 5 350 000,00 

Kč 1 0.9 1.3 0.85 1 1 0.9945 5 379 587,73 
Kč

3 3 850 000,00 
Kč 1 3 850 000,00 

Kč 1.15 0.8 1.1 0.7 1 1 0.7084 5 434 782,61 
Kč

4 3 730 000,00 
Kč 1 3 730 000,00 

Kč 1 0.75 1 0.8 1.05 1 0.63 5 920 634,92 
Kč

  
Celkem průměr 5 556 749,00 Kč
Minimum 5 379 587,73 Kč
Maximum 5 920 634,92 Kč
Směrodatná odchylka - s 246 893,02 Kč
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 5 309 855,98 Kč
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 5 803 642,02 Kč
K1 - Koeficient úpravy: lokalita 
K2 - Koeficient úpravy: podlahová plocha 
K3 - Koeficient úpravy: stav 
K4 - Koeficient úpravy: plocha pozemku 
K5 - Koeficient úpravy: jiné 
K6 - Koeficient úpravy: úvaha odhadce 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 
 

Komentář: Všechny porovnávané nemovitosti jsou v blízkých obcích, rozdíly ve vybavenosti 
obcí jsou zohledněny. Dále jsou zohledněny rozdíly v technickém stavu domů (rozsah 
rekonstrukce), velikosti objektů i pozemků a rozsahu příslušenství. 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávaných nemovitostí je srovnávací 
hodnota předmětné nemovitosti určena na 

5 556 749 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

5 557 000 Kč 
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E. REKAPITULACE, ODŮVODNĚNÍ V ROZSAHU 
UMOŽŇUJÍCÍM PŘEZKOUMATELNOST 
ZNALECKÉHO POSUDKU, KONTROLA: 

Za účelem určení obvyklé ceny dané nemovitosti byl využit postup v podobě ocenění majetku 
dle platného cenového předpisu a dle porovnání sjednaných cen. Do porovnání byly vybrány 
obdobné nemovitosti v blízkém okolí, prodané v relevantním časovém období. Vzorky byly 
získány z vlastní databáze systému INEM zpracovatele a prodejní data z údajů katastru 
nemovitostí. Při porovnání vzorků byly pomocí koeficientů zohledněny všechny podstatné 
rozdíly mezi nemovitostmi, a to především jejich poloha (blízkost občanské vybavenosti, 
dopravní dostupnost větších měst), velikost objektů i užívaných pozemků, technický stav a 
případný rozsah rekonstrukce, příslušenství (především vedlejší stavby).  

Výsledek dle cenového předpisu – podíl 1/14 

158.220,- Kč  

 

Výsledek dle tržního porovnání - metoda porovnání pomocí indexů - celek 

5 557 000 Kč  

Předmětem ocenění je pouze spoluvlastnický podíl ve výši 1/14. Takovýto podíl je hůře 
obchodovatelný, vlastnická práva jsou výrazně omezena, okruh kupujících je limitovaný. Tyto 
faktory je nutné v ocenění zohlednit srážkou, která je stanovena na 10%. 

Výsledek dle tržního porovnání – podíl po srážce 

357 236 Kč  

 

Rozdíly mezi cenou dle cenového předpisu a výsledkem porovnáním lze odůvodnit jednak 
růstem cen (základní ceny v ocenění podle oceňovací vyhlášky jsou vyhodnocované statisticky 
zpětně) a jednak faktem, že statisticky vyhodnocovaná data nerozlišují ceny, které na trhu 
vznikly mimo řádné tržní prostředí (např. prodeje v rodině a mezi známými, prodeje v 
mimořádných okolnostech apod.), a jako taková mohou vstupní údaje značně zkreslit.  
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F. ZÁVĚR: 
Znalecký úkol - odborná otázka: 

Určení obvyklé ceny podílu 1/14 na pozemku parc. č. st. 57/3, jehož součástí je rodinný dům 
č. p. 72, a na pozemcích parc. č. 821/1 a 821/8, vč. příslušenství, v obci Volárna, okres Kolín, 
katastrální území Volárna, LV 303, pro účely insolvenčního řízení. 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám 
polohy nemovitostí je obvyklá cena podílu 1/14 na předmětných nemovitých věcech v 
daném místě a čase určena po zaokrouhlení na 

360.000,- Kč 

Slovy: třistašedesáttisíc korun českých 

  

Vypracoval: 

XP invest, s. r. o.-znalecká kancelář v oboru Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti 

Ing. Jitka Mašínová, Martin Málek, František Kořínek 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

V Praze, dne 31.08.2022 

 

 

……………………...……. ……………………………. ……….…………………… 

      Ing. Jitka Mašínová                  Martin Málek                      František Kořínek 

  

Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl přibrán externí konzultant.  

Za zpracování znaleckého posudku byla sjednána smluvní odměna. 

G. Znalecká doložka 
Znalecký posudek jsme podali jako kancelář kvalifikovaná pro výkon znalecké činnosti, 
jmenovaná 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 17107-1749/2022 znaleckého deníku. 
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H. Seznam příloh 

srovnávané nemovitosti, výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, ortofoto mapa, 
fotodokumentace předmětu ocenění 

  

I. Přílohy 

Výpis z elektronické verze katastru nemovitostí 
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Fotodokumentace předmětu ocenění 
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Srovnávané nemovitosti 

 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1 

1. Identifikace 

 

Rodinný dům, 165 m², Boženy Němcové č.p. 152, 
Velký Osek, okres Kolín 

Celková cena:  5 100 000 Kč 

Lokalita: Boženy Němcové č.p. 152, Velký Osek, 
okres Kolín 

 

2. Vývoj ceny (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 
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3. Celkový popis nemovitosti(dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

Lokalita Boženy Němcové č.p. 152, 
Velký Osek, okres Kolín 

Cena dle KS 5 100 000 Kč 

Číslo řízení V-9741/2021-204 Datum podpisu KS 07.10.2021 
Poznámka k ceně 5 380 000 Kč za nemovitost  Konstrukce Cihlová 
Plocha pozemku 852 m2 Stav Dobrý 
Typ objektu Přízemní Užitná plocha 165 m2 
Poloha nemovitosti Rušná část obce Podlahová plocha 165 m2 
 

Prodej rodinného domu k trvalému bydlení v obci Velký Osek 10 km od Kolína. Pozemek je celkem 852 m2, 
domem zastavěná plocha je 165 m2. Dům je situován u průjezdní komunikace na rohu ul. Boženy Němcové / ul. 
Revoluční. V přízemí je 7 místností, půda je vhodná k vestavbě. Zdivo je cihlové. Střecha má novou krytinu z r. 
2000. K domu patří garáž s vjezdem z ulice a na dvoře dílna. Okna jsou plastová do ulice a dřevěná do dvora. 
Topení ústřední elektro ohřev nebo kotel na pevná paliva. Voda z vlastní studny a kanalizace do jímky. 
Výhodou nabídky je přiměřená výměra zahrady. V blízkosti domu je vlakové nádraží se spojením na Prahu a 
Kolín, autobusová doprava, škola, školka, obchody. V okolí Velkého Oseka je množství cyklostezek, 
turistických tras, možností koupání v bývalých pískovnách nebo možnost výletů např. do lázeňského města 
Poděbrady – 10 km. Nájezd na dálnici D11 na Prahu nebo Hradec Králové je 2 km. Ukazatel energetické 
náročnosti: G* ( PENB není k dispozici ). 

4. Fotodokumentace 
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2 

1. Identifikace 

 

Rodinný dům, 155 m², Polní Chrčice č.p. 31, okres 
Kolín 

Celková cena:  5 350 000 Kč 

Lokalita: Polní Chrčice č.p. 31, okres Kolín 

 

2. Vývoj ceny (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 
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3. Celkový popis nemovitosti(dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

Lokalita Polní Chrčice č.p. 31, okres 
Kolín 

Cena dle KS 5 350 000 Kč 

Číslo řízení V-3788/2022-204 Datum podpisu KS 25.04.2022 
Poznámka k ceně 5 550 000 Kč za nemovitost  Konstrukce Cihlová 
Plocha pozemku 782 m2 Stav Velmi dobrý 
Typ objektu Patrový Užitná plocha 155 m2 
Podlahová plocha 155 m2   
 

Exkluzivně Vám nabízím prostorný rodinný dům v žádané lokalitě, v obci Polní Chrčice. Velkou předností této 
nemovitosti je její umístění, protože se nachází na okraji obce. Jedná se o dům, který byl v 80.letech zcela 
zrekonstruován - přistavěné patro (tedy nové krovy, střešní krytina, terasa). Dále celý dům byl podřezán a 
odizolován. V pozdějších letech došlo k renovaci interiéru - koupelny, kuchyň. V jednotlivých místnostech jsou 
položeny parkety. V předsíni, chodbě, koupelnách a kuchyni - je položena dlažba. Celý dům a zahrada je 
orientována na jihozápad. K domu náleží prostorná garáž, sklepní prostory, kde je umístěn kotel na tuhá paliva, 
který vytápí celý dům a na zahradě se dále nachází zděný zahradní domek. Dům lze snadno využít jako 
dvougenerační, protože v přízemí domu jsou dvě obytné místnosti s kuchyní, koupelnou a toaletou, v prvním 
patře jsou tři obytné místnosti, koupelna s toaletou. Další výhodou je, že na zahradě jsou již vzrostlé křoviny, 
které zajišťují soukromí. Dům je napojen na vodu z vlastní studně, odpady jsou svedeny do septiku. Veškerou 
občanskou vybavenost najedete v nedalekém Kolíně. Školka, potraviny, pošta se nachází ve vedlejší obci 
(Ohaře). Nemovitost není zatížena žádnou právní vadou, proto lze snadno financovat hypotečním úvěrem, který 
Vám případně ráda pomohu zajistit. Doporučuji osobní prohlídku v jakýkoli termín, protože majitelé jsou moji 
dlouholetí přátelé. 

4. Fotodokumentace 
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3 

1. Identifikace 

 

Rodinný dům, 120 m², Havlíčkova č.p. 82, Velký 
Osek, okres Kolín 

Celková cena:  3 850 000 Kč 

Lokalita: Havlíčkova č.p. 82, Velký Osek, okres Kolín 

 

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

 

 

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

Lokalita Havlíčkova č.p. 82, Velký 
Osek, okres Kolín 

Cena dle KS 3 850 000 Kč 

Číslo řízení V-10727/2021-204 Datum podpisu KS 03.11.2021 
Poznámka k ceně 4 000 000 Kč za nemovitost, 

včetně provize  
Konstrukce Cihlová 

Plocha pozemku 315 m2 Stav Dobrý 
Typ objektu Patrový Zastavěná plocha 80 m2 
Podlahová plocha 120 m2 Užitná plocha 120 m2 
Poloha nemovitosti Klidná část obce Plyn Plynovod 
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Nabízíme ke koupi klasický zděný rodinný dům o současné dispozici 2+1 (cca 80 m2) s možností realizace 
celkové přestavby na 3+KK s plochou cca 120 m2.   Dům je postaven na rovinatém pozemku o výměře 315 m2 
s absolutním soukromím a zároveň dostatkem prostoru. Dále se zde nachází nová zděná zahradní pergola pro 
posezení, dílna a sklad.   Samotný dům je po rekonstrukci exteriérových částí – nová střešní krytina, plastová 
okna a fasáda. Interiér domu je v dobrém stavu – ihned obyvatelný a nabízí následující dispoziční řešení: Za 
vstupem do domu se nachází předsíň se spíží/skladem a podlahovým vstupem do klenutého sklepa, po levé 
straně kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem s krbovými kamny, po pravé straně ložnice a prostorná koupelna 
s toaletou.   Jako příslušenství domu je přístavek se třemi místnostmi (dílna, sklad). Vytápění domu a ohřev 
teplé vody je řešeno plynovým kotlem. Elektro 230/400V. Zásobování vodou z vlastní studny, přípojka 
obecního vodovodu na pozemku – stačí pouze propojit do domu. Likvidace odpadních vod do kanalizace.   V 
obci je veškerá občanská vybavenost (školka, škola, dětská hřiště, zdravotnické zařízení, obchody, restaurace, 
hostinec, pošta, knihovna, obecní úřad, fotbalové hřiště, tenisový kurt atd.). V docházkové vzdálenosti od domu 
je vlakové nádraží s přímým spojením do Prahy na Hlavní nádraží (200 m) a autobusová zastávka (5 min.). 
Nájezd na dálnici D11 je vzdálen 2 Km směr Praha/Hradec Králové. Vzdálenost města Kolín 8 Km.   Bez 
jakýchkoliv právních omezení, ihned k nastěhování. Koupi domu je možno financovat hypotečním úvěrem, 
který vám rádi pomůžeme zajistit prostřednictvím partnera GENERAL FINANCE.   Zaslání arichitektonické 
studie na vyžádání.   Ihned volný!     

4. Fotodokumentace 
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4 

1. Identifikace 

 

Rodinný dům, 102 m², Volárna č.p. 66, okres Kolín 

Celková cena:  3 730 000 Kč 

Lokalita: Volárna č.p. 66, okres Kolín 

 

2. Vývoj ceny (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 
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3. Celkový popis nemovitosti(dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

Lokalita Volárna č.p. 66, okres Kolín Cena dle KS 3 730 000 Kč 
Číslo řízení V-10918/2021-204 Datum podpisu KS 08.11.2021 
Poznámka k ceně 3 730 000 Kč za nemovitost  Konstrukce Cihlová 
Plocha pozemku 647 m2 Stav Dobrý 
Typ objektu Přízemní Užitná plocha 102 m2 
Poloha nemovitosti Klidná část obce Podlahová plocha 102 m2 
 

Prodej rodinného domu k trvalému bydlení nebo k rekreaci v obci Volárna , 7 km od Kolína, v klidné ulici v 
centru malé obce. Pozemek je celkem 647 m2, domem zastavěná plocha je 102 m2. Zahrada je s pěkným 
udržovaným trávníkem. Posekání zahrady trvá max. 1 hodinu. V přízemí je obývací pokoj, ložnice, menší 
jídelna, kuchyň, prostorná veranda s posezením a výhledem na zahradu, koupelna, WC a chodba. Půda je 
vhodná k vestavbě dalších místností. Možnost přístavby i v přízemí do dvora. Zdivo je cihlové, střecha z 
pálených tašek. Okna jsou dřevěná, udržovaná. K domu patří zděná garáž se samostatným vjezdem z ulice. Také 
na dvůr je přímý vjezd z ulice. Na dvoře je dílna a letní obytná místnost. Topení ústřední s kotlem na tuhá 
paliva. Ohřev teplé vody je el. bojlerem. Dům je napojen na veřejný vodovod a kanalizaci. V blízkosti 300 m od 
domu je autobusová zastávka s častým spojením na Městec Králové nebo Kolín, dále obchod s potravinami a 
obecní restaurace. V okolí Volárny je několik turistických tras a cyklostezek, možností koupání v bývalých 
pískovnách nebo možnost výletů např. do lázeňského města Poděbrady – 14 km. Nájezd na dálnici D11 na 
Prahu nebo Hradec Králové je 2 km. Ukazatel energetické náročnosti: G* ( PENB není k dispozici ). V případě 
více zájemců může RK využít pro výběr kupujícího formu aukce. 

4. Fotodokumentace 

 
 

 
 


