
ZNALECKÝ  POSUDEK 
 

č. 2143-19/10/2011 
 

O  ceně  nemovitosti - domu č.p. 355 na pozemku st.613, včetně ostatních 
staveb, pozemků a příslušenství, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 746 pro kat. 
území a obec Kounice. 
 

 
 

Objednatel posudku: ODOAKER a.s. Pardubice, IČ: 26147645 
Pernerova  441 
530 02 Pardubice 

    
Účel posudku: Zjištění ceny nemovitosti dle cenového  

předpisu platného ke dni zpracování posudku,  
pro vyměření daně z převodu nemovitosti, 

 stanovení obvyklé ceny nemovitosti. 
 

Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., 
č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České 
republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. 
podle stavu ke dni 12.5.2011 posudek vypracoval: 
 Ing. Miroslav Kopáček  
 K Rozvodně 93 
 530 09 Pardubce 
 Tel., fax: 469 623 679, mob. 608 048 653 
 e-mail: kopacekmir@tiscali.cz 

Posudek obsahuje včetně titulního listu 10 stran textu a 3 strany příloh. Objednateli se předává 
ve 2 vyhotoveních. 

V Chrudimi 12.5.2011 
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A. Nález 
 
1. Znalecký úkol 
Znalecký posudek o ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 746 k.ú. Kounice, okr. Nymburk. 
Stanovisko k obvyklé ceně výše uvedených nemovitostí. 
 
2. Informace o nemovitosti 
Název nemovitosti: dům čp.355, pozemky, příslušenství 
Adresa nemovitosti: 289 15 Kounice 
Kraj: Středočeský 
Okres: Nymburk 
Obec: Kounice 
Katastrální území: Kounice 
Počet obyvatel: 1 139 
Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 = 36,0305 Kč/m2 

kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) 
Základní cena podle §28 odst. 1 písm. k) : 36,03 Kč/m2 

 
3. Prohlídka a zaměření nemovitosti 
Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 8.5.2011 za přítomnosti vlastníka 
nemovitosti. 
 
4. Podklady pro vypracování posudku 
- výpis z katastru nemovitostí - Kat. úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, 

LV č.  746 - k.ú. Kounice, vyhotovený dne 19.4.2011 
- snímek katastr. mapy  
- znalecký posudek č. 1243-117/07 ze dne 25.10.2007, vyhotovený Ing. J. Friedelem, Sv. Čecha  

911, 288 02 Nymburk 
- informace a údaje sdělené objednatelem posudku 
- skutečnosti a výměry zjištěné na místě 
 
5. Vlastnické a evidenční údaje 
Dle LV č.746 pro k.ú. Kounice: 
Bártová Ilona (855117/0892)              - 1/4 
Rosslerová Ilona (645812/1582)         - 3/4 
 
6. Dokumentace a skutečnost 
Nemovitost čp. 355 je situována na západním okraji městyse Kounice, u křižovatky silnice do 
Černíků a místní účelové asfaltové vedoucí kolem hřiště a zástavby RD. Za rodinným domem 
západně je další řada  novostaveb RD. V obci (městys) je pošta, ZŠ 1-9.tř., obchody, autobusová 
zastávka. Stavební úřad v Sadské, FÚ a MěÚ v Českém Brodě (cca 4 km) včetně železniční 
stanice, nájezd na dálnici D11 Praha - Hradec Králové  cca 2,5 km. Veškerá infrastruktura a 
obchodní centra v Českém Brodě.  
Dům postavený a kolaudovaný v r. 1988  je samostatně stojící, zděný, je částečně podsklepený, 
má 2 nadzemní podlaží (ve 2.NP částečně podkroví).    
Napojení na inženýrské sítě:                                    
- el. přípojka ze sekunderního rozvodu NN podzemním vedením (pilíř EL u plotu v průčelní 
ulici) 
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-  voda je získávána z veřejného vodovodního řadu, navíc studna na zahradě 
- odkanalizování je zajištěno do veřejné kanalizace 
- plynovodní přípojka není provedena  
- komunikační napojení je pomocí vjezdu na silniční veřejnou síť 
Dům (obytná část) se považuje za rodinný dům dle § 3 vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu (stavba pro bydlení, max. 3 byty, max. 2 NP a 1 
PP a  podkroví). Obsahuje 1 bytovou jednotku 1+4,  ve sklepě kotelnu, uhelnu a sklepy, v 
přízemí 1+1 s příslušenstvím (WC, chodba, prádelna) a garáží, v patře 3 pokoje, předsíň, WC, 
koupelnu a půdní prostor.  
Součástmi nemovitosti pro účely ocenění jsou venkovní úpravy (zpevněné plochy, ploty aj.), 
studna, vedlejší stavby (chlévky, kolárna s kotcem pro psa do 25 m2), trvalé porosty (smíšené).  

7. Obsah posudku 

a) Ocenění porovnávacím způsobem 
a1) Rodinný dům č.p.355 

b) Studny 
b1) Studna 

c) Porosty 
c1) Trvalé porosty 

d) Pozemky 
d1) Pozemky  LV č. 746 

 

 

B. Posudek 

Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění 
Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky 
č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 

a) Porovnávací hodnota 

a1) Rodinný dům č.p.355 - § 26a 
Dům je zděný z pórobetonových tvárnic, stropy jsou hurdové, sedlový vaznicový krov je 
pokrytý beton. střešními taškami, klemp. kce z pozink. plechu, fasádní omítky břizolitové s 
kabřincovým obkladem soklu. Vnitřní schody železobetonové s nátěrem, dveře dřevěné 
hladké plné a prosklenné, okna dřevěná zdvojená, podlahy textilní krytiny na betonech a 
keramická dlažba, vytápění ÚT s kotlem na t.p., elektroinstalace světelná a třífázovám TUV z 
el. boileru,  v kuchyni el. sporák a digestoř s kuch. linkou, v koupelně vana, umyvadlo, sprch. 
kout, v domě 2 x WC.   
Dům byl pořízen a kolaudován v r. 1988, je udržovaný, stáří konstrukcí a vybavení odpovídá 
opotřebení (předpokládá se zhoršený stav konstrukcí a vybavení krátkodobé životnosti (okna, 
podlahy, instalace, dveře, vybavení), u škvárobeton. tvárnic není doložen atest na radon 
(předpokládá se).  Negativní hodnocení - uvalení exekuce na nemovitost, spoluvlastnické 
vztahy. 
Dle § 26 a odst. 4: Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, 
zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu venkovních úprav tvořících jeho 
příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě 
cenu vedlejších staveb, tvořících její příslušenství, pokud součet výměr jejich zastavěných 
ploch není větší než 25 m2. 
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Zatřídění pro potřeby ocenění: 
Typ objektu:  Rodinný dům 
Poloha objektu:  Středočeský kraj - do 2 000 obyvatel 
Stáří stavby:  23 roků 
Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a):  4 717,- Kč/m3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží: 
1.PP: 9,16*7,46 = 68,33 m2

1.NP: 9,16*11,16 = 102,23 m2

2..NP: 9,16*11,16 = 102,23 m2

 
Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 
1.PP: 68,33 m2 2,10 m 
1.NP: 102,23 m2 2,65 m 
2..NP: 102,23 m2 2,65 m 

Obestavěný prostor: 
Os: (9,16*7,46)*1,8 = 123,00 m3 

Ov1: 2,65*11,16*(6,09+8,06)/2 = 209,24 m3 

Ov2: 6,51*11,16*(3,68+8,06)/2 = 426,46 m3 

Ov3: 4,10*4,10*1,65/2 = 13,87 m3 
 

Obestavěný prostor – celkem:  = 772,57 m3 

Podlažnost: 
Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 102,23 m2 

Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 272,78 m2 
 

Podlažnost  ZP / ZP1 = 2,67 

Výpočet indexu cenového porovnání: 
Index vybavení: 
Název znaku č. Vi 
  0. Typ stavby - Podsklepený - se šikmou nebo strmou střechou III typ D 
  1. Druh stavby - Samostatný rodinný dům III 0,00 
  2. Provedení obvodových stěn - Cihelné nebo tvárnicové zdivo  III 0,00 
  3. Tloušťka obvod. stěn - méně jak 45 cm I -0,02 
  4. Podlažnost - Hodnota větší než 2 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 - Standardního rozsahu a provedení III 0,00 
  10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Standardní příslušenství - 

vedlejší stavby celkem  do 25 m2 - slepičárna, kůlna pro psa 
III 0,05 

  11. Pozemky ve funkčním celku  se stavbou - Od 300 m2 do 800 m2 celkem II 0,00 
  12. Kriterium jinde neuvedené - Významně snižující cenu - ve stavbě obsažen 

radon 
I -0,10 

  13. Stavebně - technický stav - Stavba se zanedbanou údržbou – (předpoklad 
provedení menších stavebních úprav) 

III 0,85 

Koeficient pro stáří 23 let:   0,90 
  12 

Index vybavení IV = (1 + ∑ Vi ) * V13  * 0,90 = 0,742 
 i = 1 

Index polohy: 
Název znaku č. Pi 
  1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 
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  2. Poloha nemovitosti v obci - okrajová území obce II 0,00 
  3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení II 0,00 
  4. Obchod, služby, kultura v obci - více obchodů nebo služeb, pohostinské a 

kulturní zařízení 
III 0,03 

  5. Školství a sport v obci - základní škola II 0,00 
  6. Zdravotní zařízení v obci - 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 + ∑ Pi ) = 1,000 
   i = 1 

Index trhu s nemovitostmi: 
Název znaku č. Ti 
  1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka odpovídá 

poptávce 
III 0,00 

  2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 
  3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní -  uvalení exekuce na 

nemovitost, spoluvlastnické vztahy 
I -0,05 

3 

Index trhu IT = (1 + ∑ Ti ) = 0,950 
   i = 1 

Celkový index I = IV * IP * IT = 0,742 * 1,000 * 0,950 = 0,705 
Ocenění: 
Cena upravená CU = IPC * I = 4 717,- Kč/m3 * 0,705  = 3 325,48 Kč/m3 

Cena zjištěná porovnávacím způsobem 
CP = CU * OP = 3 325,48 Kč/m3 * 772,57 m3 = 2 569 166,08 Kč 

Rodinný dům č.p.355 - zjištěná cena = 2 569 166,08 Kč 

b) Studny 

b1) Studna - § 9 
Zatřídění pro potřeby ocenění: 
Typ studny: Kopaná 
Hloubka studny: 5,00 m 
Kód CZ - CC: 2222 
Ocenění: 
Základní cena dle příl. č. 10: 

hloubka: 5,00 m * 1 950,- Kč/m + 9 750,- Kč 
 

Základní cena celkem = 9 750,- Kč 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): * 0,8500 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,3220 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): * 1,6520 

 

Plná cena = 31 790,39 Kč 
Výpočet opotřebení lineární metodou 
Stáří (S): 23 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 77 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 
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Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 23 / 100 = 23,000 % - 7 311,79 Kč 

 

Studna - zjištěná cena = 24 478,60 Kč 

c) Porosty 
c1) Trvalé porosty 
Na pozemku cca 2 stromy a keře. 

Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných dřevin oceněné 
zjednodušeným způsobem: § 42 
Celková cena pozemku [Kč]:  52 557,56 
Celková výměra pozemku [m2]:  524 
Celková pokryvná plocha porostů [m2]:  50 
Cena pokryvné plochy porostů [Kč]:  5 015,03 
Cena porostů je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 
Cena smíšeného porostu: = 325,98 

Trvalé porosty - zjištěná cena = 325,98 Kč 

d) Pozemky 
d1) Pozemky  LV č. 746  - § 27 - § 32 
Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 1 a 2: 
Název Parcelní číslo Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

zastavěná plocha a nádvoří st. 613 103,00 36,03 3 711,09 
Součet  3 711,09 
Úprava ceny – příloha č. 21:   

1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 50 %   
Úprava ceny celkem 50 % + 1 855,55 
Mezisoučet  5 566,64 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): * 1,6520 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle hlavní stavby): * 2,1690 
Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 1 a 2 - celkem 19 946,32 

Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle § 28 odst. 5. 
Základní cena = 36,03 Kč/m2. 

Název Parcelní číslo Výměra 
[m2] 

Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

ostatní plocha 1095/12 421,00 36,03 15 168,63 
Součet  15 168,63 
Úprava ceny - příloha č. 21:   

1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 50 %   
Úprava ceny celkem 50 % + 7 584,32 
Mezisoučet  22 752,95 
Úprava ceny dle § 28 odst. 5: * 0,4000 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): * 1,6520 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle hlavní stavby): * 2,1690 
Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 5 - celkem 32 611,24 

Pozemky  LV č. 746 - zjištěná cena = 52 557,56 Kč 
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C. Rekapitulace cen nemovitosti 
 
(cena zjištěná dle vyhl. č. 364/2010 Sb.): 
 
a) Rodinný dům č.p.355 = 2 569 166,08 Kč 
b) Studna = 24 478,60 Kč 
c) Trvalé porosty = 325,98 Kč 
d) Pozemky  LV č. 746 = 52 557,56 Kč 
 

Výsledná cena nemovitosti činí celkem  2 646 528,22 Kč 

Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle § 46 činí  2 646 530,-  Kč 
slovy: Dvamilionyšestsetčtyřicetšesttisícpětsettřicet Kč 
 
 
 
II.  Stanovisko k ceně obvyklé:  
Cena obvyklá je vztažena ke srovnávací hodnotě. Srovnání se provádí vyhodnocením cen 
nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a 
lokalitou. 
Dle údajů realitních kanceláří a vlastní zkušenosti při realizace prodejů nemovitostí se 
nemovitost prodá za obvyklých podmínek, v daném místě a čase za cenu srovnatelnou dle 
zjištění podle platného oceňovacího předpisu. Redukující faktory: menší obec, pracovní 
příležitosti omezené, dopravní dostupnost dobrá, exekuce na nemovitost, spoluvlastnické 
vztahy, pravděpodobný výskyt radonu ve stavbě.  
Po nemovitostech uvedeného typu je poptávka srovnatelná s nabídkou, proto s přihlédnutím k 
umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavení a způsobu využití, předpokládám, 
že oceňovaná nemovitost je obchodovatelná v nižší cenové hladině. 
 

Zjištěné srovnávací nemovitosti obchodovatelné v daném čase a lokalitě se pohybovaly v 
rozmezí 2 mil. - 3,5 mil. Kč, jejich obchodovatelná hodnota činí cca 100 % ceny zjištěné dle 
platného cenového předpisu (porovnávací hodnota: stavby 2 646 tis. Kč).  
 
 
Srovnávací metoda 
 

 
Prodej, dům rodinný, 117 m², Kounice 
Cena: 2 388 000,- Kč  
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Adresa: Kounice  
Datum vložení: 03.02.2011  
Datum aktualizace: Dnes  
ID zakázky: N63821  
Budova: Cihlová  
Stav objektu: Dobrý  
Typ domu: Přízemní  

Podlaží počet: 1  
Plocha zastavěná: 321 m2  
Plocha užitná: 117 m2  
Plocha podlahová: 321 m2  
Plocha pozemku: 506 m2  
Zařízený: Ne 

Dům z počátku století částečné kamenná podezdívka na ní navazujcí zděná stavba,dispozice 
3+1,nově přistavěná veranda(zde nové okna a podlahy,koupelna).Topení etážové,el. rozvody 
již v mědi.Jednopodlažní dům s možností vestavby podkroví,garáž na pozemku(další 
parkování bezproblémové před domem,dostatečné technické zázemí.Hezké okolí,v blízkosti 
centra obce.  
Vyhodnocení:  snížení cca 10%, cena za podlah.plochu:  6 700,- Kč/m2 
 
 

 
Prodej, dům rodinný, 240 m²  Kounice 
Cena: 3 400 000,- Kč  
Adresa: Kounice  
Datum vložení: 12.04.2011  
Datum aktualizace: Dnes  
ID zakázky: 836825  
Budova: Cihlová  
Stav objektu: Velmi dobrý  
Umístění objektu: Klidná část obce  

Typ domu: Patrový  
Podlaží počet: 2  
Plocha zastavěná: 120 m2  
Plocha užitná: 240 m2  
Plocha podlahová: 240 m2  
Plocha pozemku: 1 412 m2 

Naše společnost Vám zprostředkuje prodej rodinného domu 5+1 s garáží, s pozemkem o 
celkové ploše 1412m2, který se nachází na okraji obce Kounice nedaleko Českého Brodu. Při 
vstupu do domu je chodba a zde je umístěno WC, poté přejdeme přes další chodbu, ze které je 
vstup do všech místností v přízemí domu. V přízemí 3+1 : prostorný obývací pokoj, 2 pokoje, 
kuchyň, koupelna a komora. V prvním patře jsou 2 ložnice a půda. Ve dvou místnostech jsou 
na podlahách parkety. Dům je podsklepený ze 2/3 a zde je kotelna s novým kombinovaným 
plynovým kotlem a zásobníkem na teplou vodu na 160l. Veškeré rozvody jsou v domě nové. 
Udržovaná zahrada se vzrostlými stromy, zahradním altánem s krbem a příjemným 
posezením je ideální místem pro relax a oddych. Parkování je možné na zahradě nebo v 
garáži. Nedílnou součástí domu je dílna a zahradní chatka. IS: elektřina, kanalizace, vytápění 
je ústřední plynové, městská voda, studna. V obci je veškerá občanská vybavenost mateřská 
škola, škola, pošta, několik obchodů a firem, restaurace. Doporučuji pro klidnou lokalitu plné 
zeleně. 
Vyhodnocení:  snížení cca 10%, cena za podlah.plochu:  12 750,- Kč/m2 
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Prodej, dům rodinný, 250 m²  Kounice 
Cena: 3 199 000,- Kč  
Poznámka k ceně: Cena je včetně provize RK, právních služeb a advokátní úschovy kupní c  
Adresa: Kounice  
Datum vložení: 07.02.2011  
Datum aktualizace: 04.05.2011  
ID zakázky: 7600-005  
Budova: Cihlová  
Stav objektu: Dobrý  

Umístění objektu: Klidná část obce  
Typ domu: Patrový  
Plocha zastavěná: 150 m2  
Plocha užitná: 250 m2  
Plocha podlahová: 150 m2  
Plocha pozemku: 1 411 m2 

Nabízíme k prodeji rodinný dům v Kounicích u Českého Brodu. Dům se nachází ve staré 
zástavbě v klidné části obce v těsné blízkosti lesa. Dům je ve velice dobrém stavu bez nutnosti 
okamžité investice. V suterénu domu se nachází kotelna s novým kombinovaným plynovým 
kotlem a zásobníkem na teplou vodu zn. Buderus a místnost s vodárnou. V přízemí domu se 
nachází obývací pokoj, ložnice, jídelna, kuchyň, koupelna, chodba se schodištěm, komora a 
toaleta. V 1. patře ( podkroví) se nachází jeden pokoj, úložná místnost a půda. Celé horní patro 
je možné přestavět na dva velké pokoje a koupelnu s WC. Topení v domě je ústřední plynové a 
je po kompletní výměně rozvodů v roce 2006, včetně nového kotle. Dům je napojen na veškeré 
IS. Na zahradě je na zálévání studna. U domu je garáž,dílna a zahradní chata. Celková plocha 
pozemku činní 1411 m2. Na zahradě jsou vzrostlé stromy jak ovocné tak okrasné. V místě je 
veškerá občanská vybavenost: školka, škola, pošta, nákupní středisko, restaurace. Ostatní 
vybavenost je ve 4 km vzdáleném Českém Brodě, kam jezdí pravidelné autobusové spoje. Je od 
tud výborná dostupnost do Prahy vlakem z Českého Brodu nebo autem po D11 na Černý Most 
15 minut. 5+1+ sklepy a podkroví zastavěná 150 m2, užitná 250, pozemek 1411 m2 
Vyhodnocení:  snížení cca 10%, cena za podlah.plochu:  11 516,- Kč/m2 
 
 

Vyhodnocení srovnávací metody 
Rozpětí redukovaných cen 6 700 - 12 750 Kč/m2 2 150 000 – 3 060 000 Kč 
Stanovená cena za 1m2 v oceňované 
nemovitosti 

12 500   Kč/m2 

 
Současná situace na trhu s nemovitostmi je ovlivněna celkovou negativní hospodářskou situací, což se 
projevuje i na výši obchodovaných cen. Tento pokles se postupně stabilizuje, avšak četnost obchodů 
poptávka stále nedosahují úrovně minulých let. 
Z důvodu možného poklesu ceny nabízených nemovitostí je nutné cenu srovnávaných nemovitostí snížit o 
cca 5-10 %, někdy i více  (nemovitost se prodaná obvykle za cenu nižší než nabízenou, v ceně je započtena i 
provize RK, právní servis apod.). 
Cena nemovitosti v současném stavu  je stanovena na základě analýzy trhu s nemovitostmi a porovnáním 
prodejů v oblasti  v posledním období ve spolupracujících RK srovnatelných nemovitostí, odpovídá kupní 
ceně cca 2 250 000,- Kč.  
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Obvyklá cena - současný stav 
Podlahová plocha 165 m2 12 000 Kč/m2 2 062 500 Kč 
Garáže v domě  20 m2 10 000 Kč/m2 200 000 Kč 
 
Obvyklá cena - současný stav (po zaokr.) 2 260 000 Kč 

Dvamiliónydvěstěšedesát tisíc  Kč 
 
 
 
Stanovisko k tržní ceně - cena obvyklá:   
 
                  ................................         2  260 000,- Kč 
 
Dvamiliónydvěstěšedesát tisíc  

Z toho ¼  spol. podílu činí  ……… 565 000,- Kč 
 
 

V Chrudimi, 12.5.2011 

Ing. Miroslav Kopáček  
K Rozvodně 93 
530 09  Pardubice 

 

 
 

D. Znalecká doložka 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci 
Králové ze dne 21.6.1988 č.j. Spr. 207/88 pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady 
nemovitostí. 
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2143-19/10/2011 znaleckého deníku. 
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 2143-19/10/2011. 
 

 

E. Seznam příloh 
Příloha č.1 (výpis z KN) 
Příloha č.2 (snímek mapy) 
Příloha č.3 (fotodokumentace) 
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