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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 14594-1816/2021 
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Účel znaleckého posudku: Výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí 
pro účely insolvenčního řízení. 

 

Obor, odvětví, specializace: Obor Ekonomika, Odvětví Ceny a odhady, 
Specializace nemovitosti a Obor Stavebnictví, 
Odvětví Stavby obytné 

 

Adresa předmětu ocenění: Bohušov č.p. 2, obec Blovice, okres Plzeň-jih 
 

Prohlídka předmětu ocenění 
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29.07.2021 

 

Zpracováno ke dni: 29.07.2021 
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Ekonomika, Ceny a odhady, nemovitosti,  
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
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A. Zadání 

1. Znalecký úkol - odborná otázka 

Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č.p. 2 vč. příslušenství a pozemku parc. č. 43, 
44/2, st. 219, st. 8 v obci Blovice, část obce Bohušov, okres Plzeň-jih, katastrální území 
Hradiště u Blovic. 

2. Účel znaleckého posudku 

Výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení. 

3. Skutečnosti sdělené zadavatelem 

Zadavatel nesdělil žádné informace, které by měly vliv na přesnost závěru znaleckého 
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 stanovení 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 

Zdroje pro vypracování posudku: informace zjištěné při prohlídce, výpis z elektronické 
verze katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, povodňová mapa, znalecký 
posudek, informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, územní plán 

3. Věrohodnost zdrojů 

Výše uvedené zdroje byly vybrány s důrazem na maximální věrohodnost. 

C. Nález 

1. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Rodinný dům č.p. 2, obec Blovice-Bohušov 

Adresa předmětu ocenění: Bohušov č.p. 2, obec Blovice, okres Plzeň-jih 

Kraj: Plzeňský kraj 

Okres: Plzeň-jih 

Obec: Blovice 

Část obce: Bohušov 

Katastrální území: Hradiště u Blovic 
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2. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka společně se zaměřením nemovitosti byla provedena dne 29.07.2021. V den 
prohlídky proběhla celková prohlídka předmětu ocenění ve městě Blovice, části Bohušov. 
Prohlídka proběhla za přítomnosti: Mráz Jaroslav. 

3. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo 

Mráz Jaroslav, Bohušov 2, Blovice 

Nemovitosti: 

Rodinný dům č.p. 2 vč. příslušenství a pozemků parc. č. 43, 44/2, st. 219, st. 8 v obci 
Blovice, část obce Bohušov, okres Plzeň-jih, katastrální území Hradiště u Blovic. 

4. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace odpovídá skutečnému stavu. 

5. Celkový popis nemovitosti 

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní 
podlaží. Dům je bez podsklepení, částečně pod úrovní okolního terénu. Nachází se zde 
malá půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Osoba přítomná během 
prohlídky uvedla, že objekt byl postaven v roce 1900 a postupně několikrát přestavován.  

Základy jsou kamenné, smíšené, konstrukce objektu je cihlová, tloušťka stěn je 30 cm a 
stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří betonová taška a 
klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky objektu: břízolitové, vápenocementové a 
zateplení pláště není provedeno. 

Dispozičně je dům řešen atypicky s několika navazujícími prostorami V domě se nachází 
obývací pokoj o výměře 11,88 m2, kuchyně o výměře 16,40 m2, chodba o výměře 5,20 
m2, koupelna s WC o výměře 3,96 m2, zádveří o výměře 7,70 m2, ložnice o výměře 5,28 
m2, pracovna o výměře 8,88 m2, pokoj o výměře 20,40 m2, obývací pokoj s kuchyňským 
koutem o výměře 20,00 m2, garáž o výměře 33,00 m2, sklep o výměře 33,00 m2, půda o 
výměře 26,00 m2. Podlahová plocha činí 99,70 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství 
činí 191,70 m2. 

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou dřevěná s dvojsklem, dřevěná 
jednoduchá, příslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou orientovány na jih k řece. V 
koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a na WC je toto vybavení: klasická toaleta, 
umyvadlo. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně dveří jsou 
ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni se nachází kuchyňská linka bez 
vestavěných spotřebičů, plynový sporák. Osvětlovací techniku tvoří lustry a bodová 
svítidla. 

V obytných místnostech je laminátová plovoucí podlaha, v kuchyni je laminátová 
plovoucí podlaha, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a v chodbě je 
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položena keramická dlažba. V podkroví je částečně koberec a dřevěná podlaha. V 
ostatních místnostech je cementový potěr. 

Součástí vybavení domu jsou anténní rozvody. 

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je připojen k rozvodné síti 
elektrického proudu. Je zde místní zdroj vody, je napojen na veřejnou kanalizaci a je zde 
zaveden zemní plyn z plynovodu. V domě je topení řešeno ústředně kotlem na tuhá paliva 
a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen bojlerem. 

Stěny vykazují známky poškození, střecha je bez vady, okna jsou v dezolátním stavu, 
podlahy v domě jsou zastaralé, vybavení je podstandardního provedení a v objektu jsou 
rozvody v podstandardním vybavením. Rodinný dům je před rekonstrukcí, ale plně 
obyvatelný. 

Přilehlý pozemek je s několika vzrostlými stromy, jako oplocení pozemku byl použit 
dřevěný plot, dřevěný plot s podezdívkou. Samotný pozemek je svažitý a pod úrovní 
příjezdové komunikace směrem k řece. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné 
obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. K objektu náleží 
samostatná dvoupodlažní garáž s půdou, dílna s obytným pokojem navazující na dům, 
dům pro děti (dříve používán jako letní hospoda), kryté posezení, gril s posezením. 

Objekt je postaven ve východní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými 
domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s 
omezenou otevírací dobou. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně 
specializovaných zařízení a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních 
zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde 
nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České 
pošty. 

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové 
vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. je zde vysoké nebezpečí výskytu 
povodně (území tzv. 5leté vody). 

V místě je pouze zastávka autobusových spojů. 

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a dle 
informací přítomné osoby v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné. 

Věcné břemeno (podle listiny) vyznačené v katastru nemovitostí se týká dle informací 
majitele pouze historického odvodnění, které se již více jak 20 let nepoužívá a nemá 
žádný vliv na nemovitost. Zhotovitel nemohl tuto skutečnost ověřit a v posudku není 
věcné břemeno nijak zohledněno. 
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Tabulkový popis 

Popis rodinného 
domu 

Typ rodinného domu samostatný objekt 

Počet nadzemních podlaží 1 

Dům byl postaven v roce 1900 

Zdroj informace o době 
výstavby na základě sdělení přítomné osoby 

Rozsah rekonstrukce domu postupně prováděné opravy a rekonstrukce 

Základy kamenné, smíšené 

Konstrukce cihlová 

Stropy dřevěné trámové 

Tloušťka stěn 30 cm 

Střecha sedlová 

Krytina střechy betonová taška 

Klempířské prvky plechové 

Vnější omítky břízolitové, vápenocementové 

Vnitřní omítky vápenocementové 

Typ oken v domě dřevěná s dvojsklem, dřevěná jednoduchá 

Orientace oken obytných 
místností jih, jihovýchod 

Vybavení koupelny klasická vana, umyvadlo 

Toaleta klasická toaleta, umyvadlo 

Vstupní dveře dřevěné na zakrytou předsíň (verandu) 

Typ zárubní ocelové 

Vnitřní dveře dřevěné plné, dřevěné prosklené 

Osvětlovací technika Lustry, bodová svítidla 

Kuchyňská linka kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový 
sporák 

Dispozice RD atypický  

Popis místností a rozměry v 
m2 

Pokoj Obývací pokoj 11,88 m
2 

Kuchyně Kuchyně 16,40 m
2 

Ostatní 
prostory Chodba 5,20 m

2 

Koupelna, 
WC Koupelna s WC 3,96 m

2 

Ostatní 
prostory Zádveří 7,70 m

2 

Pokoj Ložnice 5,28 m
2 

Pokoj Pracovna 8,88 m
2 

Pokoj Pokoj 20,40 m
2 
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Pokoj Obývací pokoj s 
kuchyňským koutem 20,00 m

2 

Podlahová plocha 99,70 m
2 

Příslušenství Garáž 33,00 m
2 

Příslušenství Sklep 33,00 m
2 

Příslušenství Půda 26,00 m
2 

Podlahová plocha vč. příslušenství 191,70 
m

2 
 

Elektřina 230V a 400V 

Vodovod místní zdroj 

Svod splašek veřejná kanalizace 

Plynovod plynovod 

Řešení vytápění v domě kotel na tuhá paliva 

Topná tělesa závěsné radiátory 

Řešení ohřevu vody bojler 

Podlahy v domě 

místnosti: laminátová plovoucí podlaha 
kuchyně: laminátová plovoucí podlaha 
koupelna, WC: keramická dlažba 
chodba: keramická dlažba 
ostatní: cementový potěr 

Popis stavu rodinného 
domu před rekonstrukcí, ale obyvatelný 

Vady rodinného domu 

zdivo: poškozený prvek 
střecha: bez vad 
okna: prvek v dezolátním stavu 
podlahy: zastaralý prvek 
vybavení: podstandardní prvek 
rozvody: podstandardní prvek 

Popis pozemku 

Trvalé porosty bez porostů 

Venkovní stavby 
Samostatná dvoupodlažní garáž s půdou, dílna s 
obytným pokojem navazujícíc na dům, dům pro děti, 
kryté posezení, gril s posezením 

Sklon pozemku Svažitý směrem k řece 

Oplocení dřevěný plot, dřevěný plot s podezdívkou 

Přístupová cesta k objektu přístup bezproblémový po zpevněné obecní cestě 

Popis okolí 

Popis okolí zástavba rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci východní část obce 

Vybavenost 

dostupnost pouze menších obchodů s omezenou 
otevírací dobou, v místě jsou dostupné základní a 
střední školy včetně specializovaných zařízení, v místě 
je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních 
zařízení, v místě je pouze částečná vybavenost z 
hlediska sportovního vyžití, nejdůležitější úřad/úřady v 
místě, ostatní úřady v dojezdové vzdálenosti, v obci je 
pobočka České pošty 

Životní prostředí klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivů, zeleň v 
podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti, lokalita s 
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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, dle informací přítomné osoby v místě 
není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné 

Věcná břemena 
Věcné břemeno (podle listiny) vyznačené v katastru nemovitostí se týká dle informací 
majitele pouze historického odvodnění, které se již více jak 20 let nepoužívá a nemá 
žádný vliv na nemovitost. Zhotovitel nemohl tuto skutečnost ověřit a v posudku není 
věcné břemeno nijak zohledněno.. 

6. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění 29.07.2021 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: 

„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.“ 

Pro stanovení obvyklé ceny je použit postup popsaný ve vyhlášce č. 488/2020 Sb. kterou 
se mění vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

Volba metody: 

Za účelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobě ocenění 
majetku dle platného cenového předpisu a dle 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. Dále je použita 
metodika "Postupy při oceňování majetku státu" vytvořená Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. Rovněž se v rámci výpočtu používá metodika "Komentář k 
určování obvyklé ceny (ocenění majetku a služeb)" vydaná Ministerstvem financí České 
republiky. 
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D. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) Ocenění dle platného cenového předpisu 

Oceňovací předpis 
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., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 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. a č. 488/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
151/1997 Sb. 

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: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

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: Bez dalších vlivů II  0,00 
6. Povodňové riziko: Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 

20-leté vody) 
II  0,80 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 
tisíc a všechny obce v okr. Praha – východ, Praha – západ a 
katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické 
lokality 

III  1,00 

8. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a 
obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí 
velikosti nad 5000 obyvatel 

VI  1,00 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 
ambulantní zařízení a základní škola) 

II  1,00 

 
V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou 
č.1 přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,800 
  i = 1  

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,800 
  i = 1  
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Index polohy 

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

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

I  1,00 

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

I  0,04 

3. Poloha pozemku v obci: Navazující na střed (centrum) obce II  0,02 
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, 
dobré parkovací možnosti 

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka od 201 do 1000, MHD – 
špatná dostupnost centra obce 

II  -0,03 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Nevýhodná pro 
účel užití realizované stavby 

I  -0,01 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Vlivy zvyšující cenu - Hezká lokalita pro 

rekreaci nebo bydlení. 
III  0,10 
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Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 1,120 
  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou 
č.1 přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,896 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,896 

1. Rodinný dům 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Rodinný dům § 35 porovnávací metoda 
Poloha objektu: Plzeňský kraj, obec 2 001 – 10 000 obyvatel 
Stáří stavby: 100 let 
Základní cena ZC (příloha č. 24):  1 880,- Kč/m3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

1NP: 13,5*7+7*4 =  122,50 m2 

Podkroví: 13,5*7/2 =  47,25 m2 

 
Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 
1NP: 122,50 m2 2,30 m 
Podkroví: 47,25 m2 3,20 m 
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Obestavěný prostor 

1NP: (13,5*7+7*4)*(2,30) =  281,75 m3 

Podkroví: (13,5*7/2)*(3,20) =  151,20 m3 

Obestavěný prostor - celkem: =  432,95 m3 

Podlažnost: 

Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 =  122,50 m2 

Zastavěná plocha všech podlaží: ZP =  169,75 m2 

Podlažnost: ZP / ZP1 = 1,39 

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: méně jak 45 cm I  -0,02 
4. Podlažnost: hodnota více jak 1 do 2 včetně II  0,01 
5. Napojení na sítě (přípojky): přípojka elektro, voda a odkanalizování 

RD do žumpy nebo septiku 
III  0,00 

6. Způsob vytápění stavby: lokální na tuhá paliva I  -0,08 
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: většího rozsahu nebo nadstand. provedení - 

dětský dům jako přístavek, výborně vybavená dílna, grilovací 
posezení, starší nadzemní bazén. 

IV  0,04 

10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD: standardní příslušenství 
- vedlejší stavby celkem do 25 m2 - Samostatný domek pro děti při 
řece. 

III  0,05 

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou: nad 800 m2 celkem III  0,01 
12. Kritérium jinde neuvedené: mírně zvyšující cenu - Drobné 

přístavby - bytelná bouda pro psa, přístavek na dřevo. 
IV  0,05 

13. Stavebně - technický stav: stavba ve špatném stavu – (předpoklad 
provedení rozsáhlejších stavebních úprav) 

IV  0,65 

Koeficient stáří upraven o + 0,08 pro stavby s nástavbou, přístavbou či rozsáhlejšími 
stavebními úpravami. 
Koeficient pro stáří 100 let: 

s = 1 - 0,005 * 100 = 0,500 
Koeficient stáří s nemůže být nižší než 0,6. 

  
12 

 

Index vybavení IV = (1 +  Vi) * V13 * 0,680 = 0,469 
  i = 1  

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Index trhu s nemovitými věcmi IT = 0,800 

Index polohy pozemku IP = 1,120 

 



11 

Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 1 880,- Kč/m3 * 0,469 = 881,72 Kč/m3 

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 432,95 m3 * 881,72 Kč/m3 * 0,800 * 1,120= 342 039,64 Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  342 039,64 Kč 

2. Vedlejší stavba - nyní užívaná jako sklad a garáž 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Vedlejší stavba § 16: typ A 
Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm 
Podsklepení: podsklepená 
Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. 

podlaží 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] výška 
sklad 5*6,5 =  32,50 2,30 m 
přízemní garáž s vraty 5*6,5 =  32,50 2,50 m 
půda 5*6,5/2 =  16,25 3,00 m 

 81,25 m2 

Obestavěný prostor 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 

Typ Název Obestavěný prostor [m3] 
PP sklad (5*6,5)*(2,30) =  74,75 
NP přízemní garáž s vraty (5*6,5)*(2,50) =  81,25 
Z půda (5*6,5/2)*(3,00) =  48,75 

Obestavěný prostor - celkem:  204,75 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  7,10 100  1,00  7,10 
2. Obvodové stěny S  32,20 100  1,00  32,20 
3. Stropy S  20,60 100  1,00  20,60 
4. Krov S  9,30 100  1,00  9,30 
5. Krytina S  5,70 100  1,00  5,70 
6. Klempířské práce S  1,60 100  1,00  1,60 
7. Úprava povrchů S  5,70 100  1,00  5,70 
8. Schodiště S  4,60 100  1,00  4,60 
9. Dveře S  2,30 100  1,00  2,30 
10. Okna S  1,20 100  1,00  1,20 
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11. Podlahy S  6,30 100  1,00  6,30 
12. Elektroinstalace S  3,40 100  1,00  3,40 
Součet upravených objemových podílů  100,00 
Koeficient vybavení K4:  1,0000 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m3] =  1 140,- 
Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 14): *  1,1200 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  1,0000 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,0000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2850 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  2 917,49 
Plná cena: 204,75 m3 * 2 917,49 Kč/m3 =  597 356,08 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 91 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 121 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 91 / 121 = 75,2 %   
Koeficient opotřebení: (1- 75,2 % / 100) *  0,248 
Nákladová cena stavby CSN =  148 144,31 Kč 
Koeficient pp *  0,896 
Cena stavby CS =  132 737,30 Kč 

Vedlejší stavba - nyní užívaná jako sklad a garáž - zjištěná cena =  132 737,30 Kč 

 

3. Pozemek 

Ocenění 

Koeficient redukce R: 
Výměra všech pozemků ve funkčním celku vp = 1 122,00 m2 

R = (200 + 0,8 * vp) / vp 
R = (200 + 0,8 * 1 122,00) / 1 122,00 = 0,978 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,800 

Index polohy pozemku IP = 1,120 

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 nad 15 % - 

ostatní orientace 
II  -0,01 

3. Ztížené základové podmínky: Snížená únosnost základové půdy 
(složitější způsob zakládání stavby, např. základová deska, piloty 
apod.) - Stavby u řeky 

II  -0,03 

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 
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6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
 

  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Pi = 0,960 
  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,800 * 0,960 * 1,120 = 0,860 

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  252,-  0,860    216,72 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 1 Pozemek pod domem 8 97 216,72  
Redukční koeficient R = 0,978 211,95  20 559,15 

§ 4 odst. 1 Pozemek pod garáží 219 34 216,72  
Redukční koeficient R = 0,978 211,95  7 206,30 

§ 4 odst. 1 Zahrada 1 43 369 216,72  
Redukční koeficient R = 0,978 211,95  78 209,55 

§ 4 odst. 1 Zahrada 2 44/2 622 216,72  
Redukční koeficient R = 0,978 211,95  131 832,90 

Stavební pozemky - celkem 1 122   237 807,90 

Pozemek - zjištěná cena celkem =  237 807,90 Kč 
 

4.2. Výsledky analýzy dat 
1. Rodinný dům  342 040,- Kč 
2. Vedlejší stavba - nyní užívaná jako sklad a garáž  132 737,- Kč 
3. Pozemek  237 808,- Kč 

Výsledná cena - celkem:  712 585,- Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  712 590,- Kč 
slovy: Sedmsetdvanácttisícpětsetdevadesát Kč  
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II) Ocenění tržním porovnáním 

Ocenění srovnávací metodou 

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 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 stanovit hodnotu oceňované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze. 

 

Rodinný dům Bohušov č.p. 2, obec Blovice 

Rodinný dům Bohušov č.p. 2 obec Blovice 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek K5 - další vlastnosti 

  

Oceňovaný 
objekt 

Blovice, okres 
Plzeň-jih 

99.7 m
2
, 3+1, 

podsklepený: 
částečné 

Před 
rekonstrukcí 1122 m

2 možnost rozdělit na dva pozemky, 
přístavek pro děti, grilovací posezení 

  

1 
Palackého, 
Blovice, okres 
Plzeň-jih 

100 m
2
, Patrový Dobrý 617 m

2 na pozemku velká kůlna s posezením, 
kopaná studna, přístřešek pro auto 

2 
Pod Strání, 
Blovice, okres 
Plzeň-jih 

210 m
2
, Patrový Velmi dobrý 1606 m

2 
dvougenerační dům se samostatnými 
vchody, garáž + garážové stání s 
prostornou dílnou 

3 Jarov, okres Plzeň-
jih 150 m

2
, Patrový Velmi dobrý 1058 m

2 dvě bytové jednotky se svými vchody, 
septik, půda k předělání, prodej 3/2020 

4 
Plzeňská, 
Nepomuk, okres 
Plzeň-jih 

149 m
2
, Patrový Dobrý 1289 m

2 
trojgaráž + samostatná garáž, velká 
dílna, venkovní posezení s grilem, 
prodej 6/2020 

5 Blovice, okres 
Plzeň-jih 210 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 807 m
2 dvě garáže, ovocné stromky, 

dvougenerační uspořádání domu 
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č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m
2
 

užitné 
plochy 

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 29.700,00 
Kč 0.9 26.730,00 

Kč 1.07 1.00 1.16 0.89 1.15 1.00 1.2704 21.040,62 Kč 

2 28.095,24 
Kč Nepoužit 28.095,24 

Kč 1.05 0.92 1.22 1.16 1.14 1.00 1.5585 18.027,10 Kč 

3 13.733,33 
Kč Nepoužit 13.733,33 

Kč 0.98 0.97 1.22 0.97 1.05 0.91 1.0749 12.776,38 Kč 

4 15.436,24 
Kč Nepoužit 15.436,24 

Kč 1.09 0.98 1.11 1.05 1.05 0.93 1.2157 12.697,41 Kč 

5 10.952,38 
Kč 0.9 9.857,14 

Kč 1.02 0.94 1.02 0.87 1.03 1.00 0.8764 11.247,31 Kč 

    
Celkem průměr 15.157,77 Kč 
Minimum 11.247,31 Kč 
Maximum 21.040,62 Kč 
Směrodatná odchylka - s 4.179,03 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 10.978,74 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 19.336,80 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 

Komentář k nemovitosti č. 1: Srovnávaný vzorek má relativně lepší vlastnosti v lokalitě v rámci města Blovice či stavu 
než oceňovaná nemovitost. 

Komentář k nemovitosti č. 2: Srovnávaný vzorek má relativně lepší vlastnosti v umístění lokality či stavu než 
oceňovaná nemovitost. 

Komentář k nemovitosti č. 3: Srovnávaný vzorek odráží vysokou podobnost vzorku a oceňované nemovitosti. V rámci 
posunu cen nemovitostí od loňského roku (4/2020) je uvažováno 9% navýšení ceny. 

Komentář k nemovitosti č. 4: Srovnávaný vzorek má relativně lepší vlastnosti v rozsahu garáží či umístění než 
oceňovaná nemovitost. V rámci posunu cen nemovitostí od loňského roku je uvažováno (7/2020) 7% navýšení ceny. 

Komentář k nemovitosti č. 5: Srovnávaný vzorek je relativně horší vybavením a polohou než oceňovaná nemovitost. 

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 

15.157,77 Kč/m2 

* 

______________99,70 m2 

= 1.511.229 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

1.511.000,-- Kč 
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Ocenění dle metodiky:  

- ÚZSVM (Postupy při oceňování majetku státu) 

- MFČR (Komentář k určování obvyklé ceny)  

Rodinný dům Bohušov č.p. 2 obec Blovice 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek K5 - další vlastnosti 

  

Oceňovaný 
objekt 

Blovice, okres 
Plzeň-jih 

99.7 m
2
, 3+1, 

podsklepený: 
částečné 

Před 
rekonstrukcí 1122 m

2 možnost rozdělit na dva pozemky, 
přístavek pro děti, grilovací posezení 

  

1 
Palackého, 
Blovice, okres 
Plzeň-jih 

100 m
2
, Patrový Dobrý 617 m

2 na pozemku velká kůlna s posezením, 
kopaná studna, přístřešek pro auto 

2 
Pod Strání, 
Blovice, okres 
Plzeň-jih 

210 m
2
, Patrový Velmi dobrý 1606 m

2 
dvougenerační dům se samostatnými 
vchody, garáž + garážové stání s 
prostornou dílnou 

3 Jarov, okres Plzeň-
jih 150 m

2
, Patrový Velmi dobrý 1058 m

2 dvě bytové jednotky se svými vchody, 
septik, půda k předělání, prodej 3/2020 

4 
Plzeňská, 
Nepomuk, okres 
Plzeň-jih 

149 m
2
, Patrový Dobrý 1289 m

2 
trojgaráž + samostatná garáž, velká 
dílna, venkovní posezení s grilem, 
prodej 6/2020 

5 Blovice, okres 
Plzeň-jih 210 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 807 m
2 dvě garáže, ovocné stromky, 

dvougenerační uspořádání domu 

Výpočet relace dle čl. 8 odst. 3 „Postupy při oceňování majetku státu“. 

Výpočet relace č.1 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 29.700,00 0,90 26.730,00 
2 28.095,24 - 28.095,24 
3 13.733,33 - 13.733,33 
4 15.436,24 - 15.436,24 
5 10.952,38 0,90 9.857,14 
  
Maximální hodnota 28.095,24 (případ č.2) 
Minimální hodnota 9.857,14 (případ č.5) 
Relace min vs. max hodnoty 2,8502 (relace nesmí být větší než 2) 
Aritmetický průměr 18.770,39  
Odchylka max hodnoty od průměru 9.324,85  
Odchylka min hodnoty od průměru 8.913,25  
Bude vyřazena max hodnota (případ č.2) 

Výpočet relace č.2 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 29.700,00 0,90 26.730,00 
2 28.095,24 - 28.095,24 
3 13.733,33 - 13.733,33 
4 15.436,24 - 15.436,24 
5 10.952,38 0,90 9.857,14 
  
Maximální hodnota 26.730,00 (případ č.1) 
Minimální hodnota 9.857,14 (případ č.5) 
Relace min vs. max hodnoty 2,7117 (relace nesmí být větší než 2) 
Aritmetický průměr 16.439,18  
Odchylka max hodnoty od průměru 10.290,82  
Odchylka min hodnoty od průměru 6.582,04  
Bude vyřazena max hodnota (případ č.1) 
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Výpočet relace č.3 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 29.700,00 0,90 26.730,00 
2 28.095,24 - 28.095,24 
3 13.733,33 - 13.733,33 
4 15.436,24 - 15.436,24 
5 10.952,38 0,90 9.857,14 
  
Maximální hodnota 15.436,24 (případ č.4) 
Minimální hodnota 9.857,14 (případ č.5) 
Relace min vs. max hodnoty 1,5660 OK 
Aritmetický průměr 13.008,90  

 

Výpočet dle metodiky UZSVM (Postupy při oceňování majetku státu) 

 

Rodinný dům Bohušov č.p. 2 obec Blovice 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek K5 - další vlastnosti Váha 

srovnání 
  

Oceňovaný 
objekt 

Blovice, okres 
Plzeň-jih 

99.7 m
2
, 3+1, 

podsklepený: 
částečné 

Před 
rekonstrukcí 1122 m

2 
možnost rozdělit na dva 
pozemky, přístavek pro děti, 
grilovací posezení 

X 

  

1 
Palackého, 
Blovice, okres 
Plzeň-jih 

100 m
2
, Patrový Dobrý 617 m

2 
na pozemku velká kůlna s 
posezením, kopaná studna, 
přístřešek pro auto 

1 

2 
Pod Strání, 
Blovice, okres 
Plzeň-jih 

210 m
2
, Patrový Velmi dobrý 1606 m

2 
dvougenerační dům se 
samostatnými vchody, garáž + 
garážové stání s prostornou 
dílnou 

1 

3 Jarov, okres 
Plzeň-jih 150 m

2
, Patrový Velmi dobrý 1058 m

2 
dvě bytové jednotky se svými 
vchody, septik, půda 
k předělání, prodej 3/2020 

2 

4 
Plzeňská, 
Nepomuk, okres 
Plzeň-jih 

149 m
2
, Patrový Dobrý 1289 m

2 
trojgaráž + samostatná garáž, 
velká dílna, venkovní posezení 
s grilem, prodej 6/2020 

1 

5 Blovice, okres 
Plzeň-jih 210 m

2
, Patrový Před 

rekonstrukcí 807 m
2 

dvě garáže, ovocné stromky, 
dvougenerační uspořádání 
domu 

2 

Výpočet základní ceny 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci Váha Součin 

1 29.700,00 0,90 26.730,00 1 26.730,00 
2 28.095,24 - 28.095,24 1 28.095,24 
3 13.733,33 - 13.733,33 2 27.466,66 
4 15.436,24 - 15.436,24 1 15.436,24 
5 10.952,38 0,90 9.857,14 2 19.714,28 
  
  
Mezisoučet 5 62.617,18 
Celkem  12.523,44 

Základní cena: 12.523,44 Kč/m2 

Úprava ceny dle čl. 8 odst. 4 a 5: 

12.523,44 * 1,0533 = 13.191,35 Kč/m2 
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Výsledná cena dle metodiky popsané v dokumentu „Postupy při oceňování majetku 
státu“ je vzhledem k výše uvedenému stanovena na 

13.191,35 Kč/m2 

______________* 99,70 m2 

= 1.315.177,60 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

1.320.000,-- Kč 

 

Výpočet dle metodiky MFČR 

Vyloučení extrémní hodnoty 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 29.700 0,90 26.730,00 
2 28.095 - 28.095,24 
3 13.733 - 13.733,33 
4 15.436 - 15.436,24 
5 10.952 0,90 9.857,14 
  
  
Střední hodnota 13.008,90 
Medián 13.733,33 
Rozdíl max-min 5.579,10 
Minimum 9.857,14 
Maximum 15.436,24 

Rozdělení četnosti 

Třídy Četnost Pravděpodobnost 
9.857 až 11.717 1 0.33333333333333 

11.717 až 13.577 0 0 
13.577 až 15.436 2 0.66666666666667 
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Výsledná cena dle metodiky MFČR je stanovena v rozsahu: 

od 13.576,54 Kč/m2do 15.436,24 Kč/m2 

______________* 99,70 m2 

od 1.353.581,04 Kč do 1.538.993,13 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

od 1.350.000,-- Kč do 1.540.000,-- Kč 

 

E. Rekapitulace, odůvodnění, kontrola: 

I) Ocenění dle platného cenového předpisu 

713.000,-- Kč 

II) Ocenění tržním porovnáním 

Výsledek dle srovnávací metody 

1.511.000,-- Kč 

Výsledek dle metodiky ÚZSVM 

1.320.000,-- Kč 

Výsledek dle metodiky MFČR 

od 1.350.000,-- Kč do 1.540.000,-- Kč 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

11.717

až

9.857

13.577

až

11.717

15.436

až

13.577

Četnost

Četnost



20 

Výše uvedenými metodikami byly vypočteny dílčí ceny, které se stanou základem 
pro stanovení výsledné obvyklé ceny. Základní ceny pro ocenění podle oceňovací 
vyhlášky jsou vyhodnocované statisticky zpětně a jelikož ceny nemovitostí v posledních 
letech relativně rostou, může tak jít o příčinu rozdílu mezi cenami. 

 

F. ZÁVĚR: 

Znalecký úkol: Výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely 
insolvenčního řízení. 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena předmětné nemovitosti v daném 
místě a čase stanovena po zaokrouhlení na 

1.511.000 Kč 

Slovy: jedenmilionpětsetjedenácttisíc korun 

Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl přibrán externí konzultant. 

Za zpracování znaleckého posudku byla sjednána smluvní odměna. 

Vypracoval: 

XP invest, s. r. o.-znalecký ústav v oboru Ekonomika, Ceny a odhady, nemovitosti, 
Ing. Pavel Hrouda, Martin Málek, Ing. Zdeněk Mazáček 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

V Praze, dne 27.08.2021 

 

 

 

………………………… …………………………… …………………………. 

           Pavel Hrouda                      Martin Málek             Ing. Zdeněk Mazáček 
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G. 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 14594-1816/2021 znaleckého deníku. Znalec si je vědom 
následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, podle ustanovení §127a zákona č. 
99/1963 Sb. občanský soudní řád, v platném znění. 

H. Seznam příloh 

výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, ortofoto mapa, fotodokumentace 
předmětu ocenění, výřez z územního plánu, srovnávané nemovitosti, výřez z povodňové 
mapy 

I. Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 
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Územní plán města Blovice  
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Pořízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 100 m
2
, 

Palackého, Blovice, okres Plzeň-jih 

Celková cena:  2.970.000 Kč  

Adresa: Palackého, Blovice, okres 
Plzeň-jih  

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

   

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

 Adresa   Palackého, Blovice, okres Plzeň-jih   Plocha užitná   100  
 Cena   2 970 000 Kč   Plocha přidruženého 

pozemku  
 617  

 Poznámka k ceně   2 970 000 Kč za nemovitost, včetně 
právního servisu  

 Voda   Vodovod  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Odpad   Veřejná 
kanalizace  

 Typ domu   Patrový   Plyn   Plynovod  
 Počet nadzemních 
podlaží  

 2   Umístění objektu   Klidná část 
obce  

 Stav objektu   Dobrý    

Slovní popis 
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 Ve výhradním zastoupení majitele Vám nabízíme ke koupi udržovaný rodinný dům 
3+1 v klidné neprůjezdné ulici města Blovice, vzdáleném 25 km od Plzně. 
Dvoupodlažní cihlová stavba je v zachovalém stavu, stojí na pozemku o celkové 
velikosti 617 m2 a dispozičně poskytuje případným zájemcům zajímavé bydlení 
venkovského stylu. Obytnou část tvoří dvě nadzemní podlaží, v 1.NP se nachází 
předsíň, koupelna s WC a sprchovým koutem, kuchyň s jídelnou a obývací pokoj. Ve 
2.NP se nachází prostorná ložnice a místnost, která může být využita například jako 
ateliér či pracovna. Na pozemku se dále nachází zděná víceúčelová stavba, která nyní 
slouží jako sklad, letní kuchyň a pergola. Zadní část nabízené nemovitosti tvoří jižně 
orientovaná zahrada se vzrostlými stromy a s ohledem na dostatek soukromí je tak 
ideálním místem k odpočinku a relaxaci. Na dvorku je též k dispozici kopaná studna a 
přístřešek na parkování vozidla. Ve městě je zajištěna vynikající občanská vybavenost, 
za zmínku stojí například školka, škola, gymnázium, hudební škola, dům dětí, 
sokolovna, lidový dům, jezdecký oddíl, sportovní areál, bikepark, cyklostezky, krytý 
bazén, přírodní koupaliště, muzeum jižního Plzeňska, dům seniorů, poliklinika, široká 
síť obchodů, restaurací a služeb a velmi dobrá dopravní obslužnost. Městem protéká 
řeka Úslava, okolí města tvoří převážně pole, louky, lesy a rybníky, tento kraj je tak 
ideální volbou pro pěší turistiku, cykloturistiku, houbaření nebo vyznavače rybolovu. V 
případě zájmu Vám zdarma zajistíme velmi výhodné financování. Prodávající si 
vyhrazuje právo výběru kupujícího dle jím stanovených kritérií.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  
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  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 210 m
2
, Pod 

Strání č.p. 66, Blovice, okres Plzeň-jih 

Celková cena:  5.900.000 Kč  

Adresa: Pod Strání, Blovice, okres 
Plzeň-jih  

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



34 

   

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

 Adresa   Pod Strání, Blovice, okres Plzeň-jih   Počet nadzemních 
podlaží  

 3  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 5 900 000 Kč   Stav objektu   Velmi dobrý  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 23.04.2021   Zastavěná plocha 
(m2)  

 110  

 Číslo řízení   V2800/2021-406   Plocha užitná   210  
 Poznámka k ceně   5 900 000 Kč za nemovitost   Podlahová plocha   210  
 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha přidruženého 

pozemku  
 1606  

 Typ domu   Patrový    

Slovní popis 

 Naše společnost Vám zprostředkuje prodej samostatně stojícího domu v klidné části 
obce Blovice - část obce Hradiště. Dvougenerační dům, ve kterém je v obou patrech 
samostatný byt. V přízemí se nachází byt o výměře 111 m², který se sestává z předsíně, 
prostorné chodby, koupelny s WC, kuchyně propojená s jídelnou a obývacím pokojem a 
ložnice, kde je infrasauna, která je součástí prodeje. V prvním patře je druhý samostatný 
byt o výměře 99 m², do kterého je možný přístup jak po schodech ze spodního bytu, tak 
po venkovním samostatném schodišti, takže byty mohou být úplně oddělené, nebo se 
dají využívat jako celek. Druhý byt se sestává z předsíně, chodby, koupelny s WC, 
kuchyně propojené s jídelnou a obývacím pokojem, ložnice z malého pokoje a terasy. Z 
předsíně je přístup také na půdu. Střešní krytina byla vyměněna v rámci rekonstrukce 
střechy v roce 2013. Dům je podsklepený a je napojený na vodovod, kanalizaci, plyn a 
elektřinu. Taktéž je možné čerpat vodu z kopané studny. Dům je vytápěn plynovým 
kotlem. V domě je i možnost napojení krbových kamen (vše připraveno, stačí jen 
napojit). Dům a ostatní přidružené stavby stojí na pozemku o celkové výměře 624 m², 
na kterém se nachází i bazén o rozměrech 7,3 x 3,6 m o objemu 45 m3 a na tento 
pozemek navazuje zahrada o výměře 982 m². Výstavba přízemní části domu započala v 
roce 1953 a pokračovala přístavbou patra v roce 1971. Dům byl rekonstruován v roce 
2013. Další stavby: Garáž na jedno auto o výměře cca 17 m², před kterou je prostorné, 
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kryté parkovací stání a před domem jsou ještě dvě nekrytá parkovací stání. Další 
stavbou za garáží je dílna a na ní navazující místnost sloužící, jako místnost společenská 
za účelem odpočinku a oslav a je jí možno vytápět kamny. Dále je na pozemku pergola 
s krytým sezením a krbem, skleník a na zahradě jsou pak postaveny stavby, které byly 
využívány k chovu domácích zvířat, jako jsou třeba slepice a nebo prasata. Spodní 
zahrada je prostorná a je osázená stromy. Celý pozemek je oplocen pletivem a na přední 
straně domu je plot z kovu a dřeva kde jsou velká posuvná vrata sloužící ke vjezdu na 
pozemek. Zahrada zajišťuje maximální soukromí při pobytu. Všechny objekty jsou ve 
velmi dobrém stavu, s možností okamžitého nastěhování. Pro více fotografií prosím 
navštivte webové stránky naší společnosti Reality 11. Financování koupě tohoto domu 
je možné hypotečním úvěrem, který pro Vás zajistíme na klíč za nejvýhodnějších 
podmínek na trhu. Doporučujeme prohlídku. Pro více informací volejte makléři. 
Financování koupě, tohoto domu je možné hypotečním úvěrem, který pro Vás zajistíme 
na klíč za nejvýhodnějších podmínek na trhu. Doporučujeme prohlídku. Pro více 
informací volejte makléři. Ev. číslo: 22136.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  
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  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 150 m
2
, Jarov, 

okres Plzeň-jih 

Celková cena:  2.060.000 Kč  

Adresa: Jarov, okres Plzeň-jih  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (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)) 

 Adresa   Jarov, okres Plzeň-jih   Stav objektu   Velmi dobrý  
 Cena dle kupní 
smlouvy  

 2 060 000 Kč   Zastavěná plocha 
(m2)  

 319  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 20.04.2020   Plocha užitná   150  

 Číslo řízení   V2180/2020-404   Plocha přidruženého 
pozemku  

 1058  

 Poznámka k ceně   2 200 000 Kč za nemovitost, včetně 
provize, včetně poplatků, včetně DPH, 
včetně právního servisu  

 Voda   Místní zdroj  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Odpad   Septik  
 Typ domu   Patrový   Umístění objektu   Klidná část 

obce  

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji rodinný dům se dvěma jednotkami se samostatnými vstupy, se 
zahradou v malé obci Radkovice, která je částí města Měčín (2km), cca 18km od Klatov 
a od Plzně 38km.. Dům je situován na okraji obce v blízkosti přírodě lesů a luk na 
tichém místě bez ruchu aut. Jedná se o dvoupodlažní, podsklepený dům, situovaný do 
písmene L s celkovou plochou pozemku 434 m2, se zast. plochou 284 m2, obytnou pl. 
cca 157m2 a zahradou okolo domu 225 m2. Dále je součástí prodeje naproti domu přes 
cestu samostatná stodůlka se zas. pl. 35m2, se zahrádkou 300m2. Celková plocha obou 
pozemků tak činí 1.058m2 , celková zastavěná plocha 319m2 . Dispozice domu přízemí 
3+kk: vstupní veranda, kuchyňský kout s obývacím pokojem, dva pokoje, koupelna (se 
sprchovým koutem a s WC). V přízemí dále navazuje technická místnost s kotelnou a 
boilerem). Vstup do podkroví je řešen samostatným vchodem . V podkroví 2+1: dva 
pokoje, kuchyňský kout, s komorou, koupelna se sprchovým koutem a WC. Dále 
navazující půdní prostor, který lze využít pro další vybudování obytného prostoru. Pod 
obytnou plochou se nachází sklepní prostory. Na obytné stavení pod jednou střechou 
dále navazuje stodola s garáží (70m2). Součástí prodeje je již zmíněná zahrádka s malou 
stodůlkou/ domkem přes cestu k možnému využití chovu domácích zvířat, nebo využít 
soukromí domku jako separé pro letní altán s grilovacím koutem a posezením. Voda je 
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čerpána z vlastní studny, odpad sveden do septiku, topení kotlem na LTO / ůstředním 
topením. PENB ve třídě G.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 189 m
2
, 

Plzeňská č.p. 315, Nepomuk, okres 
Plzeň-jih 

Celková cena:  2.300.000 Kč  

Adresa: Plzeňská, Nepomuk, okres 
Plzeň-jih  

 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   Plzeňská, Nepomuk, okres Plzeň-jih   Stav objektu   Dobrý  
 Cena dle kupní 
smlouvy  

 2 300 000 Kč   Plocha užitná   189  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 10.07.2020   Plocha přidruženého 
pozemku  

 1289  

 Číslo řízení   V3437/2020-406   Voda   Vodovod  
 Poznámka k ceně   2 499 000 Kč za nemovitost (k jednání)   Odpad   Veřejná 

kanalizace  
 Konstrukce budovy   Smíšená   Plyn   Plynovod  
 Typ domu   Patrový   Umístění objektu   Okraj obce  

Slovní popis 

 K prodeji nabízíme třípodlažní dům na okraji Nepomuku s prostornou zahradou a 
čtyřmi garážemi. Prostorná zděná trojgaráž ve dvoře slouží zároveň jako zázemí pro 
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dílnu (vč. montážní jámy), samostatná dvoupodlažní budova původní garáže je nyní z 
větší části využita jako sklad náhradních dílů. Dům je podsklepen třemi místnostmi, v 
přízemí jsou dva pokoje a kuchyňka, koupelna s odděleným WC je v přístavbě v severní 
části obytného prostoru. Podkroví disponuje dvěma pokoji a balkónem, z ložnice je 
výstup na pochozí střechu koupelny a dále na střešní terasu garáže. Střešní krytina 
domu je před pěti lety nově položena, rozvod ÚT v mědi do nových radiátorů, právě 
probíhá výměna oken směrem k silnici a do zahrady. Nemovitost je díky svému 
technickému zázemí a parkovacímu prostoru velmi vhodná pro automobilového 
nadšence, sběratele, autoservis, pneuservis, či jen pro domácího kutila, který ocení a 
využije zmíněné dispozice. V zahradě je zastřešené venkovní posezení se zděným 
krbem, který lze využít i k uzení, či grilování, dále zděný domek na nářadí a studna. Do 
Plzně jen 35km.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  
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  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 250 m
2
, Blovice, 

okres Plzeň-jih 

Celková cena:  2.300.000 Kč  

Adresa: Blovice, okres Plzeň-jih  

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

 Adresa   Blovice, okres Plzeň-jih   Plocha užitná   250  
 Cena   2 300 000 Kč   Plocha přidruženého 

pozemku  
 807  

 Poznámka k ceně   2 300 000 Kč za nemovitost, včetně 
provize, včetně poplatků, včetně DPH, 
včetně právního servisu  

 Elektřina   230V  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Voda   Místní zdroj  
 Typ domu   Patrový   Odpad   Veřejná 

kanalizace  
 Počet nadzemních 
podlaží  

 2   Plyn   Individuální  

 Stav objektu   Před rekonstrukcí   Umístění objektu   Klidná část 
obce  

 Zastavěná plocha 
(m2)  

 280    

Slovní popis 

 Nabízíme vám k prodeji dvoupodlažní rodinný dům v Blovicích. Nemovitost je v 
původním stavu a je zde třeba kompletní rekonstrukce. Obec Blovice má všechny IS - 
vodovod, plyn, elektřinu i kanalizaci. Dům je napojen na elektřinu, plyn, kanalizaci a 
stávající kopanou studnu, cca 3,5 m hlubokou. V současné době je již tento stav 
nevyhovující a je třeba dům napojit na obecní vodovod. RD je z 1 třetiny podsklepen, v 
1. N.P. se nachází velká technická místnost a tři pokoje, toto podlaží je z počátku 
minulého století. Ve 2.N.P.se nachází samostatné WC, kuchyňka se sprchovým koutem, 
obývací pokoj a velká ložnice, toto podlaží bylo přistavěno v roce 1974. Na pozemku se 
nachází 2 garáže. Součástí nabídky je i zahrada s ovocnými stromy, která se nachází v 
aktivní zóně záplavového území řeky Úslavy a zasahuje až do pozemku, kde stojí RD. 
V současné době se dopracovává ÚP Blovice, do které se promítne platné záplavové 
území řeky Úslavy. Nemovitost je v klidné lokalitě a zároveň kousek od náměstí. 
Doporučujeme těm, kteří mají chuť rekonstruovat dle vlastních představ. Obec Blovice 
má veškerou infrastrukturu. S hypotékou vám rádi poradíme.  
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 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   


