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S O U H R N 
 

 
          Na základě  provedené analýzy, jejímž úkolem bylo ocenit předmětnou nemovitou věc a 

jejíž výsledky budou použity jako podklad pro prodej, jsem došla v souladu s dále uvedenými 
podklady k tomuto závěru: 

 
 
 
 

      
Zjištěná cena  

 
655.240,- Kč  

Cena slovy: Šestsetpadesátpěttisícdvěstěčtyřicet Kč 

 
 

 
 
 
 

 

 
Obvyklá cena bez DPH  

 
650.000,- Kč  

Cena slovy: Šestsetpadesáttisíc Kč 

 
 

 
 



3

 

OBSAH POSUDKU 
 
1/ ZADÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU ............................................................................ 5 

 
1.1 ÚDAJE O MÍSTĚ A OCEŇOVANÉ NEMOVITÉ VĚCI ........................................................ 5 

1.1.1 Obec, katastrální území, ulice, číslo popisné, okres, kraj ...................................................... 5 

1.1.2 Situování nemovité věci ............................................................................................................. 5 

1.1.3 Přehled staveb a pozemků ......................................................................................................... 5 

1.1.4 Vlastník pozemků a staveb ........................................................................................................ 5 

1.1.5 Účel posudku .............................................................................................................................. 5 

1.1.6 Odborná otázka zadavatele ....................................................................................................... 5 

1.1.7 Skutečnosti sdělené zadavatelem .............................................................................................. 5 

 
 
2/ VÝÈET PODKLADÙ............................................................................................................. 6 

 
2.1 POPIS POSTUPU ZNALCE PŘI VÝBĚRU DAT .................................................................... 6 

 
2.2 VÝČET VYBRANÝCH ZDROJŮ DAT A JEJICH POPIS ..................................................... 6 

2.2.1 Zákon č. 151/1997 Sb., ............................................................................................................... 6 

2.2.2 Vyhláška MF č. 441/2013 Sb. ve znění 488/2020 Sb. ............................................................... 6 

2.2.3 Úřední oceňování majetku ........................................................................................................ 6 

2.2.4 Časopis  Soudní inženýrství r. 1990-2021 ................................................................................ 6 

2.2.5 Časopis znalec - řada stavebnictví r. 1991-2021 ...................................................................... 6 

2.2.6 Software pro ocenění ................................................................................................................. 6 

2.2.7 Místní šetření .............................................................................................................................. 6 

2.2.8 Informace o pozemku ................................................................................................................ 6 

2.2.9 Objednávka znaleckého posudku ............................................................................................. 6 

2.2.10 Kopie katastrální mapy, ortofotomapa .................................................................................. 6 

2.2.11 Podklady od zadavatele ........................................................................................................... 6 

2.2.12  Internetové zdroje ................................................................................................................... 7 

 
2.3 VĚROHODNOST ZDROJE DAT .............................................................................................. 7 

 
 
3/ NÁLEZ .......................................................................................................................................... 8 

 
3.1 POPIS POSTUPU PŘI SBĚRU ČI TVORBĚ DAT .................................................................. 8 

 
3.2 POPIS POSTUPU PŘI ZPRACOVÁNÍ DAT ............................................................................ 8 

 
3.3 VÝČET ZPRACOVANÝCH DAT .............................................................................................. 8 

 
3.4 IDENTIFIKACE OCEŇOVANÉHO MAJETKU ..................................................................... 9 

 
3.5 POPISY .......................................................................................................................................... 9 

3.5.1 Pozemek p.č.st. 296, rodinný dům č.p. 271 ............................................................................ 11 



4

 

4/ POSUDEK ................................................................................................................................ 13 

 
4.1 POPIS POSTUPU PŘI ANALÝZE DAT ................................................................................. 13 

 
4.2 CENA DLE VYHLÁŠKY Č. 488/2020 Sb. ............................................................................... 13 

 
4.3 CENA OBVYKLÁ ...................................................................................................................... 19 

4.3.1 Metoda porovnávací ................................................................................................................ 19 

4.3.2 Rekapitulace zjištěných hodnot .............................................................................................. 23 

 
4.4 VÝSLEDKY ANALÝZY DAT .................................................................................................. 23 

 
 
5/  ODÙVODNÌNÍ ....................................................................................................................... 23 

 
5.1 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ANALÝZY ........................................................................... 23 

 
5.2 KONTROLA POSTUPU ............................................................................................................ 23 

 
 
6/ ZÁVÌR ....................................................................................................................................... 24 

 
6.1 CITACE ZADANÉ ODBORNÉ OTÁZKY .............................................................................. 24 

 
6.2 ODPOVĚĎ ................................................................................................................................... 24 

 
6.3 PODMÍNKY SPRÁVNOSTI ZÁVĚRU ................................................................................... 24 

 
 

7/  PØÍLOHY 
7.1 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ.....……………………………………………….. 25 
7.2 KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY……...……………………………………………………. 27 
7.3 ORTOFOTOMAPA……...………………………………………………………………….. 28 
7.4 FOTODOKUMENTACE……………………………………………………………………. 29 
7.5 SITUAČNÍ SCHEMA……………………………………………………………………….. 30 



5

 

1/ ZADÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU 
 
1.1 ÚDAJE O MÍSTĚ A OCEŇOVANÉ NEMOVITÉ VĚCI 
 
1.1.1 Obec, katastrální území, ulice, 
číslo popisné, kraj  

obec – Kly 
k.ú. –  Kly 
ulice –  
číslo popisné – 271 
okres – Mělník 
kraj – Středočeský 

1.1.2 Situování nemovité věci Oceňovaná nemovitá věc se nachází v obci a 
k.ú. Kly. Středočeská obec, kterou tvoří části 
Kly, Dolní Vinice, Hoření Vinice, Krauzovna, 
Lom, Větrušice a Záboří, se nalézá jižně od 
Mělníka, ve vzdálenosti 5 km. Obec Kly leží při 
silnici č. 9, která spojuje hl.m. Prahu s městem 
Mělník. Oceňovaná nemovitá věc je situována 
na okraji katastrálního území Kly, cca 400 m od 
centra obce. V okolí oceňované nemovité věci je 
rezidenční zástavba. V obci je částečná 
občanská vybavenost (OÚ, MŠ, ZŠ, pošta, 
obchod potravin, sportovní vyžití, dětské hřiště, 
restaurační zařízení, služby). Nejbližší správní 
centrum je město Mělník. Nejbližší železniční 
stanice je ve městě Mělník. Kompletní síť 
obchodů, služby, základní a střední školy jsou 
situovány ve městě Mělník, ve vzdálenosti cca 
5,0 km. Přístupová komunikace je zpevněná.  

1.1.3 Přehled staveb a pozemků POZEMKY: 
Pozemek p.č.st. 296 – zastavěná plocha a 

nádvoří, výměra 76 m2   
Součástí je stavba: rodinný dům č.p. 271;   

1.1.4 Vlastník pozemků a staveb Vlastnické právo: 

Česká republika 
 
Právo hospodařit s majetkem státu: 

Povodí Labe, státní podnik,  
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové 

1.1.5 Účel posudku Zjištěná cena a obvyklá cena nemovité věci pro 
účely prodeje nemovité věcí. 

1.1.6 Odborná otázka zadavatele Jaké je zjištěná cena dle aktuální oceňovací 
vyhlášky a cena v místě a čase obvyklá 
předmětné oceňované věci? 

1.1.7 Skutečnosti sdělené zadavatelem Dle sdělení zadavatele je znalecký posudek 
prováděn za účelem prodeje předmětné 
nemovité věci.  
Oceňovaná nemovitá věc se nachází 



6

 

v záplavovém území řeky Labe při průtoku Q20 
a aktivní zóně záplavového území. Objekty byly 
zasaženy povodněmi v letech 2002, 2006 a 
2013.  

 
 
2/ VÝÈET PODKLADÙ 
 
 
2.1 POPIS POSTUPU ZNALCE PŘI VÝBĚRU DAT 

Použité zdroje dat a data ve vztahu k zadané odborné otázce byly vybrány z veřejných 
zdrojů, z dostupných informačních databází, z listin, z podkladů a informací od zadavatele a z 
informací získaných při místním šetření. 
 
 
2.2 VÝČET VYBRANÝCH ZDROJŮ DAT A JEJICH POPIS      
 
 

2.2.1    Zákon č. 151/1997 Sb.,   
             ze dne 17.června 1997 o oceňování majetku a o změně  některých zákonů (zákon o  
             oceňování majetku) ve znění pozdějších předpisů. 
  
2.2.2    Vyhláška MF č. 441/2013 Sb., ve znění č. 488/2020 Sb.,  
            kterou  se  provádějí   některá  ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.  
      
2.2.3    Úřední oceňování majetku 
            -Prof. Ing. Bradáč, DrSc., Ing. Petr Polák, CERM s.r.o. Brno, leden 2021 
 

2.2.4    Časopis  Soudní inženýrství r. 1990-2021  
            DT ČSVTS Ostrava  s.r.o. 
 
2.2.5    Časopis znalec - řada stavebnictví r. 1991-2021  
            časopis  znalců ČR 
      
2.2.6    Software pro ocenění Delta-NEM ze dne 22.3.2014, vyhotovený firmou Diotima, s.r.o.,  
             Přemyslovská 14, 130 00  Praha 3, včetně aktualizací. 
      
2.2.7    Místní šetření 
            bylo provedeno 26.8.2021 za účasti znalce. 
 

2.2.8 Informace o pozemku 
Vyhotovené nahlížením do KN  

 

2.2.9 Objednávka znaleckého posudku  
č.: A800211146 ze dne 20.8.2021 

 

2.2.10 Kopie katastrální mapy, ortofotomapa 
             vyhotovené nahlížením do KN 
 

2.2.11 Podklady od zadavatele 
- Karta vyhodnocení určeného majetku pro rodinný dům, č.p. 271 
- Rozhodnutí o přípustnosti stavby, vydaný Odborem výstavby a územního plánování 

okresního národního výboru v Mělníku dne 20.8.1975, Č.j.: Výt. – 328/2-3580/75. 
- Technická zpráva a situace kanalizační přípojky 
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- Půdorys 1.NP poloviny dvojdomu 
- PENB pro RD č.p. 271 s datem 27.9.2016 
- Kolaudační rozhodnutí povolení užívání stavby vydaný Okresním národním výborem 

Mělník, odborem výstavby a územního plánování dne 2.11.1976, Č.j.: Výst. 328/2-
5475/76. 

- Výpis z katastru nemovitostí LV č. 848 pro k.ú. Kly, vyhotovený dálkovým přístupem  
dne 1.7.2021  

- Sdělení k ohlášení stavebních úprav nutných k odstranění závad způsobených 
povodní, vydané MěÚ Mělník, odborem výstavby dne 23.10.2002, Čj.: Výst. 
24120/02-Fa.  

 

2.2.12 Internetové zdroje: 
- https://znalci.justice.cz/ - portál pro znalce 
- https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - veřejná část katastru nemovitostí 
- https://www.cuzk.cz/aplikace-dp - přístup do katastru nemovitostí pro registrované 

uživatele 
- https://www.sreality.cz/ - realitní inzerce  
- https://www.czso.cz/ - Český statistický úřad  
- https://www.risy.cz/cs/ - Regionální informační servis  
- https://profi.valuo.cz/ - databáze inzerovaných nemovitých věcí 
- https://mapy.cz/ - mapový portál 
- http://www.dppcr.cz/ - povodňový plán České republiky 
- https://m.melnik.cz/ - územní plán obce Kly 

 
 

2.3 VĚROHODNOST ZDROJE DAT 
Použité zdroje dat a data byly dle vlastní odbornosti ze znalecké praxe dostupným způsobem 

zkoumány a ověřovány a jsou považovány za věrohodné.
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3/ NÁLEZ 
 
3.1 POPIS POSTUPU PŘI SBĚRU ČI TVORBĚ DAT 

Zadáním znaleckého posudku je odborná otázka zadavatele "určení ceny zjištěné a 
obvyklé ceny nemovitých věcí".  

Určení ceny zjištěné bude provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky 
č. 488/2020 Sb. o oceňování majetku. 

Pro určení obvyklé ceny nemovitých věcí budou sebrána a tvořena data, která budou 
analyzována a která jsou reprezentativní a ve vztahu k odborné otázce, jsou srovnatelná a vhodná. 
Sebrána a tvořena budou data z veřejných zdrojů, z dostupných informačních databází, z listin, z 
podkladů a informací od zadavatele a z informací získaných při místním šetření. Bude zjištěna 
poloha nemovitých věcí, bude provedeno místní šetření a prohlídka oceňovaných nemovitých 
věcí, budou zjištěny identifikační údaje, omezení vlastnického práva, bude vypracován popis 
polohy a stavu nemovitých věcí, bude provedena analýza trhu a budou vybrány vzorky 
srovnatelných nemovitých věcí. 
 
3.2 POPIS POSTUPU PŘI ZPRACOVÁNÍ DAT 

Bude zpracován a vytvořen souhrn dat a budou uvedena veškerá zjištění z podkladů, dat a 
z místního šetření, na základě kterých znalec dospěl k výsledkům. Zjištěna a zpracována budou 
data z evidence Katastru nemovitostí, vytvořena a zpracována data z místního šetření, bude 
provedena analýza trhu s nemovitými věcmi dle aktuální inzerce a budou zjištěny, vybrány, 
analyzovány a použity vzorky srovnatelných nemovitých věcí ze zdrojů: cenovamapa.cz a ČÚZK 
v letech 2020-2021.  

Ze zdrojových dat bude stanovena množina vzorků, ze které budou následně vybrány pro 
porovnávací metodu nejvhodnější srovnatelné nemovité věci, a to takové, které nejvíce 
odpovídají oceňované nemovité věci svým charakterem, technickým stavem, účelem užití, 
velikostí a lokalitou. V rámci výpočtu porovnávací hodnoty budou zohledněny jednotlivé 
rozdílnosti a nuance.  

 
3.3 VÝČET ZPRACOVANÝCH DAT 
- objednávka znaleckého posudku 
- výpis z Katastru nemovitostí LV č. 848 pro k.ú. Kly ze dne 1.7.2021 
- snímek z Katastrální mapy - nahlížení do KN 
- cenové údaje Katastrálního úřadu 
- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
- Vyhláška č. 488/2020 Sb. kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o 

oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 
- Vyhláška č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti 
- https://m.melnik.cz/ - územní plán obce Kly 
- Místní šetření oceňovaných nemovitých věcí, zaměření a pořízení fotodokumentace. Zástupce 
vlastníka, byl přítomen řádné prohlídce předmětu ocenění, prohlídka byla umožněna. Veškeré 
popisy a informace vyplývají z prohlídky a sdělení na místě, informace a skutečnosti o 
zakrytých konstrukcích a existenci podzemních částí a stavu inženýrských sítí apod. byly dle 
možností prohlídky a stavu nemovitostí odhadnuty. Výkresová dokumentace byla dodána 
částečně. 
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3.4 IDENTIFIKACE OCEŇOVANÉHO MAJETKU 
 
Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 848 pro k.ú. Kly ze dne 1.7.2021: 
 
Vlastnické právo:   
Podíl Jméno Adresa  

 Česká republika  
 
Právo hospodařit s majetkem státu:   
Podíl Jméno Adresa  

 Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové 

 

Nemovitosti: 
 
Parcela St. 296 zastavěná plocha a nádvoří 76 m2

Součástí je stavba: Kly, č.p. 271, rodinný dům 
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 296 
 
Omezení vlastnického práva a jiné zápisy: 
- 
 
 
3.5 POPISY 
 
Situování nemovité věci: 

Oceňovaná nemovitá věc se nachází v obci a k.ú. Kly. Středočeská obec, kterou tvoří části 
Kly, Dolní Vinice, Hoření Vinice, Krauzovna, Lom, Větrušice a Záboří, se nalézá jižně od 
Mělníka, ve vzdálenosti 5 km. Obec Kly leží při silnici č. 9, která spojuje hl.m. Prahu s městem 
Mělník. Oceňovaná nemovitá věc je situována na okraji katastrálního území Kly, cca 400 m od 
centra obce. V okolí oceňované nemovité věci je rezidenční zástavba. V obci je částečná 
občanská vybavenost (OÚ, MŠ, ZŠ, pošta, obchod potravin, sportovní vyžití, dětské hřiště, 
restaurační zařízení, služby). Nejbližší správní centrum je město Mělník. Nejbližší železniční 
stanice je ve městě Mělník. Kompletní síť obchodů, služby, základní a střední školy jsou 
situovány ve městě Mělník, ve vzdálenosti cca 5,0 km. Přístupová komunikace je zpevněná.   
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Územní plán: 
Oceňovaná nemovitá věc spadá dle platného územního plánu obce do zóny „BV – Bydlení 
v rodinných domech - venkovské“.  
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3.5.1 Pozemek p.č. st. 296, rodinný dům č.p. 271 
Jedná se o stavbu evidovanou v KN jako rodinný dům s č.p. 271, která je součástí 

pozemku p.č. st. 296. Stavba je využívána jako rodinný dům. Stavba je podsklepená, má jedno 
nadzemní podlaží a využité podkroví. Stavba je obdélníkového půdorysu s předsazeným 
schodištěm do 1.NP. Původní objekt byl postaven v roce 1975. Objekt byl zasažen povodněmi 
v letech 2002, 2006 a 2013. V roce 2002 byla nemovitá věc zrekonstruována v rozsahu (bourání 
betonu, odstranění izolace a lepenky, provedení nových podlah, odstranění omítek a provedení 
nových, vybourání zárubní, dveří, oken a osazení nových, vybourání obkladů a provedení 
nových, osazení nových zařizovacích předmětů, demontáž a montáž ÚT a radiátorů, úpravy 
vnitřní elektroinstalace, malby).  

Základové konstrukce jsou betonové. Svislé nosné konstrukce jsou panelové. Stropy jsou 
panelové. Střecha je sedlová s krytinou z šindele. Bleskosvod je proveden. Klempířské 
konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Schody do 1.PP jsou betonové, schody do podkroví 
jsou taktéž betonové s dřevěným obkladem. Vnitřní povrchy zdiva jsou provedeny vápennou 
štukovou omítkou, s částečným keramickým obkladem v sociálním zařízení a kuchyni. Z vnější 
strany je proveden kontaktní zateplovací systém s minerální omítkou. Vnitřní dveře jsou dřevěné 
do ocelových zárubní. Okna jsou plastová. Podlahy jsou betonové, s povrchovou úpravou 
keramickou dlažbou a koberci. Vytápění v objektu je ústřední s otopnými tělesy a s kotlem na 
tuhá paliva. Ohřev TUV je zajištěn elektrickým boilerem. V kuchyni je osazena kuchyňská linka 
a elektrická varná deska. Vybavení sociálního zařízení – vana, umyvadlo a WC. Objekt je 
napojen na IS – vody z řadu, kanalizace do řadu a elektro.  
 
Výměry: 
 
Výčet podlahových ploch: 

1.PP 

Místnost Podlahová plocha (m2) Započitatelná plocha (m2) 
garáž 17,10 8,55 
kotelna 13,87 6,94 
sklep 9,24 4,62 
sklep 5,72 2,86 
chodba 5,40 2,70 
Užitná plocha 1.PP 51,33 25,67 

1.NP + podkroví 

Plocha (m2) (m2) 
obytná plocha 99,90 99,90 
Užitná plocha 
1.NP+podkroví 99,90 99,90 

Užitná plocha celkem 151,23 125,57 
 
Pozn.: V 1.PP jsou sklepní prostory, a proto jsou započítávány poloviční výměrou do celkové 
započitatelné plochy.   
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Podlaží: 
Název Výška Zastavěná plocha 
1.NP 2,46 m 10,8×6,7 = 72,36 m2 
1.PP 2,25 m 10,8×6,7 = 72,36 m2 
Podkroví 2,42 m 10,8×6,7 = 72,36 m2 
Součet: 7,13 m   217,08 m2 
 
Obestavěný prostor (OP): 
1.NP (2,46 × 10,8×6,7) + (1,2×3,0×1,0) = 181,61 m3 
1.PP 2,25 × 10,8×6,7 = 162,81 m3 
Podkroví (0,60 × 10,8×6,7) + (4,24/2×10,8×6,7) = 196,82 m3 
Obestavěný prostor – celkem: = 541,24 m3 
 
Příslušenství: 
 Předmětem ocenění v tomto oddíle znaleckého posudku je pouze pozemek p.č. st. 296, jehož 
součástí je stavba rodinného domu č.p. 271. Pozemek, který je ve funkčním celku se stavbou není 
předmětem ocenění. Příslušenství není předmětem dílčího ocenění, ale jeho vliv je zohledněn 
v odhadu obvyklé ceny. Jedná se o IS. 
 
Pozemek: 
Oceňovaný pozemek je situován v obci a k.ú. Kly. Pozemek je v územním plánu veden v zóně 
„BV – Bydlení v rodinných domech - venkovské“. Pozemek spadá do záplavového území řeky 
Labe při průtoku Q20 a aktivní zóně záplavového území. 
 

p.č. druh pozemku na pozemku LV č.  výměra (m2) 

st. 296 zastavěná plocha a nádvoří rodinný dům č.p. 271 848 76 

Pozemky celkem výměra (m2) 76 
 
 
Rizika nemovité věci: 

1) Oceňovaná nemovitá věc je řádně zapsána v KN.  
2) Přístup k oceňované nemovité věci je přes pozemek: 

- p.č. 80/31 (ostatní plocha – neplodná půda), vlastnické právo: Obec Kly, Záboří 375, 
27741 Kly; 

- p.č. 80/67 (zahrada), vlastnické právo: Obec Kly, Záboří 375, 27741 Kly. 
3) Pozemek p.č. 80/67 je ve funkčním celku s rodinným domem č.p. 271 a je využíván jako 

zahrada a přístup a příjezd k oceňované nemovité věci. Tento pozemek je ve vlastnictví 
Obce Kly, Záboří 375, 27741 Kly. 

4) Oceňovaná nemovitá věc se nachází v záplavovém území řeky Labe při průtoku Q20 a 
aktivní zóně záplavového území. 
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4/ POSUDEK    
 
4.1 POPIS POSTUPU PŘI ANLÝZE DAT 
Analýza dat bude provedena dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, §2, dle vyhlášky 
č. 488/2020 Sb. §1c, tj. určení zjištěné ceny a dle vyhlášky č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké 
činnosti, tj. určení obvyklé ceny. 
 
Analýza dat bude provedena porovnáním jako statistické vyhodnocení nejčastěji se vyskytujícího 
prvku v dané množině skutečně realizovaných cen stejného, popřípadě obdobného majetku nebo 
při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 
ocenění s vyloučením mimořádných okolností trhu. Množina prvků je stanovena z historických 
cen za přiměřený časový úsek. Pro výpočet porovnávací hodnoty jsou použity podobné nemovité 
věci (vzorky), u nichž je realizovaná cena známá. Při výběru vzorků je respektována přiměřená 
homogenita pro srovnání, tj. vzorky odpovídají shodnému segmentu trhu zejména co do polohy, 
typu, velikosti, kvality, využitelnosti apod. Případné rozdíly jsou zohledněny pomocí použitých 
korekčních koeficientů, které jsou použity v rozmezí 0,80 - 1,20. Při použití koeficientů je 
vycházeno z odborně doporučeného rozmezí (školení, semináře, metodiky apod.), z 
dlouhodobého sledování a tvorby vlastní databáze inzertních a realizovaných cen v závislosti na 
jednotlivých faktorech a vyhodnocení vlivů na realizované ceny. Při analýze transakcí se 
srovnatelnými nemovitými věcmi jsou ceny vzorků vyjádřeny jako cena za 1m2 plochy jednotky. 
Cílem porovnání je využít a jeho pomocí vytěžit přibližné indicie, které naznačují hranice úrovně 
porovnávací hodnoty a výsledná porovnávací hodnota leží uvnitř intervalu, vymezeném cenami 
jednotlivých vzorků. 
 
4.2 CENA  DLE VYHLÁŠKY Č.  488/2020 Sb.    
 
Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění 
Ocenění nemovitých věcí je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky 
č. 488/2020 Sb. o oceňování majetku. 

Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1:  
 Popis znaku Hodnocení znaku Pi 
1 Situace na dílčím (segmentu) 

trhu s nemovitými věcmi 
 I. Poptávka nižší než nabídka –0,06 

2 Vlastnické vztahy  V. Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, 
jehož součástí je stavba (stejný vlastník), 
nebo stavba stejného vlastníka, nebo 
jednotka se spoluvlastnickým podílem na 
pozemku 

0,00 

3 Změny v okolí s vlivem na 
prodejnost nem. věci 

 II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území 0,00 

4 Vliv právních vztahů na 
prodejnost (např. prodej podílu, 
pronájem, právo stavby) 

 II. Bez vlivu 0,00 

5 Ostatní neuvedené (např. nový 
investiční záměr, energetická 
úspornost, vysoká ekonomická 
návratnost) 

 II. Bez dalších vlivů 0,00 
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6 Povodňové riziko  II. Zóna se středním rizikem povodně (území 
tzv. 20-leté vody) 

0,80 

7 Význam obce         znak se neposuzuje 1,00 
8 Poloha obce         znak se neposuzuje 1,00 
9 Občanská vybavenost obce         znak se neposuzuje 1,00 

 5 

Index trhu: IT = P6 × P7 × P8 × P9 × (1 +  Pi) = 0,752 
 i = 1 

Pozn.: Vzhledem k tomu, že oceňovaná nemovitá věc byla několikrát v minulosti zasažena 
povodněmi a nachází se v záplavové zóně se středním rizikem povodně, jedná se o nemovitou 
věc, u které se předpokládá nižší poptávka. U indexu trhu byla tedy u znaku č.1 zvolena 
hodnota -0,06.  

Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4:  
 Popis znaku Hodnocení znaku Pi 
1 Druh a účel užití stavby  I. Druh hlavní stavby v jednotném 

funkčním celku 
1,01 

2 Převažující zástavba v okolí 
pozemku a životní prostředí 

 I. Rezidenční zástavba 0,03 

3 Poloha pozemku v obci  III. Okrajové části obce –0,01 
4 Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které jsou v 
obci 

 I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v 
obci nebo obec bez sítí 

0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí 
pozemku 

 I. V okolí nemovité věci je dostupná 
občanská vybavenost obce 

0,00 

6 Dopravní dostupnost k 
pozemku 

 VI. Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré 
parkovací možnosti 

0,00 

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

–0,01 

8 Poloha pozemku nebo stavby z 
hlediska komerční využitelnosti 

 II. Bez možnosti komerčního využití stavby 
na pozemku 

0,00 

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

 11 

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

a) Rodinný dům č.p. 271 – § 35 
Podlaží: 
 
Název Výška Zastavěná plocha 
1.NP 2,46 m 10,8×6,7 = 72,36 m2 
1.PP 2,25 m 10,8×6,7 = 72,36 m2 
Podkroví 2,42 m 10,8×6,7 = 72,36 m2 
Součet: 7,13 m   217,08 m2 
 
Podlažnost: 217,08 / 72,36 = 3,00 
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Obestavěný prostor (OP): 
 
1.NP (2,46 × 10,8×6,7) + (1,2×3,0×1,0) = 181,61 m3 
1.PP 2,25 × 10,8×6,7 = 162,81 m3 
Podkroví (0,60 × 10,8×6,7) + (4,24/2×10,8×6,7) = 196,82 m3 
Obestavěný prostor – celkem: = 541,24 m3 
 
Určení základní ceny za m3 dle přílohy č. 24, tabulky č. 1: 
Kraj: Středočeský 
Obec: Kly 
Počet obyvatel: 1 549 
Základní cena (ZC): 2 004,–  Kč/m3 
 
Index konstrukce a vybavení: příloha č. 24, tabulka č. 2 
 

 Popis znaku Hodnocení znaku Vi 
0 Typ stavby  III. Podsklepený - se šikmou nebo strmou 

střechou 
H 

1 Druh stavby  II. Dvojdomek, dům řadový –0,01 
2 Provedení obvodových stěn  II. Železobetonová konstrukce - nezateplená –0,01 
3 Tloušťka obvod. stěn  I. méně jak 45 cm –0,02 
4 Podlažnost  III. Hodnota větší než 2 0,02 
5 Napojení na veřejné sítě 

(přípojky) 
 IV. Přípojka elektro voda, napoj. na veřej. 

kanal. nebo domovní čistírna 
0,04 

6 Způsob vytápění stavby  III. Ústřední , etážové , dálkové 0,00 
7 Zákl. příslušenství v RD  III. Úplné - standardní provedení 0,00 
8 Ostatní vybavení v RD  I. Bez dalšího vybavení 0,00 
9 Venkovní úpravy  I. Zanedbatelného rozsahu –0,05 

10 Vedlejší stavby tvořící 
příslušenství k RD 

 II. Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 
zastavěné ploše nad 25 m2 

0,00 

11 Pozemky ve funkčním celku se 
stavbou 

 I. Bez pozemku (nebo pouze zast. stavbou) 
nebo do 300 m2 

–0,01 

12 Kriterium jinde neuvedené  II. Mírně snižující cenu –0,05 
13 Stavebně-technický stav  II. Stavba v dobrém stavu s pravidelnou 

údržbou 
1,00* 

 Pozn.: Pozemek p.č. 80/67 tvoří jednotný funkční celek s oceňovaným pozemkem a je 
využíván jako zahrada a přístupový a příjezdový pozemek a je ve vlastnictví obce. Využití 
tohoto pozemku není řešeno. Vzhledem k výše uvedenému, byla v Indexu konstrukce a 
vybavení u znaku č.12 zvolena hodnota -0,05. 

 

* Rok výstavby / kolaudace:  1975 
Rok celkové rekonstrukce:  2002 
Stáří stavby (y):  34 
Koeficient pro úpravu (s):  0,830 

12 

Index konstrukce a vybavení (IV = (1 +  Vi) × V13):  0,755 
i=1 
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Základní cena upravená (ZCU = ZC × IV): 1 513,02 Kč/m3 
Index trhu (IT): 0,752 
Index polohy (IP): 1,020 
Cena stavby určená porovnávacím způsobem: 
CSP = OP × ZCU × IT × IP = 541,24 × 1 513,02 × 0,752 × 1,020 = 628 134,38 Kč 
 
Rodinný dům č.p. 271 – zjištěná cena: 628 134,38 Kč 
 

b) Pozemky – § 4 

Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle § 3 

Název obce: Kly 
Název okresu: Mělník 
Úprava výchozí základní ceny dle přílohy č. 2, tabulky č. 2: 

 Popis znaku Hodnocení znaku Oi 
1 Velikost obce  III. 1001 – 2000 obyvatel 0,70 
2 Hospodářsko-správní význam 

obce 
 IV. Ostatní obce 0,60 

3 Poloha obce  II. Obec, jejíž některé katastrální území 
sousedí s městem (oblastí) 
vyjmenovaným v tabulce č. 1 (kromě 
Prahy a Brna) 

1,03 

4 Technická infrastruktura v obci  II. Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo 
kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn 

0,85 

5 Dopravní obslužnost obce  I. Městská hromadná doprava popřípadě 
příměstská doprava 

1,00 

6 Občanská vybavenost v obci  IV. Omezená vybavenost (obchod a zdravotní 
středisko, nebo škola) 

0,90 

Základní cena výchozí: ZCv = 1 405,–  Kč/m2 
Základní cena pozemku: ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 = 465,–  Kč/m2 
 (Základní cena pozemku je zaokrouhlena na celé koruny.) 
 
Index trhu: IT = 0,752 

Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2: 
 Popis znaku Hodnocení znaku Pi 

1 Geometrický tvar pozemku a 
velikost pozemku 

 II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; 
ostatní orientace  

0,00 

3 Ztížené základové podmínky  III. Neztížené základové podmínky 0,00 
4 Chráněná území a ochranná 

pásma 
 I. Mimo chráněné území a ochranné pásmo 0,00 

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

  6 

Index omezujících vlivů:  IO = 1 +  Pi = 1,000 
  i = 1 
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Index polohy: IP = 1,020 

Index cenového porovnání dle § 4: I = IT × IO × IP  = 0,767 

§ 4 odst. 1 – Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří 
Základní cena upravená:  ZCU = ZC × I = 356,6550 Kč/m2 
Parc. č. Název Výměra [m2] Cena [Kč] 
st. 296 zastavěná plocha a nádvoří 76 27 105,78 

 
Pozemky – zjištěná cena: 27 105,78 Kč 
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REKAPITULACE 
 

 
a) Rodinný dům č.p. 271 628 134,38 Kč 
b) Pozemky 27 105,78 Kč 

Výsledná cena včetně opotřebení činí celkem: 655 240,16 Kč 
Cena po zaokrouhlení podle § 50: 655 240,–  Kč 
 

Zjištěná cena: 655 240,–  Kč 

Cena slovy: šestsetpadesátpěttisícdvěstěčtyřicet Kč 

Výsledné ceny včetně opotřebení: 
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4.3 CENA OBVYKLÁ 
     „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.“ 
 
4.3.1 Metoda porovnávací 

Pro danou obec není zpracovaná databáze prodaných obdobných pozemků a staveb. 
Vzhledem k tomu je celkové srovnání provedeno na základě sjednaných cen dle ČÚZK a 
cenovamapa.cz v letech 2020-2021.  

Ze zjištěných informací byla sestavena množina posuzovaných srovnatelných nemovitých 
věcí, ze které byly následně vybrány pro porovnávací metodu nejvhodnější srovnatelné nemovité 
věci, a to takové, které nejvíce odpovídají oceňované nemovité věci svým charakterem, 
technickým stavem, účelem užití, velikostí a lokalitou. V rámci výpočtu porovnávací hodnoty 
byly zohledněny jednotlivé rozdílnosti a nuance.  
 
Množina posuzovaných srovnatelných nemovitých věcí:  
Dle údajů z KN byly za poslední rok (2020-2021) uskutečněny v blízkém okolí oceňované 
nemovité věci tyto prodeje:   
 

č. k.ú. stavba p.č. Převodce Nabyvatel č. řízení 
datum 

právních 
účinků 

Cena (Kč) 
Užitná 
plocha 
(m2) 

1 Obříství 

podíl 1/2 na 
objektu 

k bydlení č.p. 
121 a 

pozemcích 

st. 255, 
75/51 

FO FO V-4097/2021-206 12.05.2021 1 100 000 141 

2 Obříství 
rodinný dům 
č.p. 223 

st. 561, 
75/141 

FO FO V-3648/2020-206 04.06.2020 6 800 000 225 

3 Obříství 
objekt k 

bydlení č.p. 
214 

st. 417, 
75/136 

FO FO V-2167/2020-206 01.04.2020 4 190 000 162 

4 Obříství 
rodinný dům 
č.p. 202 

st.356, 
75/123 

FO FO V-5409/2020-206 06.08.2020 4 735 000 148 

5 Obříství 
objekt k 

bydlení č.p. 
179 

st. 358, 
st. 359, 
75/108 

FO FO V-8320/2020-206 25.11.2020 6 600 000 224 

6 Obříství 
objekt k 

bydlení č.p. 
91 

st. 191 FO FO V-78/2021-206 06.01.2021 2 300 000 86 

7 Obříství 
rodinný dům 
č.p. 315 

st. 705, 
75/280 

FO FO V-976/2021-206 08.02.2021 3 500 000 84 

8 Obříství 

podíl na 
rodinném 

domu č.p. 162 
a pozemcích 

st. 297, 
75/158 

FO FO V-4048/2021-206 12.05.2021 800 000 - 
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9 Obříství 
objekt k 

bydlení č.p. 
104 

st. 210 FO FO V-5830/2020-206 24.08.2020 5 500 000 147 

10 Obříství 
objekt k 

bydlení č.p. 
101 

st. 209 FO FO V-8132/2020-206 18.11.2020 3 300 000 87 

 
Pro stanovení porovnávací hodnoty byly z množiny vzorků vybrány tyto nemovité věci: 
 
1) Srovnatelná nemovitá věc:  
 

Podíl ½ na objektu k bydlení 141 m2 a pozemcích o výměře 962 m2, obec a k.ú. Obříství 
Zrealizovaný prodej podílu ½ na objektu pro bydlení č.p. 121 a pozemků p.č.st. 255 (zastavěná 
plocha a nádvoří, výměra 234 m2) a p.č. 75/51 (zahrada, výměra 728 m2) v obci a k.ú. Obříství, 
ul. Mělnická. Kupní smlouva podaná na KN dne 12.5.2021, č.j. V-4097/2021-206. Jedná se o 
samostatně stojící zděný dům s jedním nadzemním podlažím a využitým podkrovím a s valbovou 
střechou. Objekt se nachází v zóně se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav, na hranici 
aktivní zóny Q100 a záplavového území Q5.    
Podlahová plocha – 141 m2. Pozemky celkem – 962 m2.   
Cena za nemovitou věc: 1.100.000,- Kč. Zdroj informací: cenovamapa.cz, cuzk.cz. 

  
 

       

 
2) Srovnatelná nemovitá věc:  
Objekt k bydlení 162 m2 a pozemky o výměře 642 m2, obec a k.ú. Obříství 
Zrealizovaný prodej objektu pro bydlení č.p. 214 a pozemků p.č.st. 417 (zastavěná plocha a 
nádvoří, výměra 85 m2) a p.č. 75/136 (ostatní plocha, výměra 557 m2) v obci a k.ú. Obříství, ul. 
Vltavská. Kupní smlouva podaná na KN dne 1.4.2020, č.j. V-2167/2020-206. Jedná se o 
samostatně stojící zděný dům s jedním podzemním, jedním nadzemním podlažím a využitým 
podkrovím, se sedlovou střechou. Objekt se nachází v zóně se zanedbatelným nebezpečím 
výskytu záplav. 
Podlahová plocha – 162 m2. Pozemky celkem – 642 m2.   
Cena za nemovitou věc: 4.190.000,- Kč. Zdroj informací: cenovamapa.cz, cuzk.cz. 
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3) Srovnatelná nemovitá věc:  
Objekt k bydlení 86 m2 a pozemek o výměře 275 m2, obec a k.ú. Obříství 
Zrealizovaný prodej objektu pro bydlení č.p. 91 a pozemku p.č.st. 191 (zastavěná plocha a 
nádvoří, výměra 275 m2) v obci a k.ú. Obříství, ul. Vinohrady. Kupní smlouva podaná na KN dne 
6.1.2021, č.j. V-78/2021-206. Jedná se o samostatně stojící zděný dům s jedním nadzemním 
podlažím, se sedlovou střechou. Objekt se nachází v zóně se zanedbatelným nebezpečím výskytu 
záplav. 
Podlahová plocha – 86 m2. Pozemek celkem – 275 m2.   
Cena za nemovitou věc: 2.300.000,- Kč. Zdroj informací: cenovamapa.cz, cuzk.cz. 
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Výpočet porovnávací hodnoty 
 
a) srovnatelné nem. věci 1 2 3 

Pozemky celkem (m2) 962,00 642,00 275,00 
PP celkem (m2) 141,00 162,00 86,00 

Cena (Kč) 1 100 000 4 190 000 2 300 000 
Objektivizační koeficient 1 1,03 1 

Cena po úpravě (Kč) 1 100 000 4 315 700 2 300 000 
Jednotkové ceny JC   
 - za PP       (Kč/m2) 15 603 26 640 26 744 

Koeficienty pro výpočet indexu       
Účel užití 1,00 1,00 1,00 

Poloha 0,80 0,80 0,80 
Opotřebení 1,00 1,00 1,00 

Materiálová charakteristika 1,00 1,00 1,01 
Velikost 1,00 1,01 0,91 

Velikost pozemků 0,80 0,82 0,90 
Vybavení a příslušenství 0,90 0,90 0,90 

Názor odhadce 1,00 1,00 1,00 
Součin dílčích koeficientů Is 0,58 0,60 0,60 

Jednotkové ceny JCP po přepočtení IS 

 - za PP      (Kč/m2) 8 987 15 886 15 928 
Váha dat 2 1 1 

 - za PP      (Kč/m2) 12 447 

b) oceňovaná nem. věc       

Pozemky celkem (m2) 76 
PP celkem (m2) 125,57 

Koef.pro výpočet indexu oceňované nemovitosti       

Poloha 0,80 
Příslušenství 0,90 

Pozemky tvořící funkční celek se stavbou 0,85 
Technický stav 1,00 

Velikost 1,00 
Záplavové území 0,80 
Zajištění přístupu 0,85 

Součin dílčích koeficientů 0,42 
Jednotková porovnávací hodnota   

 - za PP      (Kč/m2) 5 180 
Porovnávací hodnota   

 - za PP      (Kč) 650 446 

Porovnávací hodnota (Kč) - zaokrouhleno 650 000 Kč 
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4.3.2 Rekapitulace zjištěných hodnot 
 
Porovnávací hodnota       650 000,00 Kč 
 
 
4.4 VÝSLEDKY ANALÝZY DAT 

Z analýzy vyplývá, že zjištěná cena činí 655.240,- Kč, porovnávací hodnota byla 
stanovena na 650.000,- Kč. Ze srovnávací analýzy vyplývá, že podobné nemovité věci jsou v 
lokalitě obchodovány, avšak žádná z nich se nenachází v zóně záplavového území jako 
oceňovaná nemovitá věc, což bylo zohledněno ve stanovení porovnávací hodnoty. Byly 
porovnány vzorky realizovaných cen. 

 
Zjištěná cena podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění č. 488/2020 Sb.    655 240,00 Kč 
Cena obvyklá    650 000,00 Kč 

 

 
 
5/ ODÙVODNÌNÍ  
 
5.1 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ANALÝZY 

Byla vypočtena zjištěná cena a byla provedena srovnávací analýza, určeny základní 
jednotky pro porovnání a parametry s významným podílem na výši ceny. Z transakční historie, 
analýzy transakcí a vyhodnocení segmentu trhu je zřejmé, že s obdobnými nemovitými věcmi je 
obchodováno. Pro určení obvyklé ceny je vycházeno ze sjednaných cen uskutečněných prodejů 
obdobných nemovitých věcí v dané lokalitě, které se v některých charakteristikách mohou 
odlišovat, ale poskytují dostatek informací o rozpětí jednotkových cen. Provedením analýzy 
dílčích indicií a analýzy trhu, po zohlednění všech vlivů působících na obvyklou cenu, po 
odpočtu ceny věcných břemen a po zvážení všech okolností byla současná obvyklá cena určena 
na úrovni hodnoty porovnávací. 
 
 
5.2 KONTROLA POSTUPU 

Zdrojová data byla zvolena ze zrealizovaných cen obdobných nemovitých věcí v dané 
lokalitě. Byla stanovena množina vzorků, ze které byly následně vybrány pro porovnávací 
metodu nejvhodnější srovnatelné nemovité věci, a to takové, které nejvíce odpovídají oceňované 
nemovité věci svým charakterem, technickým stavem, účelem užití, velikostí a lokalitou. V rámci 
výpočtu porovnávací hodnoty byly zohledněny jednotlivé rozdílnosti a nuance. Následně byla od 
porovnávací hodnoty odečtena cena věcných břemen stanovených v rámci ceny zjištěné, dle 
vyhlášky č. 488/2020 Sb. Výsledkem je cena obvyklá.   
Kontrolou byla ověřena správnost postupu, skutečnosti, které by mohly snižovat přesnost závěru 
nebyly zjištěny. 
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6/ ZÁVÌR  
 
6.1 CITACE ZADANÉ ODBORNÉ OTÁZKY 
Jaké je zjištěná cena dle aktuální oceňovací vyhlášky a cena v místě a čase obvyklá předmětné 
oceňované věci? 
 
6.2 ODPOVĚĎ 
 

      
Zjištěná cena  

 
655.240,- Kč  

Cena slovy: Šestsetpadesátpěttisícdvěstěčtyřicet Kč 

 
 

 
 
       Na základě cen zjištěných jednotlivými metodami, dle výše uvedených zjištění, s 
přihlédnutím k místním specifickým podmínkám polohy nemovité věci, s ohledem na 
realizované prodeje a nabídky prodejů, s důrazem na porovnávací hodnotu, odhaduji 
obvyklou cenu nemovité věci bez DPH ve výši: 
  

 
Obvyklá cena bez DPH  

 
650.000,- Kč  

Cena slovy: Šestsetpadesáttisíc Kč 

 
 
 
 
6.3 PODMÍNKY SPRÁVNOSTI ZÁVĚRU 
Stanovená obvyklá cena je platná ke dni ocenění a její platnost je 6 měsíců, pokud se zásadně 
nezmění podmínky trhu.  Další podmínky či skutečnosti snižující přesnost závěru nebyly 
stanoveny.  

 
Konzultant – nebyl přibrán 
 
Odměna znalce – byla sjednána smluvní odměna 
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POHLEDY NA NEMOVITOU VĚC ze dne 26.8.2021 
  

Pohledy na rodinný dům č.p. 271 a pozemek p.č.st. 296 
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