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Znalecký posudek je podán v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. 
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Stručný popis předmětu znaleckého posudku 
Znalecký posudek č. 53/2022 - odhad obvyklé (obecné, tržní) ceny nemovitých věcí 
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, LV č. 
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jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 1815. Dále pak součásti a příslušenství pozemků 
– venkovní úpravy a trvalé porosty. Ocenění podle stavu ke dni 14.9.2022. 
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archivu znalce. 
 
Vlčovice 16.9.2022 



Znalec Ing. Ivan Viskupič, Vlčovice 21, 742 21 Kopřivnice 
Základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí;  

DIČ 5710156628; IČ 71055045 

 

- 2 - 

 

1. ZADÁNÍ .................................................................................................................................... 3 
1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele .................................................................................. 3 
1.2. Účel znaleckého posudku ............................................................................................................. 3 
1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru znaleckého posudku .............. 4 
1.4. Prohlídka ....................................................................................................................................... 4 

2. VÝČET PODKLADŮ ..................................................................................................................... 4 
2.1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat ................................................................................. 4 
2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis .................................................................................... 4 

Podklady katastru nemovitostí a územní plán: ............................................................................... 4 
Literatura a oceňovací nástroje: ...................................................................................................... 5 
Ostatní: ............................................................................................................................................ 5 

2.3. Věrohodnost zdroje dat ................................................................................................................ 5 
2.4. Základní pojmy a metody ocenění ............................................................................................... 5 

Zjištěná cena – ocenění podle cenového předpisu ......................................................................... 5 
Obvyklá cena ................................................................................................................................... 5 
Určení obvyklé ceny a tržní hodnoty (OV) ....................................................................................... 6 
Tržní hodnota – určení .................................................................................................................... 6 

Zvolená metodika pro podání odhadu ................................................................................................ 7 
3. NÁLEZ....................................................................................................................................... 7 

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat .......................................................................................... 7 
3.2. Popis postupu při zpracování dat ................................................................................................. 7 
3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat ....................................................................................... 7 
Vlastnické a evidenční údaje ............................................................................................................... 7 
Dokumentace a skutečnost ................................................................................................................. 8 
Místopis ............................................................................................................................................... 8 
Situace ................................................................................................................................................. 8 
Přístup přes pozemky .......................................................................................................................... 8 
Celkový popis nemovité věci ............................................................................................................... 8 
Rodinný dům čp. 1815 na pozemku parc.č. 3071/593 a parc.č. 3071/594 ulice Okružní, Hlučín ....... 9 
Posouzení nemovitostí z hlediska právní stability ............................................................................. 10 
Analýza minulého, současného a budoucího využití ......................................................................... 10 
Analýza tržního prostředí .................................................................................................................. 11 
Analýza nejlepšího a nejvyššího využití nemovitostí, alternativy využití .......................................... 11 
Ekonomická stabilita nemovitých věcí .............................................................................................. 11 
Rizika .................................................................................................................................................. 12 
3.4. Obsah .......................................................................................................................................... 12 
Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu .................................................................. 12 
Obsah tržního ocenění majetku ........................................................................................................ 12 

4. ZNALECKÝ POSUDEK ............................................................................................................... 12 
4.1. Ocenění....................................................................................................................................... 12 
Ocenění prováděné podle cenového předpisu ................................................................................. 12 

Tržní ocenění majetku ................................................................................................................ 18 
1. Věcná hodnota staveb ................................................................................................................... 18 
1.1. Rodinný dům čp. 1815 na parc.č.3071/593 ............................................................................... 18 
2. Věcná hodnota ostatních staveb ................................................................................................... 21 
3. Porovnávací hodnota ..................................................................................................................... 21 
3.1. Nemovitosti zapsané na LV č. 2970, Hlučín ................................................................................ 21 
4.2. Výsledky analýzy dat................................................................................................................... 26 
Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu: ....................................................... 26 
Rekapitulace tržního ocenění majetku .............................................................................................. 26 
Silné stránky ...................................................................................................................................... 27 



Znalec Ing. Ivan Viskupič, Vlčovice 21, 742 21 Kopřivnice 
Základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí;  

DIČ 5710156628; IČ 71055045 

 

- 3 - 

 

Slabé stránky ..................................................................................................................................... 27 
Komentář ke stanovení výsledné ceny .............................................................................................. 27 

5. ODŮVODNĚNÍ......................................................................................................................... 27 
5.1. Interpretace výsledků analýzy .................................................................................................... 27 
5.2. Kontrola postupu ........................................................................................................................ 27 

6. ZÁVĚR .................................................................................................................................... 27 
6.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď ................................................................................. 27 
6.2. Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho přesnost .............................. 28 
SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................................ 28 
PŘEZKUM ZNALECKÉHO POSUDKU ................................................................................................... 28 
Konzultant a důvod jeho přibrání ...................................................................................................... 28 
Odměna nebo náhrada nákladů ........................................................................................................ 28 
ZNALECKÁ DOLOŽKA ......................................................................................................................... 28 
Umístění nemovitostí ........................................................................................................................ 29 
Umístění nemovitostí – širší vztahy ................................................................................................... 30 
FOTODOKUMENTACE – STRANA 1 .................................................................................................... 32 
FOTODOKUMENTACE – STRANA 2 .................................................................................................... 33 
LV č. 2970 - strana 1 .......................................................................................................................... 34 
LV č. 2970 - strana 2 .......................................................................................................................... 35 
LV č. 2970 - strana 3 .......................................................................................................................... 36 

 

1. ZADÁNÍ 

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele 

Znalecká otázka 
Znalci je položena jedna znalecká otázka a to: 
Otázka č. 1 
Odhad obvyklé (obecné, tržní) ceny nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, LV č. 2970 podle cenové úrovně podle 
stavu ke dni ohledání nemovitostí, tj. ke dni 14.9.2022. 

 

1.2. Účel znaleckého posudku 

Cenový podklad pro jednání o prodeji nemovitostí; insolvenční řízení čj. MSPH 93INS 
1224/2020. 



Znalec Ing. Ivan Viskupič, Vlčovice 21, 742 21 Kopřivnice 
Základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí;  

DIČ 5710156628; IČ 71055045 

 

- 4 - 

 

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru 
znaleckého posudku 

Podle pokynu insolvenčního správce požaduje zadavatel ocenění v souvislosti se záměrem 
zpeněžení majetku v rámci insolvenčního řízení čj. MSPH 93INS 1224/2020. Dlužník PhDr. 
Stanislav Schneeweis (600527/0887); Insolvenční správce Mgr. Pavlína Jašková, advokát; 
Chromeč 2, 78901 Chromeč. 
Účelem znaleckého posudku je tedy poskytnutí cenového podkladu, který bude předmětný 
majetek ohodnocovat pro hladký a rychlý průběh zpeněžení majetkových hodnot dlužníka.  
Vzhledem k účelu znaleckého posudku a s ohledem na znění níže citovaného §219 (odst. 5) 
insolvenčního zákona, kde se předpokládá ocenění majetku obvyklou cenou, bude při ocenění 
postupováno podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku (zákon v platném znění ke 
dni ohledání nemovitostí), který definuje cenu obvyklou. 
Znalec obecně považuje insolvenci a prodej v insolvenci za situaci spíše mimořádnou a 
částečně ji chápe jako prodej v tísni, což konstrukce ceny obvyklé podle zákona č. 151/1997 
nepředpokládá. 
Zákon č.182/2006 ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
§ 219 Ocenění položek soupisu 
(5) Při ocenění podle odstavců 1 až 4 se majetek oceňuje obvyklou cenou. Postup podle 
odstavců 1 až 4 se neuplatní, byl-li ustanoven znalec podle § 153 odst. 1. 

1.4. Prohlídka 

Prohlídka byla provedena dne 14.9.2022 za přítomnosti znalce Ing. Ivana Viskupiče, paní Aleny 
Hefkové jako zástupce objednatele a pana PhDr. Stanislava Schneeweise, vlastníka 
nemovitostí. 

2. VÝČET PODKLADŮ 

2.1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat 

Při zpracování tohoto ocenění bude postupováno podle ujednání zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a dále podle vyhlášky č. 424/2021 Sb, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 
Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). Základním zdrojem dat 
jsou veřejné registry, a to katastr nemovitostí, statistiky ČSÚ. Dále byly použity další veřejně 
přístupné zdroje a informace, zejména územní plán obce Hlučín, pomocně pak nabídky 
realitních kanceláří a vlastní databáze informací. Znalcem byl zajištěn aktuální výpis z listu 
vlastnictví č. 2970, aktuální stav ke dni 14.9.2022. 

2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 

Podklady katastru nemovitostí a územní plán: 

• výpis z katastru nemovitostí na LV č. 2970, stav katastru nemovitostí evidovaný ke dni 
14.9.2022  

• informace katastru (dálkový přístup do katastru nemovitostí) o vlastnických vztazích – 
okolní nemovitosti 

• pozemková mapa – dálkový přístup do katastru nemovitostí, k.ú. Hlučín 

• informace o územním plánu obce, dálkový přístup – internet, město Hlučín  
Stavebně – právní, listinná a projektová dokumentace:  

file:///C:/Users/Ivan/Documents/Posudky%20a%20odhady/POS%202022/2022%20NEM%20Expres/151/1997%20Sb
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• objednávka – insolvenční správkyně paní Mgr. Pavlína Jašková, IČ: 713 47 429, DIČ: 
CZ8151125807, se sídlem Chromeč 2, PSČ  789 01, prostřednictvím společnosti BONA 
ELECTA s.r.o. Ostrava 

• znalecký posudek jiného znalce - č. 1477-59/2020 ze dne 4.6.2020 - znalec Ing. Luděk 
Konečný 

• vlastní znalecký posudek č. 44/2021 ze dne 21.11.2021 

• kolaudační rozhodnutí čj. Výst. 2211/2475-96 – Tch ze dne 21.11.1996 - dům čp. 1815 
Literatura a oceňovací nástroje: 

• zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a dále vyhláška č. 424/2021 Sb, 

• oceňovací program PLUTO OLT, NEMExpres 

• publikace – Nemovitosti – oceňování a právní vztahy, Nakl. Linde; prof. Ing. Bradáč 

• Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí – I. vydání, Brno 2016, nakl. CERM; prof. Ing. 
Bradáč 

• publikace: Změny oceňování nemovitých věcí v letech 2021 a 2022, vydal ITEZ Opava, 
2022, Jakub Hanák 

• informace sítě Internet – dálkový přístup do katastru nemovitostí; realitní nabídky  

• Cenová mapa OctopusPro s.r.o 
Ostatní: 

• informace objednatele a vlastníka nemovitostí podané při ohledání dne 14.9.2022 

2.3. Věrohodnost zdroje dat 

Pro podání tohoto posudku jsou: 

• využity závazné veřejné dokumenty, a to územní plán obce Hlučín a veřejně dostupné 
údaje z katastru nemovitostí a veřejných registrů.  

• vlastní databáze znaleckých posudků znalce a informace získané ohledáním nemovitostí 

• byly převzaty vlastnické podklady evidence katastru nemovitostí a tyto podklady jsou 
považovány znalcem za kompletní a správné 

Informace objednatele a vlastníka nemovitostí posudku uvedené v tomto ocenění pokládá 
znalec za věrohodné, kompletní a pravdivé a dále je neověřoval. Stanovená hodnota je platná 
pouze a pro účel pro který se ocenění provádí a je obecně nepřenosná. 

2.4. Základní pojmy a metody ocenění 

Metodika pro ocenění a zjištění ceny obvyklé a dále ceny zjištěné podle cenového předpisu: 

Zjištěná cena – ocenění podle cenového předpisu 
Cena zjištěná (administrativní cena) podle cenového předpisu vyhlášky MF v aktuálním znění, 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 
aktuálně vyhláška č. 424/2021 Sb.  
Obvyklá cena  
ZÁKON č. 151/1997 Sb. O oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku) (OZ) 
§ 2 Způsoby oceňování majetku a služeb  

1. Pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování, oceňují se majetek a služba obvyklou 
cenou.  
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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. 

3. V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služba tržní 
hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny okolnosti, 
které mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro neurčení obvyklé ceny musejí být v ocenění 
uvedeny. 

Tržní hodnota podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC 

Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je definována tržní hodnota - 
"odhadovaná částka, za kterou by měl být majetek k datu ocenění směněn v transakci bez 
osobních vlivů mezi dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patřičném průzkumu 
trhu, na němž účastníci jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku." 
Určení obvyklé ceny a tržní hodnoty (OV) 
Podle vyhlášky č. 424/2021 Sb. § 1a a §1b k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška) určuje: 

Obvyklá cena – určení 

(1) Obvyklá cena se určuje porovnáním sjednaných cen stejných, popřípadě obdobných předmětů 
ocenění v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do porovnání se nezahrnují ceny 
sjednané za vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího a kupujícího ani vlivu 
zvláštní obliby.  
(2) Postup určení obvyklé ceny zahrnuje  

a) výběr údajů do souboru pro porovnání s předmětem ocenění nejméně od 3 obdobných 
předmětů na základě kritérií podle druhu předmětu ocenění a jeho zvláštností ke dni ocenění,  
b) srovnávací analýzu údajů z vybraného souboru obdobných předmětů ocenění s údaji o 
oceňovaném předmětu ocenění,  
c) určení základní jednotky pro porovnání a parametrů s významným podílem na výši ceny, 
určení rozdílů parametrů mezi oceňovanými předměty ocenění a obdobnými předměty ocenění, 
d) úpravu sjednaných cen v návaznosti na odlišnost obdobných předmětů ocenění od předmětů 
oceňovaných jejich korekcí, přičemž odchylka způsobená korekcí musí být řádně odůvodněna, 
e) výběr, odůvodnění a provedení analýzy s vyhodnocením souboru upravených cen včetně 
zdůvodněného případného vyloučení odlehlých údajů a  
f) určení obvyklé ceny, která vychází z vyhodnocení souboru upravených cen. 

(3) Údaje použité pro určení obvyklé ceny musí být kontrolovatelné a postup jejich zpracování musí být 
z ocenění zřejmý a doložený.  
(4) Nemožnost určení obvyklé ceny podle odstavců 1 a 2 je nutné doložit, zejména uvést postupy, které 
byly pro zjištění realizovaných cen obdobných předmětů ocenění provedeny, a jejich výsledky. 

Tržní hodnota – určení 
(1) Tržní hodnotou předmětu ocenění je odhadovaná částka, která se určuje zpravidla na základě výběru 

z více způsobů oceňování, a to zejména způsobu porovnávacího, výnosového nebo nákladového. 
Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění se zohledňují tržní rizika a předpokládaný vývoj na 
dílčím či místním trhu, na kterém by byl obchodován. 
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(2) Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění, s výjimkou služeb, se přihlíží k možnosti jeho nejvyššího 
a nejlepšího využití, které je ke dni ocenění možné, fyzicky dosažitelné, právně přípustné a 
ekonomicky proveditelné. 

(3) Údaje použité pro určení tržní hodnoty musí být kontrolovatelné a postup jejich zpracování, včetně 
použití jednotlivých způsobů oceňování, musí být z ocenění zřejmý a doložený. 

 
Definice a charakteristika jednotného funkčního celku dle zákona 151/1997 Sb, §9 (2): (OZ) 
- jednotným funkčním celkem se rozumějí pozemky v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které 
souvisle navazují na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku může být i více 
pozemků druhu pozemku zastavěná plocha nádvoří. Oceňované pozemky tvoří se stavbou RD čp. 1815 
jednotný funkční celek. 

Ocenění stavebních pozemků podle Vyhl č. 424/2021, § 4 (1) 
Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného a pozemky v jednotném 
funkčním celku s ním se určí, není-li dále stanoveno jinak, podle vzorce:  
ZCU = ZC * I 
(podrobněji viz. vyhláška) 

Zvolená metodika pro podání odhadu  

Požadavkem objednatele je ocenit nemovitosti obvyklou cenou (tržní hodnotou), která bude 
sloužit jako cenový podklad pro nabídkové řízení prodeje nemovitostí. V souladu se zvyklostmi 
zpracování znaleckých posudků o ocenění nemovitých věcí bude znalcem: 

• Vypočtena cena zjištěná podle cenového předpisu (ocenění podle cenového 
předpisu) 

• Stanovena věcná hodnota staveb a zjištěná cena pozemků (ocenění podle 
cenového předpisu) 

• Vypočtena porovnávací hodnota nemovitostí jako celku (stavby a pozemky) 

Dosažené výsledky a výpočty budou znalcem posouzeny, vyhodnoceny a odbornou rozvahou 
bude proveden odhad obvyklé ceny nemovitostí zapsaných na LV č. 2970 v k.ú. Hlučín jako 
celku. 

3. NÁLEZ 

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat 

Podklady pro ocenění byly převzaty od objednatele posudku a převzaty z veřejných registrů. 
Pro zpracování posudku byly použity obvyklé postupy oceňování nemovitých věcí doporučené 
odbornou literaturou a postupy stanovené oceňovacími předpisy.  

3.2. Popis postupu při zpracování dat 

Data a podklady byly zpracovány za použití oceňovacího předpisu a oceňovacího programu 
NEMExpres PlutoOlt, Praha. 

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 

Katastrální údaje: kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Hlučín, k.ú. Hlučín 
Adresa nemovité věci: Okružní 1815, 748 01 Hlučín 

Vlastnické a evidenční údaje 
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Dokumentace a skutečnost 

Zjištěný stav při ohledání nemovitostí odpovídá zápisu v evidenci katastru nemovitostí – LV č. 
2970 - viz. příloha. Pozemky a stavba tvoří funkční celek.  

Místopis 

Místopis Hlučín 
Hlučín je obcí s rozšířenou působností (SO RP Hlučín) v okrese Opava v Moravskoslezském 
kraji, 10 km severozápadně od Ostravy. Má 3 části a to: Hlučín (k. ú. Hlučín); Bobrovníky (k. ú. 
Bobrovníky); Darkovičky (k. ú. Darkovičky). Město je plně vybaveno infrastrukturními stavbami 
(doprava, inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, ČOV, plynofikace obce) a nachází se zde řada 
kulturních a společenských zařízení (knihovna, kino, muzeum, kulturní zařízení a galerie). V 
Hlučíně jsou 4 základní školy a 4 mateřské školy. Je zde taktéž gymnázium a střední odborná 
škola. Po stránce sportu má město řadu hřišť a zařízení pro tělovýchovu. Ve městě má sídlo 
celá škála podnikatelských subjektů v různých oborech hospodářské činnosti - 18 státních 
organizací; 10 akciových společností a cca 270 obchodních společností (zdroj www.risy.cz). 
Velmi příznivý vliv na ceny nemovitostí má taktéž blízkost statutárního města Ostrava. 
Hlučín lze považovat za dobře vybavené město, když velikost a rozsah vybavení plně odpovídá 
standardu měst s počtem obyvatel kolem cca 14 tis. 

Situace 

Typ pozemku:  zast. plocha  ostatní plocha  orná půda 
 trvalé travní porosty  zahrada  jiný 

Využití pozemků
  

 RD  byty  garáže  

Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní 
zóna  ostatní 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 
veř. / vl.  /  elektro  telefon 

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  MHD  železnice  autobus 
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):   dálnice/silnice I. tř.  silnice II.,III.tř.  
Poloha v obci: okrajová část – zástavba RD 
Přístup k pozemku  zpevněná komunikace  

Přístup přes pozemky 

3071/406 ostatní komunikace ostatní plocha o výměře 5966 m2; Vlastník: Město Hlučín, 
Mírové náměstí 24/23, 74801 Hlučín, místní komunikace ulice Okružní 

   

Celkový popis nemovité věci 

Umístění nemovitostí 
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Oceňované nemovitosti se nachází v okrajové části obce Hlučín – ulice Okružní. Jedná se o 
klidnou lokalitu zastavěnou rodinnými domy, která je v rámci města dobře dostupná a je plně 
zainvestovaná infrastrukturními stavbami. Nemovitost je přístupná po zpevněné místní 
komunikaci a je napojena na vodovod, plynovod, rozvody elektro a kanalizaci.) 
Charakteristika hlavní stavby pro její ocenění 
Objekt bydlení – jedná se o dokončenou, a řádně užívanou stavbu postavenou a umístěnou na 
parc.č. 3071/593 a parc.č. 3071/594, která splňuje podmínky definice platné pro rodinný dům. 

Def. 
Rodinný dům je stavbou pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá 
požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít 
nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

Pozemky – charakteristika pozemků pro ocenění 
Pozemky parc.č. 3071/437; parc.č. 3071/593, parc.č. 3071/594 a stavba čp. 1815 tvoří 
jednotný funkční celek – bydlení. Celková plocha pozemků: 270 m2. 

Definice a charakteristika dle zákona 151/1997 Sb, §9 (2): - jednotným funkčním 
celkem se rozumějí pozemky v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které 
souvisle navazují na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném 
funkčním celku může být i více pozemků druhu pozemku zastavěná plocha nádvoří. 

 

Rodinný dům čp. 1815 na pozemku parc.č. 3071/593 a parc.č. 3071/594 ulice 
Okružní, Hlučín 

Jedná se o řadový podsklepený rodinný dům se sedlovou střechou postavený tradiční zděnou 
technologií o zastavěné ploše 96,51 m2 a o obestavěném prostoru 770,41 m3. Dům byl 
postaven a zkolaudovaný v roce 1996 (stáří stavby ke dni ocenění 2022-1996 = 26 roků). Kolem 
roku 2010 byl částečně modernizován. 
Dispoziční řešení: 
Rodinný dům je přístupný z ulice Okružní. V 1. NP se nachází centrální chodba, z které je přímý 
přístup do garáže (garáž je součástí stavby) a do 1. PP a podkroví. Hlavní místností 1. NP je 
obývací pokoj s krbem, který je přímo propojen s kuchyní a je z něj veden přístup venkovním 
schodištěm na okrasnou zahradu. Jednoramenným betonovým schodištěm je přístup do 1. PP, 
které je navíc přímo přístupné taktéž z venkovního prostoru parc.č. 3071/436. V 1. PP je 
umístěn plynový kotel a 3 místnosti (sklad). V podkroví se nachází 3 ložnice, WC a koupelna. 
Užívání stavby: bydlení, byt 4+KK umístěný v 1.NP a podkroví objektu 

Konstrukční řešení:  
Základy jsou standardní betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce jsou 
zděné ze zdiva tl. 45 cm. Stropy na 1. NP jsou provedeny jako keramické, v podkroví je pak 
proveden sádrokartonový podhled s tepelnou izolací. Podhledy jsou jak rovné, tak i šikmé. 
Krov vázaný dřevěný, objekt je zastřešen taškami. Objekt má provedené kompletní klempířské 
konstrukce – oplechování střechy a dešťové žlaby a svody. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké 
– fasáda objektu je zateplena a opatřena strukturovanou omítkou a je proveden sokl z 
keramických obkladů.  



Znalec Ing. Ivan Viskupič, Vlčovice 21, 742 21 Kopřivnice 
Základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí;  

DIČ 5710156628; IČ 71055045 

 

- 10 - 

 

Vnitřní obklady sociálního vybavení (WC, koupelny) jsou keramické a objekt má proveden 
částečně keramické dlažby jako nášlapné vrstvy podlah (chodba, obývací pokoj), když další 
nášlapné plochy podlah jsou provedeny jako plovoucí podlaha. Výplně otvorů: okna plastová 
s trojsklem, dveře dřevěné do dřevěných zárubní. 
Objekt je vytápěn plynovým kotlem s přípravou teplé vody. Je provedena standardní světelná 
a motorová elektroinstalace a objekt má provedený bleskosvod. V domě je proveden rozvod 
studené a teplé vody. Objekt je řádně odkanalizován. 
 
Opotřebení staveb – RD čp. 1815: jedná se o objekt bez rekonstrukcí rekonstrukci pořízený v 

roce 1996. Objekt se nachází v dobré stavebně – technické kondici odpovídající běžnému 

opotřebení a řádně prováděné údržbě objektu. 

Dle přílohy č. 21 oceňovací vyhlášky činí celková předpokládaná životnost při běžné údržbě 

zpravidla u budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků se zděnými, 

betonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 

80 let a méně. Vzhledem na stav objektu bude opotřebení stanoveno lineární metodou.  

Venkovní úpravy – charakteristika:  
Rodinný dům čp. 1815 je standardně napojen na technickou infrastrukturu – veřejné rozvody 
vody, elekto, kanalizace a plynovod umístěné ve veřejné ploše ulice Okružní. 
Charakteristika: standardní venkovní úpravy, které mají na obvyklou cenu neutrální vliv. 
Ocenění (věcný hodnota) bude provedeno zjednodušeným způsobem 
Trvalé porosty – charakteristika:  
Okrasná zahrada na parc.č. 3071/437 - listnaté a jehličnaté okrasné keře a stromy. Trvalé 
porosty mají na obvyklou cenu neutrální vliv. Ocenění bude provedeno zjednodušeným 
způsobem – pokryvná plocha porostů činí cca 80 m2. 

Charakteristika: standardní trvalé okrasné porosty, které mají na obvyklou cenu neutrální vliv. 
Ocenění (věcná hodnota) bude provedeno zjednodušeným způsobem 
Jiné stavby: nejsou 

Posouzení nemovitostí z hlediska právní stability 

Právní životnost (doba vzniku nemovitosti po její právní zánik) je omezena jejich fyzickou 
životností, u pozemků je neomezená. Celkově znalcem hodnoceno jako stabilní nemovitosti. 

Analýza minulého, současného a budoucího využití 

Účel bydlení je původním účelem využití RD čp. 1815 a pro tento účel je dům i dnes využíván. 
Do budoucna se nepředpokládá změna využití objektu.  

 

Využití nemovitostí je v souladu 
s podmínkami územního plánu města Hlučín 
– bydlení. 
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Analýza tržního prostředí 

O HB INDEXu: 
Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel 
je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili 
klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v 
katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 
různých parametrů nemovitostí.  
Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od 
Hypoteční banky. Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytů, 
rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, 
jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu 
zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční 
banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách. 

  
HB INDEX 2Q 2022 – Rodinné domy: 
„Tempo růstu cen rodinných domů mírně zpomalilo, kvartálně na 4,5procentního bodu. Dopad na 
zpomalení má nižší poptávka, kterou ovlivnily vyšší úrokové sazby. Přetrvává zájem o menší rodinné 
domy v dobrém technickém stavu. Naopak je viditelný propad poptávky po starších, energeticky 
náročných domech a těch, které jsou ve větší vzdálenosti od velkých měst. Důvodem jsou rostoucí ceny 
energií a pohonných hmot. Ceny materiálu a energií mají i dopad na stavební trh jako celek, a i z toho 
důvodu se individuální výstavba rodinných domů prakticky zastavila.  
Zdroj: https://www.hypotecnibanka.cz/o-bance/pro-media/hb-index/hb-index-tempo-rustu-cen-bytu-
a-domu-zpo1/, Datum: 9. 8. 2022 11:27:00 

Obecně lze konstatovat, že od roku 2014 dodnes ceny rodinných domů neustále rostou. Pro 
lokalitu Hlučín se jeví, že ceny nemovitostí spíš stagnují. Oceňovaná nemovitost se jeví jako 
prodejná. 

Analýza nejlepšího a nejvyššího využití nemovitostí, alternativy využití 

Stávající a předpokládaný budoucí stav (bydlení, RD čp. 1815) lze hodnotit jako nejlepší a 
nejvyšší využití nemovitostí, které je v souladu s územním plánem obce Hlučín. Další zastavění 
pozemku parc.č. 3071/437 pro účel samostatného bydlení nelze s ohledem na jeho velikost a 
dispozici očekávat.  

Ekonomická stabilita nemovitých věcí 

Nemovitost jako celek hodnocena jako stabilní nemovitá věc. 

https://www.hypotecnibanka.cz/o-bance/pro-media/hb-index/hb-index-tempo-rustu-cen-bytu-a-domu-zpo1/
https://www.hypotecnibanka.cz/o-bance/pro-media/hb-index/hb-index-tempo-rustu-cen-bytu-a-domu-zpo1/
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Rizika 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou  

NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 
NE Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) 
NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací 
NE Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace 
Komentář: Rizika s právním stavem nemovitých věcí nejsou zjištěna.  

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  

NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území 
Komentář: Rizika spojená s umístěním nemovité věci nejsou.  

Věcná břemena a obdobná zatížení:   

ANO Zástavní právo 
ANO Exekuce 
Komentář: K nemovitosti se podle aktuálního výpisu z LV č. 2970 váže právo zástavní smluvní 
– V-3425/2016-806, dále jsou nemovitosti dotčeny omezením převodu nemovitostí a 
omezeními vyplývajícími z Rozhodnutí o úpadku podle insolvenčního zákona. Podrobněji viz 
příloha – LV. Tyto skutečnosti nebrání podání tohoto ocenění. 

Ostatní rizika: nejsou  

NE Nemovitá věc není pronajímána 
Komentář: Stavba není pronajata, je řádně dokončena a zkolaudována, nemá zhoršený 
technický stav, je řádně užívána k bydlení. 

3.4. Obsah 

Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu  

1. Pozemky parc.č. 3071/437; 3071/593 a 3071/594, LV č. 2970, včetně součástí pozemků  
1.1. Oceňované pozemky  
1.2. Rodinný dům č.p. 1815 na parc.č. 3071/594 a parc.č. 3071/594  
1.3. Trvalé porosty – okrasné dřeviny  

Obsah tržního ocenění majetku  

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Rodinný dům čp. 1815 na parc.č.3071/593  

2. Věcná hodnota ostatních staveb  

2.1. Ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem  

3. Porovnávací hodnota  

3.1. Nemovitosti zapsané na LV č. 2970, Hlučín – nemovitosti jako celek  

4. ZNALECKÝ POSUDEK 
4.1. Ocenění 
Ocenění prováděné podle cenového předpisu  
Název předmětu ocenění: Nemovitosti zapsané na LV č. 2970 - Hlučín, RD čp. 1815 a 

související pozemky 
Adresa předmětu ocenění: Okružní 1815 
 748 01 Hlučín 
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LV: 2970 
Kraj: Moravskoslezský 
Okres: Opava 
Obec: Hlučín 
Katastrální území: Hlučín 
Počet obyvatel: 13 805 
Základní cena stavebního pozemku obce okresu OPAVA ZCv = 1 098,00 Kč/m2 

Koeficienty obce Hlučín 
Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: Nad 5000 obyvatel I  0,85 
O2. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5000 a 

všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ a katastrální území 
lázeňských míst typu D 

III  0,85 

O3. Poloha obce: Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) 
vyjmenovaným v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) 

II  1,03 

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

I  1,00 

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

I  1,00 

O6. Občanská vybavenost v obci: Komplexní vybavenost (obchod, služby, 
zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a 
kulturní zařízení aj.) 

I  1,00 

 
Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 817,00 Kč/m2 

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., č. 
488/2020 Sb. a č. 424/2021 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: Poptávka je vyšší než nabídka III  0,06 
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 zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV  1,00 
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: Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) 
vyjmenovanou v tabulce č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a Brna) 

III  1,03 

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, služby, 
zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní) služby, 
sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,05 

 
V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 



Znalec Ing. Ivan Viskupič, Vlčovice 21, 742 21 Kopřivnice 
Základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí;  

DIČ 5710156628; IČ 71055045 

 

- 14 - 

 

přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,146 
  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) = 1,060 
  i = 1  
 

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: Okrajové části obce III  -0,05 
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  0,02 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti komerčního 
využití 

II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů – nejsou II  0,00 

 
  

11 
 

Index polohy IP = P1 * (1 +  Pi) = 1,020 
  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 
přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky: Koeficient pp = IT * IP = 1,169 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: Koeficient pp = IT * IP 
= 1,081 

1. Pozemky parc.č. 3071/437; 3071/593 a 3071/594, LV č. 2970, včetně 
součástí pozemků 
1.1. pozemky 
Ocenění Index trhu s nemovitostmi IT = 1,060 Index polohy pozemku IP = 1,020 

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 
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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 = 1,060 * 1,000 * 1,020 = 1,081 

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  817,-  1,081    883,18 

 

Typ Název Parcelní číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 

[Kč/m2] 
Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 1 ostatní plocha 3071/437 144 883,18 127 177,92 
§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a nádvoří 3071/593 121 883,18 106 864,78 
§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a nádvoří 3071/594 5 883,18 4 415,90 

Stavební pozemky – celkem 270  238 458,60 

1.2. Rodinný dům č.p. 1815 na parc.č. 3071/594 a parc.č. 3071/594 

Cenový předpis: 
§ 35 Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek 
(1) Cena porovnávacím způsobem se zjišťuje u dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního 
domku, vymezených v § 13 odst. 2 a 5, s výjimkou těch, které patří k původní zemědělské usedlosti, o obestavěném 
prostoru do 1 100 m3 včetně. 
(2) Základní cena upravená rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku se určí podle vzorce 

 
kde 
ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru, 
ZC ...... základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 přílohy č. 24 k této vyhlášce, 
IV ........ index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce 

 
kde 
Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení uvedeného v tabulce č. 2 v 
příloze č. 24 k této vyhlášce. 
Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce 
č. 2 v příloze č. 24 k této vyhlášce. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejich 
charakteristik do kvalitativního pásma znaku. 
Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa. 
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(3) V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku 
uvedené v příloze č. 11 k této vyhlášce. 
(4) Není-li základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedena v tabulce č. 1 v příloze 
č. 24 k této vyhlášce nebo je-li na pozemcích v jednotném funkčním celku s nimi stavba určená nebo užívaná pro 
podnikání, určí se jejich cena podle § 13. 
(5) Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, určená porovnávacím způsobem, 
zahrnuje i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položek 
č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu společně užívaných vedlejších staveb, pokud součet výměr jejich 
zastavěných ploch není větší než 25 m2. 
(6) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech společně užívaných vedlejších staveb s rodinným domem, rekreační 
chalupou nebo rekreačním domkem větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části čtvrté hlavy 
první. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Rodinný dům § 35 porovnávací metoda 
Poloha objektu: Moravskoslezský kraj, obec 10 001 – 50 000 

obyvatel 
Stáří stavby: 26 let 
Základní cena ZC (příloha č. 24):  1 718,- Kč/m3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

1.PP: =  77,30 m2 

1.NP: =  96,51 m2 

Podkroví: =  77,31 m2 

 
Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 

1.PP: 77,30 m2 2,60 m 
1.NP: 96,51 m2 3,00 m 
Podkroví: 77,31 m2 2,90 m 

Obestavěný prostor 

Obestavěný prostor – výpočet viz. věcná hodnota: =  770,41 m3 

Obestavěný prostor – celkem: =  770,41 m3 

Podlažnost: 

Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 =  96,51 m2 

Zastavěná plocha všech podlaží: ZP =  251,12 m2 

Podlažnost: ZP / ZP1 = 2,60 

Výpočet indexu cenového porovnání 
Index vybavení 
Název znaku č. Vi 

0. Typ stavby – podsklepený – se šikmou nebo strmou střechou III typ C 
1. Druh stavby: dvojdomek, dům řadový II  -0,01 
2. Provedení obvodových stěn: cihelné nebo tvárnicové zdivo  III  0,00 
3. Tloušťka obvod. stěn: 45 cm II  0,00 
4. Podlažnost: hodnota větší než 2 III  0,02 
5. Napojení na sítě (přípojky): přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo 

propan butan 
V  0,08 

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 

file:///C:/Users/Ivan/Documents/Posudky%20a%20odhady/POS%202022/2022%20NEM%20Expres/příloze%20č.%2011
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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: bez pozemku (nebo pouze zast. 
stavbou) nebo do 300 m2 – parc.č. 3071/437–144 m2 

I  -0,01 

12. Kritérium jinde neuvedené: významně zvyšující cenu – Nadstandardní 
konstrukce vybavení stavby 

V  0,10 

13. Stavebně – technický stav: stavba ve výborném stavu  I  1,05 

Koeficient pro stáří 26 let: 
s = 1 - 0,005 * 26 = 0,870 

  
12 

 

Index vybavení IV = (1 +  Vi) * V13 * 0,870 = 1,078 
  i = 1  

Nemovitá věc je součástí pozemku. Index trhu s nemovitými věcmi IT = 1,060. Index polohy 
pozemku IP = 1,020 

Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 1 718,- Kč/m3 * 1,078 = 1 852,- Kč/m3 

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 770,41 m3 * 1 852,- Kč/m3 * 1,060 * 1,020= 1 542 655,42 Kč 

RD čp. 1815 - Cena stanovená porovnávacím způsobem =  1 542 655,42 Kč 
 

1.3. Trvalé porosty – okrasné dřeviny 
Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin oceněné 
zjednodušeným způsobem: § 47 
   
Celková cena pozemku: Kč  238 458,60 
Celková výměra pozemku m2  270,00 
Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m2  80,00 
Cena pokryvné plochy porostů Kč  70 654,40 
Cena porostu je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: *  0,065 

Cena smíšeného porostu: =  4 592,54 

Trvalé porosty – okrasné dřeviny – zjištěná cena celkem =  4 592,54 Kč 

Pozemky parc.č. 3071/437; 3071/593 a 3071/594, LV č. 2970, včetně součástí pozemků – 
rekapitulace 

1.1. Pozemky:   238 458,60 Kč 
Stavby a porosty na pozemku: 

1.2. Rodinný dům č.p. 1815 na parc.č. 3071/594 a parc.č. 
3071/594 

 1 542 655,42 Kč 

1.3. Trvalé porosty – okrasné dřeviny  4 592,54 Kč 

Stavby a porosty na pozemku – celkem +  1 547 247,96 Kč 

Pozemky parc.č. 3071/437; 3071/593 a 3071/594, LV č. 
2970, včetně součástí pozemků – zjištěná cena celkem 

=  1 785 706,56 Kč 
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Tržní ocenění majetku 
 

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Rodinný dům čp. 1815 na parc.č.3071/593  

Ocenění nákladovým způsobem podle cenového předpisu: 
§ 13 Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek 
(1) Základní cena upravená rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku, jejichž obestavěný prostor 
je větší než 1 100 m3 nebo jde-li o původní zemědělskou usedlost nebo není-li pro ně v tabulce č. 1 v příloze č. 24 
k této vyhlášce stanovena základní průměrná cena nebo jsou-li tyto stavby rozestavěné, se určí podle vzorce 

kde 
ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru, 
ZC ...... .základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 11k této vyhlášce, 
K4 ........ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce 

 
kde 
1 a 0,54 ..... konstanty, 
n ..... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v tabulce č. 3 v příloze č.21 k této vyhlášce, s 
nadstandardním vybavením, snížený o součet cenových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním 
vybavením, určených z uvedených tabulek. 
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, 
kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v 
podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že 
  a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, 

která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se 
vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových 
podílů nemění, 

b)  je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení 
podle přílohy č. 11 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v 
případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a), 

c)  chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21k této vyhlášce, vynásobí se její cenový 
podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů. 

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce, 
Ki ........ koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994. 
(2)  Jako rodinný dům se ocení stavba, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na 
trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží 
a jedno podzemní podlaží a podkroví. 
(3) Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění účel jeho užívání, ocení se celá 
stavba jako rodinný dům. Jestliže dojde ke změně účelu užívání, stavba se ocení podle § 12. 
(4) Na obytnou část navazující hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou s ní provozně nebo stavebně 
propojeny, se ocení na základě skutečného účelu užití samostatně, přičemž obytná část, pokud splňuje kritéria 
stavby podle odstavce 2, se ocení podle § 13. Koeficienty K1 až K4 se pro hospodářskou část stanoví zvlášť, 
nezávisle na obytné části. Obestavěný prostor hospodářské části se do obestavěného prostoru rodinného domu 
nezapočítává. 
(5) Jako rekreační domek se ocení stavba v zastavěném území obce se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně 
verand, vstupů a podsklepených teras, má nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a 
podkroví a jedno podzemní podlaží. Za rekreační chalupu se považuje stavba, u níž byl původní účel užití stavby 
změněn na stavbu pro rodinnou rekreaci. 
(6) Při ocenění rekreační chalupy a rekreačního domku, pokud jejich část slouží k jiným účelům, se postupuje 
obdobně podle odstavce 3. 
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Zatřídění pro potřeby ocenění 

Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: § 13, typ C 
Svislá nosná konstrukce: zděná 
Podsklepení: podsklepená 
Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. 

podlaží 
Střecha: se šikmou nebo strmou střechou 
Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] výška 

1. PP 3,20*11,10+4,20*9,95 =  77,31 2,60 m 
1.NP 6,00*3,20+3,20*11,10+4,20*9,95 =  96,51 3,00 m 
Podkroví 3,20*11,10+4,20*9,95 =  77,31 2,90 m 

  251,13 m2 

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

Typ Název Obestavěný prostor [m3] 

PP 1. PP (3,20*11,10+4,20*9,95) *(2,60) =  201,01 
NP 1.NP (6,00*3,20+3,20*11,10+4,20*9,95) *(3,00) =  289,53 
NP Podkroví (3,20*11,10*2,90) +(4,20*9,95*2,90) - (2,30*1,45*0,5*7,20) 

*2+ (4,00*2,30*0,50*1,5) =  207,09 
Z Zastřešení 6,00*2,60*0,5*4,10+7,50*3,40*0,5*3,20 =  72,78 

Obestavěný prostor – celkem:  770,41 m3 

 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

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

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 
standardu 

Část 
[%] 

1. Základy betonové základové pasy S 100 
2. Zdivo zdivo 45 cm. S 100 
3. Stropy keramické, SDK podhled S 100 
4. Střecha dřevěný krov, sedlová střecha S 100 
5. Krytina tašky S 100 
6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S 100 
7. Vnitřní omítky vápenné hladké S 100 
8. Fasádní omítky zakázkové – zateplovací systém N 100 
9. Vnější obklady sokl z keramického obkladu S 100 
10. Vnitřní obklady běžné keramické obklady, koupelna a WC S 100 
11. Schody betonové – nášlapná vrstva dřevo S 100 
12. Dveře dřevěné, plné a poloprosklené do 

dřevěných zárubní 
N 100 

13. Okna plastová s izolačním trojsklem N 100 
14. Podlahy obytných místností laminátová podlaha, keramická dlažba N 100 
15. Podlahy ostatních místností keramická dlažba S 100 
16. Vytápění ústřední topení, plynový kotel N 100 
17. Elektroinstalace světelná, třífázová S 100 
18. Bleskosvod ano S 100 
19. Rozvod vody plastové trubky a ocelové trubky S 100 
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20. Zdroj teplé vody plynový kotel se zásobníkem N 100 
21. Instalace plynu zemní plyn S 100 
22. Kanalizace plastové potrubí S 100 
23. Vybavení kuchyně zakázkové S 100 
24. Vnitřní vybavení umyvadlo, vana, WC, sprchový kout – v 

každém patře 
N 100 

25. Záchod splachovací standardní S 100 
26. Ostatní krb a elektronicky ovládané vrata garáže N 100 

Výpočet koeficientu K4 

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

Koef. 
Upravený 
obj. podíl 

1. Základy S  5,40 100  1,00  5,40 
2. Zdivo S  23,40 100  1,00  23,40 
3. Stropy S  9,10 100  1,00  9,10 
4. Střecha S  5,40 100  1,00  5,40 
5. Krytina S  3,30 100  1,00  3,30 
6. Klempířské konstrukce S  0,80 100  1,00  0,80 
7. Vnitřní omítky S  6,10 100  1,00  6,10 
8. Fasádní omítky N  2,80 100  1,54  4,31 
9. Vnější obklady S  0,50 100  1,00  0,50 
10. Vnitřní obklady S  2,20 100  1,00  2,20 
11. Schody S  2,30 100  1,00  2,30 
12. Dveře N  3,20 100  1,54  4,93 
13. Okna N  5,10 100  1,54  7,85 
14. Podlahy obytných místností N  2,10 100  1,54  3,23 
15. Podlahy ostatních místností S  1,30 100  1,00  1,30 
16. Vytápění N  5,30 100  1,54  8,16 
17. Elektroinstalace S  4,20 100  1,00  4,20 
18. Bleskosvod S  0,60 100  1,00  0,60 
19. Rozvod vody S  2,90 100  1,00  2,90 
20. Zdroj teplé vody N  1,70 100  1,54  2,62 
21. Instalace plynu S  0,50 100  1,00  0,50 
22. Kanalizace S  2,70 100  1,00  2,70 
23. Vybavení kuchyně S  0,50 100  1,00  0,50 
24. Vnitřní vybavení N  4,30 100  1,54  6,62 
25. Záchod S  0,30 100  1,00  0,30 
26. Ostatní N  4,00 100  1,54  6,16 

Součet upravených objemových podílů  115,38 
Koeficient vybavení K4:  1,1538 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m3]: =  2 130,- 
Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 11): *  1,1200 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  1,1538 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,0000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5310 

Základní cena upravená  [Kč/m3] =  6 966,59 

Plná cena: 770,41 m3 * 6 966,59 Kč/m3 =  5 367 130,60 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 26 roků 
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Předpokládaná další životnost (PDŽ): 74 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 26 / 100 = 26,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 26,0 % / 100) *  0,740 

Rodinný dům čp. 1815 na parc.č.3071/593 - zjištěná 
cena, věcná hodnota 

=  3 971 676,64 Kč 

2. Věcná hodnota ostatních staveb  

2.1. Ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem  
Zatřídění pro potřeby ocenění 
Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem dle § 18 procentem z ceny stavby. 
Stanovené procento z ceny staveb: 4,80 % 
Ceny staveb pro ocenění venkovních úprav 
Název stavby  Cena stavby 

Rodinný dům čp. 1815 na parc.č.3071/593   3 971 676,64 Kč 

Celkem   3 971 676,64 Kč 
Ocenění: 
Výchozí celková cena staveb   3 971 676,64 
4,80 % z ceny staveb *  0,0480 

Ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem – zjištěná 
cena 

=  190 640,48 Kč 

3. Porovnávací hodnota 
 

3.1. Nemovitosti zapsané na LV č. 2970, Hlučín  
Obecně: 
Podle zákona č. 151/1997 Sb; o oceňování majetku, jedním ze způsobů oceňování je 
porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným 
předmětem a cenou sjednanou při prodej; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné 
funkčně související věci (přímé či nepřímé porovnání). 
Ocenění provádíme porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na 
základě řady hledisek: druhu a účelu věci, koncepce a technických parametrů, materiálu, 
kvality provedení, podmínek výroby (kusová, sériová a p.), technického stavu (opotřebení, stav 
údržby, vady), opravitelnosti, dostupnosti náhradních dílů, u nemovitostí dále jejich velikost, 
využitelnost, umístění a projevy okolí. Cena nemovitostí je velmi závislá na její poloze. Vliv 
polohy na cenu je třeba mít na paměti, a pokud je to možné, je potřeba porovnat nemovitosti 
ve stejných nebo alespoň velmi podobných polohách; přitom i na stejné ulici například s 
typovými bytovými domy může mít okolí vliv takový, že ceny na různých koncích budou značně 
odlišné. Další skutečností je, že pozemky zpravidla nejsou totožné – velmi blízká totožnost 
bude zřejmě například u bytů, anebo i řadových garáží stejné kategorie a velikosti.  

Výběr porovnatelných vzorků: 
V našem konkrétním případě je potřeba vymezit tržní segmentu trhu což by mělo zajistit, 
aby nemovitosti byly podobné především v následujících charakteristikách: 

• ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo, 

• předměstí, město, centrum, region, příhraničí, vnitrozemí, městské aglomerace apod., 
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• typu nemovitostí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými 
účastníky trhu (bydlení, rodinný dům), 

• velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např. 
velikost zahrady a domu) 

• stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněně) 
využitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, 
variabilní apod.), 

• kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost (např. 
podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela jedinečné), 

• rozsahu působnosti na trhu  

• řadové kategorizaci hodnoty (ceny) 

Jednotky porovnání, porovnání nemovitosti jako celku: 
Jednotky porovnání jsou veličiny, jejichž prostřednictvím se porovnávání provádí. Z kupních 
smluv jsou známé (dosažené) ceny. Pro náš případ bude s ohledem na rozdílnost kupních cen 
použita srovnávací veličina: Kč/ m2/užitné ploch stavby 
 
Porovnání je založeno na následujících předpokladech: 

• jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je realizovaná cena známa, horší než 
nemovitosti oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají vyšší cenu 
než nemovitosti porovnávané (než vzorek) 

• jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je realizovaná cena známa, lepší než 
nemovitosti oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají nižší cenu 
než nemovitosti porovnávané (než vzorek) 

K porovnání vzorků pro náš konkrétní budou použity tzv. koeficienty odlišnosti, pomocí 
kterých se převedou porovnávané vzorky do úrovně oceňovaného vzorku (v našem případě 
nemovitosti zapsané na LV č. 2970). Koeficienty odlišnosti vyjadřují, jak je výše uvedeno, 
předpokládaný cenový vztah mezi oceňovanou nemovitostí a srovnatelnou nemovitostí. Jeví-
li se oceňovaná nemovitost v daném kritériu jako cenově lepší, je koeficient větší než 1,00. 
Jeví-li se oceňovaná nemovitost jako horší, je koeficient menší než 1,00. Pokud jsou 
nemovitosti jsou srovnatelné je použit neutrální koeficient velikosti 1,0. Za výchozí cenu pro 
výpočet se bere cena srovnatelné movitosti. 
Znalec použil následující korekční koeficienty:  
K1 Redukce pramene ceny – kupní smlouva  
K2 Velikosti objektu – standardní rodinný dům  
K3 Poloha – umístění vzorků v relevantním okolí 
K4 Provedení a vybavení – rodinné domy vystavěné běžnou zděnou technologií 
K5 Celkový stav –ve vztahu k technickému stavu oceňované nemovitosti 
K6 Vliv pozemku – vhodnost a velikost pozemku pro rodinné bydlení. 

  

Užitná plocha: 139,00 m2 

Obestavěný prostor: 770,41 m3 

Zastavěná plocha: 96,51 m2 

Plocha pozemku: 270,00 m2 
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Srovnatelné nemovité věci: 

Název: zorek č. 1 vklad do katastru nemovitostí čj. V-1301/2022-806 
Lokalita: Úzká 33/13, Ludgeřovice 

Popis: Kupující Byčánková Diana; Prodávající GANSA a.s.; Předmětem převodu byly nemovitosti zapsané na LV 
č.2250, stavba: Úzká 33/13, Ludgeřovice (část obce), (1 podlaží), parcela 2388, (48 m², zahrada); parcela st. 
2389, výměra 261 m2. Výměra pozemků celkem: 309 m2. Vzdálenost nemovitostí: 5,9 km. 

Užitná plocha: 48,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny – kupní smlouva  1,00 
K2 Velikosti objektu – porovnávaná nem.se jeví jako srovnatelná  1,00 
K3 Poloha – porovnávaná nem.se jeví jako srovnatelná  1,00 
K4 Provedení a vybavení – porovnávaná nem.se jeví jako srovnatelná 1,00 
K5 Celkový stav – porovnávaná nem.se jeví jako lepší  1,02 
K6 Vliv pozemku – porovnávaná nem.se jeví jako srovnatelná  1,00 
Zdroj: Kupní smlouva – katastr nemovitostí 

  
Cena [Kč] 

 k 02/2022 
Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena [Kč/m2] 
Váha 1 

2 250 000 48,00 46 875 1,02 47 813 

 

Název: Vzorek č. 2 vklad do katastru nemovitostí čj. V-5978/2022-806 
Lokalita: Přerovská 173/24, Dobroslavice 

Popis: Kupující společnost SOLUM Investment s.r.o., Prodávající pan Dufek Josef. Předmětem převodu byly 
nemovitosti, LV č. 110 a to: stavba Přerovská 173/24, Dobroslavice (část obce), Dobroslavice (Železobeton, 
cihla, jiné kombinace, 1 podlaží, 4 roky a starší). Pozemek parcela st.   327 (164 m², zastavěná plocha a 
nádvoří) a parcela 328 (719 m², zahrada). Výměra pozemků celkem: 883 m2. Vzdálenost nemovitostí: 8,4 km. 

Užitná plocha: 87,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 1,00 
K2 Velikosti objektu – porovnávaná nem.se jeví jako srovnatelná 1,00 
K3 Poloha – porovnávaná nem.se jeví jako srovnatelná 1,00 
K4 Provedení a vybavení – porovnávaná nem.se jeví jako lepší 1,01 
K5 Celkový stav – porovnávaná nem.se jeví jako lepší 1,02 
K6 Vliv pozemku – porovnávaná nem.se jeví jako horší 0,98 
Zdroj: Kupní smlouva – katastr nemovitostí 
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Cena [Kč] 

 k 06/2022 
Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena [Kč/m2] 
Váha 1 

3 150 000 87,00 36 207 1,01 36 569 

 

Název: Vzorek č. 3 vklad do katastru nemovitostí čj. V-4098/2022-806 
Lokalita: Budovatelská 294/25, Kozmice 

Popis: Kupující pan Lipka Petr, Prodávající paní Kanovská Helena. Předmětem převodu byly nemovitosti LV č. 
56 a to: stavba Budovatelská 294/25, Kozmice (část obce), Kozmice (Cihla a jiné, 2 podlaží, 4 roky a starší); 
parcela st.   131 / 7, (391 m², zastavěná plocha a nádvoří), parcela 131 / 8, (182 m², zahrada). Výměra 
pozemků celkem: 573 m2. Vzdálenost nemovitostí: 5,2 km 

Užitná plocha: 153,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny – Kupní smlouva  1,00 
K2 Velikosti objektu – porovnávaná nem.se jeví jako srovnatelná  1,00 
K3 Poloha – porovnávaná nem.se jeví jako srovnatelná  1,00 
K4 Provedení a vybavení – porovnávaná nem.se jeví jako lepší   1,01 
K5 Celkový stav – porovnávaná nem.se jeví jako lepší  1,02 
K6 Vliv pozemku – porovnávaná nem.se jeví jako srovnatelná  1,00 
Zdroj: Kupní smlouva – katastr nemovitostí 

  
Cena [Kč] 

 k 04/2022 
Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena [Kč/m2] 
Váha 1 

5 300 000 153,00 34 641 1,01 34 987 

 

Název: Vzorek č. 4 vklad do katastru nemovitostí čj. V-5692/2022-806 
Lokalita: Okružní 1788/72, Hlučín 

Popis: - Kupující pan Lacki Jakub a paní Lacki Lucie. Prodávající paní Ing. Šebestová Marcela a paní Šebestová 
Martina. Předmětem převodu byly nemovitosti LV č. 2959. stavba Hlučín (část obce), Hlučín (Cihla a jiné, 2 
podlaží, 4 roky a starší), parcela 3071 / 405, k.ú: Hlučín (226 m², ostatní plochy), parcela st.   3071 / 659, k.ú: 
Hlučín (108 m², zastavěná plocha a nádvoří). Výměra pozemků celkem: 334 m2. Vzdálenost nemovitosti: 400 
m. 

Užitná plocha: 142,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny – Kupní smlouva  1,00 
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K2 Velikosti objektu – porovnávaná nem.se jeví jako srovnatelná  1,00 
K3 Poloha – porovnávaná nem.se jeví jako srovnatelná  1,00 
K4 Provedení a vybavení – porovnávaná nem.se jeví jako srovnatelná 1,00 
K5 Celkový stav – porovnávaná nem.se jeví jako srovnatelná  1,00 
K6 Vliv pozemku – porovnávaná nem.se jeví jako srovnatelná  1,00 
Zdroj: Kupní smlouva – katastr nemovitostí 

  
Cena [Kč] 

 k 06/2022 
Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena [Kč/m2] 
Váha 2 

4 400 000 142,00 30 986 1,00 30 986 

 

Název: Vzorek č. 5 vklad do katastru nemovitostí V-2085/2022-806 
Lokalita: Petra Bezruče 718/10, Hlučín 

Popis: Kupující pan Taneček Tomáš, Prodávající paní Losertová Karin. Předmětem převodu byly nemovitosti na 
LV č. 782: Stavba, Hlučín (část obce), Hlučín (Cihla a jiné, 2 podlaží, 4 roky a starší), parcela 2096 / 19, k.ú: Hlučín 
(489 m², zahrada), parcela st.   2096 / 40, (302 m², zastavěná plocha, nádvoří), parcela 2096 / 69, 
(189 m², Ostatní plochy). Výměra pozemků celkem: 791 m2. 

Užitná plocha: 144,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny – Kupní smlouva 1,00 
K2 Velikosti objektu – porovnávaná nem.se jeví jako srovnatelná 1,00 
K3 Poloha – porovnávaná nem.se jeví jako srovnatelná 1,00 
K4 Provedení a vybavení – porovnávaná nem.se jeví jako lepší 1,02 
K5 Celkový stav – porovnávaná nem.se jeví jako lepší 1,02 
K6 Vliv pozemku – porovnávaná nem.se jeví jako horší 0,98 
Zdroj: Kupní smlouva – katastr nemovitostí 

  
Cena [Kč] 

 k 02/2022 
Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena [Kč/m2] 
Váha 2 

3 000 000 144,00 20 833 1,02 21 250 

 
Komentář: Vzorku č.4 a č. 5 znalec s ohledem na polohu a provedení přisuzuje váhu 2. Pro 

ostatní vzorky váhu č.1.  
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Minimální jednotková porovnávací cena 21 250 Kč/m2 

Jednotková porovnávací cena – aritmetický průměr 34 321 Kč/m2 

Jednotková porovnávací cena – vážený průměr 31 977 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 47 813 Kč/m2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Vážená jednotková cena 31 977 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 139,00 m2 

Porovnávací hodnota před korekcí ceny 4 444 803 
 zaokrouhlední na stotisíce + 5 197,00 =  4 450 000,00 

Výsledná porovnávací hodnota 4 450 000 Kč 
 
 

4.2. Výsledky analýzy dat 
Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu:  

1. Pozemky parc.č. 3071/437; 3071/593 a 3071/594, LV č. 2970, 
včetně součástí pozemků 

 1 785 706,60 Kč 

1.1. Oceňované pozemky  238 458,60 Kč 
1.2. Rodinný dům č.p. 1815 na parc.č. 3071/594 
a parc.č. 3071/594 

 1 542 655,40 Kč 

1.3. Trvalé porosty – okrasné dřeviny  4 592,50 Kč 

  = 1 785 706,60 Kč  
Výsledná cena – celkem:  1 785 706,60 Kč 
Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  1 785 710,- Kč 
slovy: Jedenmilionsedmsetosmdesátpěttisícsedmsetdeset Kč 
 

Cena zjištěná dle cenového předpisu  

1 785 710 Kč  

slovy: Jedenmilionsedmsetosmdesátpěttisícsedmsetdeset Kč  

Rekapitulace tržního ocenění majetku  

1. Věcná hodnota staveb  
1.1. Rodinný dům čp. 1815 na parc.č.3071/593  3 971 676,60 Kč 

2. Věcná hodnota ostatních staveb  
2.1. Ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem  190 640,50 Kč 

3. Porovnávací hodnota  
3.1. Nemovitosti zapsané na LV č. 2970, Hlučín  4 450 000,- Kč 

 
  

Porovnávací hodnota 4 450 000 Kč 

Věcná hodnota 4 162 317 Kč 
   

  



Znalec Ing. Ivan Viskupič, Vlčovice 21, 742 21 Kopřivnice 
Základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí;  

DIČ 5710156628; IČ 71055045 

 

- 27 - 

 

Silné stránky  

• atraktivní poloha rodinného domu  

• dobrý technický stav 

Slabé stránky  

• barierovosti dispozice, zejména pak řešení vstupu na zahradu 
 

Obvyklá cena  

4 450 000 Kč  

slovy: ČtyřimilionyčtyřistapadesáttisícKč  

Komentář ke stanovení výsledné ceny 

V provedeném porovnávacím ocenění jsou zohledněny tržní charakteristiky oceňovaných 
nemovitostí. Jako porovnávací vzorky byly použity převody (prodeje) rodinných domů v roce 
2022. K porovnání byly použity vzorky nacházející se v relativně bezprostřední blízkosti k 
oceňované nemovitosti. Cenové porovnání rodinného domu čp. 1815 bylo provedeno 
s vědomím, že každý dům je unikát. Ceny porovnávacích vzorků realizovaných prodejů byly 
korigovány koeficienty odlišnosti. Lze konstatovat, že obvyklá cena nemovitostí by se mohla 
pohybovat v cenovém intervalu od 22 do 48 tis Kč/m2/ užitné plochy stavby. V našem případě 
by se tedy obvyklá cena mohla pohybovat v intervalu cca 3,05 mil Kč do 6,67 mil Kč. Pro 
porovnání byla použita průměrná (vážený průměr) jednotková porovnávací cena 31 977 
Kč/m2. 
Znalec odhadl porovnávací cenu na úrovni průměrné ceny korigovaných prodejních cen 
posuzovaných vzorků ve výši 4 450 000 Kč. 
Celková obvyklá cena nemovitosti zapsaných na LV č. 2970 by se mohla pohybovat na úrovni 
porovnávací ceny. 
 
 

5. ODŮVODNĚNÍ 

5.1. Interpretace výsledků analýzy 

Obecně platí, že pro „odhad“ je vhodné podchytit výsledek ocenění v rámci vymezení 
hodnotového (cenového) intervalu. Výstup ocenění v této podobě vytváří reálnější 
předpoklad pro aplikaci zjištěných závěrů. Požadavkem objednatele je ovšem ocenění 
celkovou cenou, a to jedním číslem uvedeným v závěru ocenění.  

5.2. Kontrola postupu 

Vlastní kontrola. Nebyla provedena externí kontrola postupu zpracování znaleckého posudku. 

6. ZÁVĚR 

6.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď 

Znalci je položena jedna znalecká otázka a to: 
Otázka č. 1 - Odhad obvyklé (obecné, tržní) ceny nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního 
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úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, LV č. 2970 podle cenové úrovně 
podle stavu ke dni ohledání nemovitostí, tj. ke dni 14.9.2022. 
 
 

OBVYKLÁ CENA 4 450 000 Kč 
slovy: ČtyřimilionyčtyřistapadesáttisícKč  

6.2. Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho přesnost 

Je nutno zdůraznit, že ocenění v našem případě představuje odborný odhad, kdy znalec do 
odhadu promítl vlastní odborné názory a hodnocení a tyto skutečnosti mohou přesnost 
bodového ocenění snižovat.  

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Pozemková mapa a ortofotomapa, umístění nemovitostí 2 

Územní plán, podmínky využití území – Hlučín, lokalita ulice Okružní 1 

FOTODOKUMENTACE – RD čp. 1815, Hlučín, stav ke dni 14.9.2022 2 

List vlastnictví LV č. 2970 k.ú. Hlučín stav ke dni 14.09.2022 3 

PŘEZKUM ZNALECKÉHO POSUDKU 

Nejedná se o přezkum cizího posudku. 

Konzultant a důvod jeho přibrání 

Konzultanti nebyli přizváni. Posudek jsem podal jako osoba mající status znalce a jsem si 
vědom následků v případě podání vědomě nepravdivého znaleckého posudku (trestný čin 
křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek podle § 346 trestního zákoníku). 

Odměna nebo náhrada nákladů 

Odměna byla sjednána smluvně. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 53/2022. 

ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě 
ze dne 25.10.1994 č.j. spr.3398/94 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady 
nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 53/2022 evidence posudků. 

 

 

 

Ve Vlčovicích 16.9.2022     Ing. Ivan Viskupič 

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.12.4. 



Znalec Ing. Ivan Viskupič, Vlčovice 21, 742 21 Kopřivnice 
Základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí;  

DIČ 5710156628; IČ 71055045 

 

- 29 - 

 

PŘÍLOHY ZNALECKÉHO POSUDKU č: 53/2022 

 počet stran A4 v příloze: 

Pozemková mapa a ortofotomapa, LV č. 2970, k.ú. Hlučín, stav ke dni 14.9.2022 2 

Územní plán a podmínky využití území – Hlučín, lokalita ulice Okružní 2 

FOTODOKUMENTACE – RD čp. 1815, Hlučín, stav ke dni 14.9.2022 2 

List vlastnictví LV č. 2970 k.ú. Hlučín stav ke dni 14.09.2022 3 
 

Umístění nemovitostí 

 
Pozemky zapsané na LV č. 2970, k.ú. Hlučín 

 
Ortofotomapa lokality – ulice Okružní, Hlučín 
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Umístění nemovitostí – širší vztahy 

 
 

 

 

 
Umístění nemovitostí v rámci města Hlučín 

  

HLUČÍN 
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FOTODOKUMENTACE – STRANA 1 

  
Pohled ze zahrada - parc.č.3071/437 Zahrada parc.č. 3071/437 

  
Interiér - centrální chodba Interiér - obývací pokoj 1.NP 

 

 
Kuchyň 1. NP Krb v obývacím pokoji 1. NP 
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FOTODOKUMENTACE – STRANA 2 

 

 

Jednoramenné schodiště do 2. NP Sklepní prostory 1. PP – sklad 

 

 
Koupelna - 2. NP Standardní splachovací WC - 2. NP 

  
Interiér - garáž s vraty s el. pohonem Vstup na zahradu z obývacího pokoje 
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LV č. 2970 - strana 1 
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