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Znalecký posudek č. 7629 – 114/2022 
v oboru ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí  

o obvyklé ceně nemovité věci – pozemku parcelní číslo st. 15, jehož součástí je rodinný dům č.p. 19 
v katastrálním území Kožlí u Čížové, obec Předotice, okres Písek 

 

 
 

Objednatel posudku:    Exekutorský úřad Zlín                                                                   
      Krátká 4447 
                                                                             760 01 Zlín  
 
      Usnesení č.j.: 177 EX 219/22-67 
                                                                              ze dne 26. 7. 2022 
 
Účel posudku: stanovení obvyklé ceny nemovité věci v exekučním 

řízení 
 
Podle stavu ke dni 30. 8. 2022 (místní šetření) posudek vypracoval: 

Ing. Bc. Ewa Hradil 
Tyršova 2376/9 
769 01 Holešov 

 
 
 
 
 
 
Posudek obsahuje 15 stran textu včetně titulního listu a příloh a předává se objednateli v 1 vyhotovení v 
listinné podobě a 1 x v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. 
 
 
 
V Holešově, dne 9. září 2022 
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A. Zadání: 

1. Zadání posudku dle usnesení: 

Dle Usnesení soudního exekutora č.j. 177 EX 219/22-67 ze dne 26. 7. 2022: 

 
 
2. Účel posudku: 

Účelem posudku je stanovení obvyklé ceny nemovité věci v exekučním řízení č.j. 177 EX 219/22 jako 
podklad dražebního konání.  
 
3. Skutečnosti sdělené zadavatelem: 

Zadavatel nesdělil znalci žádné další skutečnosti, mimo doložených písemných podkladů, které mohou mít 
vliv na přesnost závěru znaleckého posudku. 

 

B. Výčet podkladů: 

1. Specifikace zdrojů podkladů: 

Veškeré podklady užité pro zpracování znaleckého posudku jsou buďto písemné, vydané příslušnými orgány 
státní správy, případně elektronické z veřejných informačních databází spravovaných orgány státní správy. 
 
2. Podklady dodané zadavatelem: 

1) Usnesení soudního exekutora ze dne 26. 7. 2022 
2) Výpis z katastru nemovitostí pro katastrální území Kožlí u Čížové, LV č. 120 ze dne 25. 7. 2022 
 
3. Podklady zjištěné znalcem: 

1) Kopie katastrální mapy dle cuzk.cz 
2) Mapa okolí a obce  
3) Místní šetření provedené dne 30. 8. 2022, fotodokumentace 
4) Informace o obci a okolí z internetových serverů 
5) Malý lexikon obcí 2021 
6) Informace z veřejných seznamů  
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4. Další podklady: 

Nebyly zajištěny žádné další podklady relevantní pro ocenění. 
 

C. Nález: 

1. Znalecký úkol: 

Znalecký posudek je vypracován na základě Usnesení soudního exekutora č.j. 177 EX 219/22-67 ze dne 
26. 7. 2022. Úkolem znalce je mimo jiné: „…ocenění nemovité věci se samostatným uvedením ceny 
obvyklé dle zvláštního předpisu, a jejích součástí, tj. vše, co k nim podle povahy náleží a nemůže 
být odděleno, aniž by se tím nemovité věci znehodnotily a její příslušenství, tj. nemovité či movité 
věci, které byly vlastníkem věcí hlavních určené, aby s ní byly užívány…“ 
Předmětem ocenění je nemovitá věc – pozemek parcelní číslo st. 15 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je rodinný dům č.p. 19 v katastrálním území Kožlí u Čížové, obci Předotice, okres Písek.   
 

2. Informace o nemovitých věcech: 

Adresa:    397 01 Předotice, Kožlí u Čížové č.p. 19 
Kraj:    Jihočeský 
Okres:    Písek 
Obec:    Předotice 
Katastrální území:   Kožlí u Čížové 
 
3. Prohlídka a zaměření nemovité věci: 

Prohlídka nemovitých věcí byla provedena dne 30. srpna znalcem, povinný byl znalcem obeslán, pošta mu 
byla doručená jak v místě bydliště, tak sousedkou v místě posuzovaného rodinného domu.  
 
4. Použitá literatura: 

A. Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění. 
B. Vyhláška č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 154/2015 Sb., vyhlášky 

č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., vyhlášky č. 197/2017 Sb., vyhlášky č. 188/2019 Sb., vyhlášky 
č. 488/2020 Sb. a vyhlášky č. 424/2021 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. v 
platném znění o oceňování majetku. 

C. Bradáč, A.: Teorie oceňování nemovitostí, Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., Brno 2008. 
D. Bradáč, A., Fiala, J.: Nemovitosti – oceňovaní a právní vztahy, LINDE, a.s. - Právnické a ekonomické 

nakladatelství Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, Praha 2004. 
 

5. Metody ocenění: 

a) Určení ceny zjištěné dle platných předpisů – cena dle vyhlášky č. 424/2021 Sb. 

V této části je zjištěna administrativní cena oceňovaného souboru nemovitých věcí dle platného 
oceňovacího předpisu – vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky 
č. 154/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., vyhlášky č. 197/2017 Sb., vyhlášky 
č. 188/2019 Sb., vyhlášky č. 488/2020 Sb. a vyhlášky 424/2021 Sb. 
 
b) Určení ceny obvyklé ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 424/2021 Sb. 

Zjištění ceny nemovitých věcí, která je v místě a čase obvyklá (§ 2 zákona č. 151/1997 Sb. v platném znění) 

„...obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 
poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku 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. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“  
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Určení obvyklé ceny dne § 1a vyhlášky č. 424/2021 Sb.  

„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.“ 

Nejprve je provedena analýza trhu s obdobnými nemovitými věcmi, na kterou navazuje výběr souboru 
nemovitých věcí pro porovnání s předmětem ocenění na základě kritérií podle druhu předmětu ocenění a 
jeho zvláštností ke dni ocenění.  

Určení ceny porovnávacím způsobem vychází z informací zjištěných o realizovaných obchodech 
obdobného majetku. Jako relevantní se v tomto případě pokládají kupní smlouvy, informace účastníků trhu, 
spolupracujících znalců a odhadců, obcí a vlastní databáze statistických údajů. 

Postup pro oceňování staveb porovnávacím způsobem: 

Cena stavby se zjistí vynásobením zvolené měrné jednotky, charakteristického porovnatelného parametru 
daného typu stavby, např. obestavěný prostor, zastavěná plocha, užitná plocha, podlahová plocha atp., 
jednotkovou upravenou cenou, určenou porovnávací metodou. 

Na základě skutečného užití oceňované stavby bude zjištěna cena staveb obdobného využití. U všech 
informací platí pravidlo aktuálnosti cen. Následně je provedena srovnávací analýza údajů z vybraného 
souboru nemovitých věcí s údaji o oceňovaném předmětu ocenění. Pro metodu přímého porovnání je cena 
jednotlivých porovnávaných staveb upravena koeficienty, aby odpovídala ceně oceňované stavby. Jednotlivé 
faktoru mají různou velikost vlivu na cenu, obecně platí, že nejpodstatnější z nich mohou maximálně cenu 
upravit o 20 %. Jelikož se jedná o metodu přímého porovnání tak platí, že v případě že porovnávaná 
nemovitost je v jednotlivém faktoru hodnocena lépe, cena porovnávané stavby se snižuje o úpravu, naopak 
pokud je porovnávaná nemovitost v jednotlivém faktoru hodnocena hůře, cena porovnávané stavby se 
navyšuje o úpravu. 

Parametry pro porovnání staveb jsou hlavně: účel užití, polohou stavby v obci, popřípadě v lokalitě, velikost 
stavby a pozemků, vybavenost pozemků v jednotném funkčním celku, příslušenství stavby, právní vztahy a 
širší vztahy, popřípadě zvláštní vlastnosti typické pro oceňovaný druh staveb.  

Určení obvyklé ceny: 

K určení obvyklé ceny je nutno přistupovat komplexně a zhodnotit všechny faktory a vlivy na cenu, včetně 
zjištění možného budoucího využití nemovitých věcí. Cena obvyklá vychází z ceny obdobného majetku na 
trhu s nemovitými věcmi zjištěné metodou porovnávací.  
 
6. Vlastnické a evidenční údaje: 

Dle předloženého výpisu z katastru nemovitostí, LV č. 120 je 

pan Tomáš Michal, nar. dne 1. 9. 1973 
 trvale bytem 252 10 Mníšek pod Brdy, Pražská 24 

vlastníkem posuzované nemovité věci – pozemku parcelní číslo st. 15 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové 
výměře 836,0 m2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 19 v katastrálním území Kožlí u Čížové, obci Předotice, 
okres Písek.   

7. Věcná břemena, závazky a omezení: 

Dle listu vlastnictví je k nemovitým věcem evidováno věcné břemeno vedení inženýrské sítě – venkovního 
vedení NN, které je majetkem distributora. Hodnota této zátěže byla stanovená smluvně ve výši 540,00 Kč, 
což je obvyklá cena. Věcné břemeno pozemek v užívání zásadním způsobem neomezuje. Jiná omezení 
vlastnického práva nebyla zjištěná. Finanční závazky vlastníka se do výsledné ceny nemovité věci dle tohoto 
ocenění nepromítají. 
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Trasa elektrického vedení 

 

8. Přírodní katastrofy, povodňové a radonové riziko: 

Dle mapy záplavových území je v dané lokalitě zanedbatelné riziko povodně. Není zde hrozba jiných 
přírodních katastrof. Jelikož nebylo předloženo měření vnitřní koncentrace radonu, je proveden odhad na 
základě odvozené mapy radonového rizika pro lokalitu Kožlí u Čížové I. kategorie – převážně nízké 
radonové riziko. 
 
9. Základní popis lokality a předmětu ocenění: 

Obec 
Obec Předotice a jeho oddělená část Kožlí u Čížové se nacházejí v okrese Písek a náleží pod Jihočeský kraj. 
Příslušnou obcí s rozšířenou působností je bývalé okresní město Písek, od kterého RD č.p. 19 v Kožlí u 
Čížové leží přibližně 14 kilometrů. Úředně žije v katastru obce Předotice cca 600 obyvatel, kteří mají své 
domy umístěné v sídelním katastru a dalších osmi oddělených částech, mezi které náleží i Kožlí.  
Z občanské vybavenosti najdeme v celé obci jeden obchod, a to v sídelním katastru, v části Kožlí u Čížové 
je pohostinství s otevírací dobou 2 x týdne. Ostatní občanskou vybavenost obyvatelé Předotic musí hledat 
v okolních městech. Místní obyvatelé mohou své stavby napojit na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a 
plyn, kanalizace, vodovod ani plyn přímo v části Kožlí nejsou realizovány. 
Obec se nachází v průměrné nadmořské výšce 478 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 2 
146 ha.  
 
Posuzované nemovité věci 
Předmětem ocenění je rodinný dům včetně pozemku, na kterém je umístěn. Jedná se o stavbu, na kterou 
navazuje stodola, od severu se stýká s hospodářskou budovou sousedů. Stavba rodinného domu č.p. 19 je 
přízemní, podsklepená pod polovinu zastavěné plochy 1. NP., objekt je zastřešen sedlovou střechou 
s nevyužívaným podkrovím. Oceněné budou i stodola a vedlejší stavba - kůlna. Venkovní úpravy sestávají 
z oplocení zahrady s vrátky, na pozemku je studna, která je zdrojem pitné vody.    
 
Dopravní dostupnost a parkování 
Posuzovaný objekt je dostupný z místní asfaltové komunikace, parkování je možné u cesty.       
Obec Předotice je napojená na síť silnic, které ji spojují s okolními vesnicemi a městy. Nedaleko běží dálnice 
D4, nájezd č. 84 je vzdálen cca 5 km od posuzované stavby, dálnice ovšem není zcela dostavěná. Do Prahy 
pak cesta trvá cca 1,5 hod.  Železniční stanice zde není, nejbližší zastávka je v obci Sedlice. Zastávka 
autobusů je od domu vzdálení cca 320 m.    
 
Účel využití  
Posuzovaná stavba je užívána jako rekreační chalupa.    
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10. Kopie katastrální mapy: 

                                                          

Pozemek parcelní číslo st. 15 s RD č. 19 v katastrálním území Kožlí u Čížové, obec Předotice, okres Písek. 

 
11. Popis nemovitých věcí: 

Stavební pozemek parcelní číslo st. 15 v katastrálním území Kožlí u Čížové, obci Předotice, okres Písek 

Předmětem ocenění je pozemek parcelní číslo st. 15 evidovaný jako zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Kožlí u Čížové, obci Předotice, okres Písek, který je zastavěný posuzovaným RD i 
vedlejšími stavbami. Plocha je dostatečně velká a nezastavěná část tvoří plošně atraktivní zahradu. Pozemek 
je mírně nakloněný k jihu, stavby jsou situované u severní a východní hranice, dům a stodola tvoří půdorysně 
písmeno L.     
V místě je možnost napojení staveb na elektrickou energii, zdrojem vody je studna. Občanská vybavenost 
obce v místě chybí, hospoda je otevřená dva večery v týdnu. Obyvatelstvo v okolí je bezproblémové. V obci 
Předotice není zpracována cenová mapa stavebních pozemků.  
 
Rodinný dům č.p. 19 na pozemku parcelní číslo st. 15 v katastrálním území Kožlí u Čížové, obci Předotice, 
okres Písek 

Předmětem ocenění je stavba evidovaná jako rodinný dům, která je dlouhodobě je užívaná jako rekreační 
chalupa. Stavba starší sta let obsahuje v původní části vstupní chodbu s vchodem do sklepa, světnici, 
koupelnu vybavenou vanou a umyvadlem a ložničku, později byl zbudován průchod do hospodářské časti, 
kde mimo prostorné místnosti s krbem a dalším vstupem na zahradu je vestavěná chodba, ze které vedou 
dveře na WC a do nové koupelny, kde je ke dni ocenění umístěno umyvadlo a pračka, lze zde osadit vanu 
nebo sprchový box.  
 
Konstrukční řešení stavby:  
Posuzovaný objekt je založen na kamenných základech, izolace proti zemní vlhkosti možná byla realizována 
později, stěny nevykazují vzlínající vlhkost, stropy trámové nebo klenby, krov dřevěný sedlový, krytina 
eternit nad původní obytnou části, nad částí hospodářkou a nad stodolou taška bobrovka, dvojitá. 
Klempířské konstrukce z plechu, jen žlaby a svody, parapety chybí. Nad střechami se tyčí dva komíny, od 
kachlových kamen a od krbu, oba opravené. Nosné stěny jsou realizovány pravděpodobně ze smíšeného 
zdiva, omítky vnější cementové i vnitřní vápenocementové v dobrém stavu. Tl. stěn 45 - 55 cm. Okna 
dřevěná zdvojená, dveře různého provedení jak v dřevěných, tak v ocelových zárubních. Vnitřní příčky, 
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které v budově vymezují jednotlivé prostory, jsou také zděné. Podlahy PVC, dobové dlažby, novější dlažby, 
koberec na beton případně jen beton (nedokončená koupelna), ve staré koupelně je realizován bělninový 
obklad.  Stěny nově vestavěné chodby, WC a koupelny kompletní omítky nemají.  
Stavba je napojena na elektřinu 230/400 V, zdrojem vody je vlastní studna, kanalizace svedena do jímky. 
Objekt je vytápěn lokálně, kachlová kamna a krb, ohřev TUV elektrickým bojlerem.  
 
Přehled využitelných kapacit objektu:  
Zastavěná plocha obytné části: 127,00 m2 
Obestavěný prostor objektu: OP = (3,40 * 4,60 * 2,0) + (120,0 * 2,4) + (127,0 * 3,20 * 0,5) =539,00 m3 
 
Objekty technické infrastruktury: 
Přípojka elektrické energie, vody od studny, kanalizace svedená do jímky. 
 
Příslušenství stavby: 
Příslušenství stavby tvoří oplocení zahrady s vrátky, zděná kůlna, studna a stodola.  
 
Technický stav, vady a nedodělky: 
Celkový technický stav posuzované stavby je dobrý. Objekt lze jako rekreační chalupu užívat ihned, 
započaté stavební úpravy po dokončení umožní objekt užívat i trvalému bydlení.  
 
Stodola 
Jako vedlejší stavba bude oceněná stodola, zděná stavba s vraty ze severu přistavěná k sousednímu domu. 
Stavba slouží ke skladování, lze ji upravit na garáž.   
 
Obestavěný prostor objektu: OP = (120,0 * 3,40) + (120,0 * 4,5 * 0,5) =678,00 m3 
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D. Posudek: 

1. Určení ceny zjištěné nemovité věci dle platného předpisů – vyhláška č. 424/2021 Sb. 

§ 3, 4 stavební pozemek parcelní číslo st. 15 v katastrálním území Kožlí u Čížové, obci Předotice, 
okres Písek 

Ocenění stavebního pozemku dle § 3, 4 vyhlášky: 

Předotice

Kožlí u Čížové

Jihočeský

do 1000

1146

836

Znak Název zanku Označení Popis znaku Hodnota znaku

O1 Velikost obce IV. 501 - 1000 obyvatel 0,65

O2 Hospodářsko správní význam obce IV. Ostatní obce 0,60

O3 Poloha obce VI. V ostatních případech 0,80

O4 Technická infrastruktura v obci I. Kompletní 1,00

O5 Dopravní obslužnost obce III. Autobusová zastávka 0,90

O6 Občanská vybavenost v obci V. Minimální vybavenost 0,85

274

P1 Situace na dílčím trhu II. Nabídka odpovídá poptávce 0,00

P2 Vlastnické vztahy V. Stavba součástí pozemku 0,00

P3 Změny v okolí II. Bez vlivu 0,00

P4 Vliv právních vztahů II. Bez vlivu 0,00

P5 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00

P6 Povodňové riziko IV. Zóna se zandbatelný rizikem povodně 1,00

1,0000

1,0000

P1 Druh a účel užití stavby I. Rezidenční stavby v obcích do 2000 obyvatel 1,01

P2 Převažující zástavba v okolí I. Rezidenční zástavba 0,03

P3 Poloha pozemku v obci IV. Nesrostlá část -0,02

P4 Možnost napojení na inž. sítě v obci II. Jen některé sítě -0,10

P5 Občanská vybavenost v okolí III. Občanská vyb. obce nad 2 km -0,05

P6 Dopravní dostupnost k pozemku VII. Zpevněný příjezd, parkování na pozemku 0,01

P7 Osobní hromadná doprava II. Zastávka do 1000 m od pozemku -0,01

P8 Komerční využitelnost II. Bez možnosti 0,00

P9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00

P10 Nezaměstnanost I. Vyšší nezaměstnanost -0,02

P11 Vlivy ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00

0,8484

194 337,90

Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené k zastavění, příloha č. 3 vyhlášky, tabulka č. 3

Index polohy IP = P1 * (1+ΣPi)                                                             IP

Celková cena pozemku CP = ZC * IT * IO * IP * P                             CP (Kč)

Index trhu s nemovitými věcmi, příloha č. 3 vyhlášky, tabulka č. 1

Index trhu IT = P6 * (1+ΣPi)                                                     IT

Index omezujících vlivů pozemku, příloha č. 3 vyhlášky, tabulka č. 2

Index omezujících vlivů pozemku IO = 1+ΣPi                                                             IO

Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv*O1*O2*O3*O4*O5*O6                                           ZC

Pozemek parcelní číslo st. 15

Obec

Katastrální území

Kraj

Počet obyvatel

Základní cena příloha č. 2 vyhlášky, tab. č. 1   ZCv    (Kč/m
2
)

Výměra P    (m
2
)

Úprava základních cen stavebních pozemků, příloha č. 2 vyhlášky, tabulka č. 2
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§ 12 zemědělská stavba na části pozemku parcelní číslo st. 15 v katastrálním území Kožlí u Čížové, 
obci Předotice, okres Písek 

Ocenění budovy dle § 12 vyhlášky – stodola  

typ O

ZC Kč/m
3

2 695,00

K1 - 0,939

OP m
3

678,00

K2 0,92+(6,6/PZP) 0,9720

K3 (2,1/V)+0,3 0,9000

Koeficient polohový       (příloha č.20 vyhl.) K5 - 0,800

Koeficient změny cen staveb (příloha č. 41 vyhlášky) Ki - 2,514

pol.č.  Konstrukce a vybavení Provedení Stand. Podíl ni

1 Základy Kamenné, neizolované P 0,10800 0,00000

2 Svislé konstrukce Zděné, kámen, cihla S 0,25600 0,00000

3 Stropy dřevěné trámové S 0,11700 0,00000

4 Zastřešení krov dřevěný S 0,06900 0,00000

5 Krytiny střech Skládaná S 0,02800 0,00000

6 Klempířské konstrukce chybí C 0,00700 0,00000

7 Úprava vnitřních pov. Omítky S 0,04400 0,00000

8 Upravy venkovních pov. Omítky S 0,03100 0,00000

9 Vnitřní obklady Neuvažuje se - 0,00000 0,00000

10 Schody chybí C 0,02300 -0,04260

11 Dveře Chybí C 0,02400 -0,04445

12 Vrata dřevěná S 0,01800 0,00000

13 Okna chybí C 0,04300 -0,07964

14 Povrchy podlah Beton,hlína P 0,03200 -0,03200

15 Vytápění Neuvažuje se - 0,00000 0,00000

16 Elektroinstalace Světelná a motorová S 0,07000 0,00000

17 Bleskosvod chybí C 0,00300 -0,00556

18 Vnitnřní vodovod chybí C 0,02400 -0,04445

19 Vnitřní kanalizace chybí C 0,02300 -0,04260

20 Vnitřní plynovod Neuvažuje se C 0,00000 0,00000

21 Ohřev vody chybí C 0,00400 -0,00741

22 Vybavení kuchyní Neuvažuje se C 0,00000 0,00000

23 Vnitřní hygienické vyb. chybí C 0,02300 -0,04260

24 Výtahy Neuvažuje se C 0,00000 0,00000

25 Ostatní chybí C 0,05300 -0,09816

26 Instalační jádra Neuvažuje se - 0,00000 0,00000

Celkem 1,00000 -0,43947

Koeficient vybavení stavby K4 1+(0,54*Σni) 0,76269

Základní cena upravená ZCxK1xK2xK3xK4xK5xKi ZCU Kč/m
3

3395,63

Základní cena stavby upravená koeficientem pp (0,8484) ZC Kč 1 953 217,32

80,00%

390 643,46

Budova podle § 12 a přílohy č. 8 vyhlášky, SKP 46.21.15.2.1

Základní cena dle typu budovy z přílohy č. 8 vyhlášky

Koeficient přepočtu základní ceny z přílohy č. 10 vyhlášky

Zemědělská stavba bez č.p./ č.e. na části pozemku parcelní číslo st. 15

Koeficient průměrné zastavěné plochy

Koeficient průměrné výšky podlaží

Obestavěný prostor budovy

Koeficient vybavení stavby výpočet(S=stand. provedení, C=chybí, P=podstand, N=nadstandartní, B=konstrukce neuvedené)

Cena stavby celkem CS = ZCU x OP x pp x (1 - O)

OOpotřebení stavby v procentech

 

 

 

 

 

 



Ing. Bc. Ewa Hradil 769 01 Holešov, Tyršova 1276/9 mobil: +420 603 354 598 

 
10 

§ 35 rodinný dům č.p. 19 na pozemku parcelní číslo st. 15 včetně příslušenství v katastrálním území Kožlí 
u Čížové, obci Předotice, okres Písek 

Ocenění rodinného domu dle § 35 vyhlášky: 

Předotice

Kožlí u Čížové

Malý lexikon obcí ČR 2021 do 1000

Jihočeský

příloha č. 24  ZC     Kč/m
3

1 488,00

                     OP      m
3

539,00

Znak Popis zn. Číslo V1

1 Druh stavby I. -0,02

2 Provedení obv. stěn I. -0,08

3 Tl. obvod. stěn III. 0,03

4 Podlažnost II. 0,02

5 Napojení na veř. sítě II. -0,05

6 Vytápění I. -0,08

7 Zákl. příslušenství   III. 0,00

8 Ostatní vybavení I. 0,00

9 Venkovní úpravy II. -0,03

10 Vedlejší stavby III. 0,05

11 Pozemky III. 0,01

12 Jiné kriterium V. 0,08

-0,07

Stáří staby (PSV nové) 50 0,75

13 Stav II. 1,00

0,70

It dle pozemku 1,0000

Ip dle pozemku 0,8484

474 609,65Cena stavby C = OP*ZC*Iv*It*Ip 

Iv 

s = 1-0,005*y

Dobrý stav

Obestavěný prostor

vlastní studna

Kůlna do 25,0 m2

Nad 800 m2

Bez dalšího vybavení

Minimálního rozsahu

Lokální, tuhá paliva

Úplné standardní provedení

Hotnota do 2

Přípojka elektro, studna

Smíšené zdivo

nad 45 cm

Rekareační chalupa č.p. 19

Obec

Katastrální území

Konstrukce a vybavení RD, rekr. chalup a domků   příloha 20a, tabulka č. 2

Popis                                                                                                     

Rekreační chalupa

Kraj

Základní cena

Počet obyvatel

 
 

Rekapitulace zjištěné ceny 
 

objekt plná cena snížení ceny opotřeb. cena ke dni

                                     Kč                      

§ 3,4 stavební pozemek 194 337,90 0,00 194 337,90

§ 12 stodola 390 643,46 0,00 390 643,46

§ 35 rodinný dům 474 609,65 0,00 474 609,65

Cena celkem 1 059 591,01 0,00 1 059 591,01  
 

Cena zjištěná nemovité věci ke dni ocenění činí (zaokrouhleno)                    1.059.590,00 Kč 
 

 
2. Určení ceny obvyklé ve smyslu vyhlášky č. 424/2021 Sb. § 1a 

§ 1a Určení obvyklé ceny pozemku parcelní číslo st. 15 jehož součástí je rodinný dům č.p. 19 včetně 
příslušenství v katastrálním území Kožlí u Čížové, obci Předotice, okres Písek 

Předmětem ocenění je rodinný dům v obci Předotice, část Kožlí u Čížové, v okrese Písek. Na stavbu hlavní 
starší sta let navazuje původní stodola. RD č.p. 19 je dlouhodobě užíván jako chalupa, poslední úpravy však 
umožňují v domě i trvale bydlet. Plocha pozemku je atraktivní. Na pozemku je zřízená i studna. Celková 
výměra parcely činí 836,0 m2, pozemek je přístupny z asfaltové komunikace.  Zastavěná plocha obytné části 
stavby činí 127,0 m2. 
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Analýza trhu: 

Prodeje obdobných rodinných domů často užívaných jako chalupy v roce 2022 v obci jsou ojedinělé. Tyto 
obchody byly intenzívně sjednávány v roce 2020, dále částečně v roce 2021, letos je trh v místě v některých 
částech obce Předotice dokonce bez převodů. Pro určení porovnávací ceny bude čerpáno z údajů o 
prodejích obdobných staveb v místě čerpáno ze širšího časového úseku.    

Uskutečněné prodeje obdobných staveb v místě: 

Prodej č. 1 

Místo zveřejnění: KN  

 

Popis: Uskutečněný prodej rodinného domu ve stejné obci, část Třebkov. Objekt, který lze užívat k bydlení 
nebo jako rekreační chalupu, starší prodej. Celková výměra prodávaného území činila 274,0 m2.  

                                                 
 

Prodej č. 2 

Místo zveřejnění: KN  

 

Popis: Uskutečněný prodej rodinného domu v obci Pamětice u Drhovle. Objekt, který lze užívat k bydlení 
nebo jako chalupu. Celková výměra prodávaného území činila 2 230,0 m2. 
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Prodej č. 3 

Místo zveřejnění: KN  

 

Popis: Uskutečněný prodej rodinného domu ve stejné obci, část Malčice. Objekt, který lze užívat k bydlení 
je po celkové rekonstrukci, starší. Celková výměra prodávaného území činila 635,0 m2. 

   

                        

Koeficienty úpravy ceny 

 
K1 Poloha objektu v obci, popřípadě v lokalitě, dopravní dostupnost (hodnocení 0,8 – 1,2) 
Posuzovaná stavba se nachází v obci Kožlí u Čížové, uvedené příklady jsou ze stejné nebo blízké obce.    

K2 Velikost pozemků v jednotném funkčním celku a jejich technickou vybavenost (hodnocení 0,9 – 1,1) 
Celková výměra pozemků užívaných v jednotném funkčním celku s posuzovanou stavbou činí 836,0 m2. 
V místě je možnost napojení staveb na elektřinu. Uvedené příklady mají odlišné výměry pozemků, technická 
vybavenost srovnatelná.  

K3 Velikost užitných ploch objektu (hodnocení 0,9 – 1,1) 
Jedná se o přízemní objekt, využitelnost ploch upravená koeficientem.   

K4 Technický stav objektu (hodnocení 0,8 – 1,2) 

Posuzovaný objekt je celkově v dobrém stavu s probíhajícími stavebnímu úpravami. Domy v příkladech 
lepší i horší stav – úprava koeficientem.  

K5 Příslušenství a vybavení objektu (hodnocení 0,8 – 1,2) 
Příslušenství tvoří stodola a kůlna. Domy v příkladech mají vždy vedlejší stavby, rozdílnost upravená 
koeficientem.     

K6 Širší vztahy a odborná úvaha znalce (hodnocení 0,8 – 1,2) 

Posuzovaný dům je stavbou v lokalitě bez občanské vybavenosti, vhodný především pro rekreaci nebo 
klidný život na vesnici. Plocha pozemku přiměřená, je možno zřídit zahrádku. Aktuálně se tyto stavby 
obchodují méně, trh byl v místě naopak hodně aktivní v létech 2020 – 21.   
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Ozn. Cena ZP JC K1 K2 K3 K4 K5 K6 JCU

Kč m
2

Kč/m
2

Kč/m
2

P1 238 000,00 274,0 868,61 1,00 1,20 1,00 1,00 0,98 1,20 1 225,79

P2 2 400 000,00 2 230,0 1 076,23 1,00 0,95 0,95 0,98 1,10 1,00 1 047,06

P3 1 980 000,00 635,0 3 118,11 1,00 1,05 0,80 0,80 0,80 0,80 1 341,04

1 204,63

120,94

836,00

905 960,50

1 108 178,41

1 007 069,45

Cena

ZP

JCU

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Dopočtená zastavěná plocha objektu

Koeficient úpravy na širší vztahy a odbornou úvahu znalce

Jednotková cena upravená na cenu oceňované nemovité věci;  JCU = JCR * K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K6

Koeficient úpravy na polohu objektu

Koeficient úpravy na velikost pozemků v jednotném funkčním celku a technickou vybavenost pozemků

Koeficient úpravy na technický stav objektu

Koeficient úpravy na příslušenství a vybavení objektu

Koeficient úpravy na velikost užitných ploch objektu

Sjednaná cena prodeje

Minimální celková cena oceňované nemovité věci metodou porovnání

Průměrná celková cena oceňovaných nemovité věci metodou porovnání

Určení ceny metodou porovnání - rodinný dům č.p. 19 v k.ú. Kožlí u Čížové včetně poz. a přísl.

Průměr upravených jednotkových cen

Výběrová směrodatná odchylka jendotkové ceny

Užitná plocha oceňované stavby

Maximální celková cena oceňovaných nemovité věci metodou porovnání

 

Dle metody porovnání se obvyklá cena posuzované nemovité věci pohybuje v rozmezí od 906.000,00 Kč 
až do 1.108.200,00 Kč. S ohledem na současnou situaci na trhu, určuji obvyklou cenu posuzované nemovité 
věci ve výši 1.010.000,00 Kč. 

 

 

E. Odůvodnění: 

Obvyklá cena posuzované nemovité věci byla určena ve výši 1.010.000,00 Kč, dle § 1a vyhlášky č. 424/2021 
Sb. metodou porovnání ze sjednaných cen obdobných předmětů ocenění. Dle § 1c odstavce 1) byla také 
určena zjištěná cena nemovité věci, a to ve výši 1.059.590,00 Kč.  

Při rekapitulaci znalec provedl kontrolu vstupních údajů a výpočtů ocenění jak cenou zjištěnou, tak výpočtu 
porovnávací metody pro určení ceny obvyklé. Celková výsledná obvyklá cena navíc odpovídá 
předpokládané zjištěné ceně posuzovaného souboru v místě a čase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Bc. Ewa Hradil 769 01 Holešov, Tyršova 1276/9 mobil: +420 603 354 598 

 
14 

F. Rekapitulace: 

Obvyklou cenu nemovité věci zapsané na LV č. 120, tj. pozemku parcelní číslo st. 15, jehož součástí je 
rodinný dům č.p. 19 v katastrálním území Kožlí u Čížové, obci Předotice, okres Písek vyjádřenou ve formě 
obvyklé ceny ve smyslu zák. č. 151/97 Sb. v platném znění určuji ve výši: 

1.010.000,00 Kč 

Slovy: jedenmiliondesettisíc korun českých 

 

Obvyklá cena věcného břemene váznoucího na pozemku parcelní číslo st. 15 – zastavěná plocha a 
nádvoří v katastrálním území Kožlí u Čížové, obci Předotice, okres Písek, které dražbou nezanikne určuji 
ve výši: 

540,00 Kč 

Slovy: pětsetčtyřicet korun českých 

 
 
Ve smyslu ustanovení § 127a) OSŘ závazně prohlašují, že tento znalecký posudek má všechny zákonem 
požadované náležitosti a jsem si vědoma následků podání vědomě nepravdivého znaleckého posudku. 
Prohlašuji, že nejsem vůči osobám zúčastněným na řízení ani s ohledem na poměr věci podjatá.  
 
Odměna znalce byla stanovená na základě vyhlášky č. 504/2020 Sb. o znalečném. 
 
Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsem podala jako znalkyně jmenovaná rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně 
ze dne 11. 12. 1995, čj.: Spr 1099/95 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, 
obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové zapsaná v seznamu znalců a tlumočníků vedeném 
MS ČR. 
Znalecký úkon je zapsán ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 7629 – 114/2022.  
 
 V Holešově, dne 9. září 2022  
 
 
                                                                                                                Vypracoval: Ing. Bc. Ewa Hradil   
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G. Přílohy: 

Mapové podklady: 

                              
 
Rodinný dům č.p. 19 v obci Předotice, část Kožlí u Čížové, okres Písek, ortofotomapa a letecký snímek 
 
 
Fotodokumentace: 

                     

Pohled na chalupu č.p. 19 v Kožlím u Čížové, obec Předotice, okres Písek od západu; navazující stodola a kůlna   

 

Pohled na chalupu a hospodářskou část č.p. 19 v Kožlím u Čížové, okres Písek od východu 
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Původní světnice s kachlovými kamny                                            Stará koupelna   

   

Nová světnice v hospodářské části s východem na pozemek a s krbem 

           

Nové WC                                       nová chodba ke koupelně a k WC                 vstup do sklepa ve staré části 

         zahrada není aktuálně udržovaná 
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Informace z veřejného seznamu: 
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