
ZNALECKÝ POSUDEK  

číslo: 37/4647/2020 

o ceně zjištěné (pouze příslušné pozemky) a obvyklé ceny nemovitostí zapsaných na LV č. 125 
(stavební parcela č. 78 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba: Suchovršice, č.p. 
60, bydlení, stavební parcela č. 79 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez 
čp/če, jiná stavba, stavební parcela č. 167 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba 
bez čp/če, zemědělská stavba, pozemková parcela č. 77/3 - zahrada, pozemková parcela č. 79 - 
zahrada a pozemková parcela č. 1040 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pro obec a 
katastrální území Suchovršice, kraj Královéhradecký a příslušenství  a nemovitost zapsaná na 
LV č. 357 (pozemková parcela č. 1038-ostatní plocha, jiná plocha), pro obec a katastrální území 
Suchovršice, kraj Královéhradecký a příslušenství. 
 
 
Objednavatel posudku:  Mgr. Tomáš Voborník 
 Exekutorský úřad Pardubice 
 9. května 215 
 533 72 Moravany 
 
Účel posudku:  195 EX 226/18 - stanovení ceny zjištěné a ceny obvyklé 
 
Oceňovací předpis:  Ocenění je provedeno podle vyhlášky MF ČR č. 441/2013 

Sb., k provedení zákona  č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a  o změně některých zákonů, ve znění zákona  č. 
303/2013 Sb., (oceňovací vyhláška),  ve znění vyhl. 
č.199/2014 Sb., č.345/2015 Sb., č.53/2016 Sb., č.443/2016 
Sb., č.457/2017 Sb.  a č.188/2019 Sb. s účinností od 
1.8.2019. 

 
Oceněno ke dni:  3.července 2020 
 
Posudek vypracoval:  Ing. Bohuslav Rohlena 
 Nádražní 1500 
 Nové Město nad Metují 
 
 
 

Posudek byl vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží žadatel a 1 
vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 14 stran textu a 8 stran 
přílohy. 
 
V Novém Městě nad Metují, dne 15.července 2020 



 - 2 - 

1. NÁLEZ 

1.1 Bližší údaje o nemovitých v ěcí 
Dle Usnesení č.j. 195 EX 226/18-57 ze dne 5.6.2020 bylo uloženo provedení ocenění  
- nemovitostí zapsaných na LV č. 125 (stavební parcela č. 78 - zastavěná plocha a nádvoří, 

jejíž součástí je stavba: Suchovršice, č.p. 60, bydlení, stavební parcela č. 79 - zastavěná plocha 
a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, stavební parcela č. 167 - zastavěná 
plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba, pozemková parcela č. 
77/3 - zahrada, pozemková parcela č. 79 - zahrada a pozemková parcela č. 1040 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, pro obec a katastrální území Suchovršice, kraj Královéhradecký a 
příslušenství  

- nemovitosti zapsané na LV č. 357 (pozemková parcela č. 1038-ostatní plocha, jiná 
plocha), obec a katastrální území Suchovršice, kraj Královéhradecký a příslušenství. 

 
Ocenění cenou zjištěnou (ke dni místního šetření dle platné oceňovací vyhlášky) jsou 

provedeny pouze pozemky. 
 
Dopis na místní šetření byl zaslán prostřednictvím České pošty s.p. dne 24.6.2020, dopis 

DODEJKA, neukládat vhodit do schránky nebyl doručen na adresu Suchovršice č.p. 60, protože 
"se odstěhoval". Dopis na adresu TB Suchovršice č.p. 122 nebyl zaslán, protože na uvedené 
adrese sídlí obecní úřad Suchovršice a Česká Pošta s.p. by tento dopis vrátila zpět odesílateli. 
Adresa Suchovršice č.p. 122 je objekt obecního úřadu. 

Termín místního šetření jsem stanovil na den 3.7.2020 od 10.00 hod. 
Při místním šetření jsem zjistil, že na domě č.p. 60 je umístěná poštovní schránka, ale není 

označená. 
Provedl jsem pouze vnější prohlídku a fotodokumentaci. 
Oceňované nemovitosti se nacházejí v obci Suchovršice, v okrajové části obce, po pravé 

straně silnice I/14 (Náchod - Trutnov) procházející obcí směrem k Trutnovu. 
Dle zjištěných informací nejsou nemovitosti užívány, resp. trvale obydleny. 
Součástí stavební parcely č. 78-zastavěná plocha a nádvoří je stavba: Suchovršice, č.p. 60, 

bydlení. 
Dle vnější prohlídky se jedná o přízemní nepodsklepený objekt s půdním prostorem v 

podkroví. V přízemí je dle vnější prohlídky příčná chodba, v přední části se nacházejí obytná 
kuchyně a vedle ní ložnice. V zadní části se nacházely hospodářské místnosti (malá okna). 

Dle provedení a stavu vnějších kcí předpokládám, že stavba byla postavena kolem roku 
1900. Je viditelné, že údržba je zanedbaná (opadávající okřídlí, horší střecha - eternitové 
šablony, nenatřená dřevěná dvojitá okna, omítka, oplechování apod.). 

Stavba bez čp/če, jiná stavba (st. par. 79): Jedná se pravděpodobně o bývalý sklad nářadí. 
Stáří cca 130 roků. 

Stavba bez čp/če, zemědělská stavba (st. par. 167): Jedná se o původní stodolu. Stáří cca 130 
roků. Objekt je částečně zděný, dřevěná výplň, pravděpodobně nepodsklepený, střecha sedlová, 
krytina eternitové šablony. 

Nemovitosti se nenacházejí v záplavové oblasti 100leté vody - Q100 (dle VUV Praha). 
V obci Suchovršice je pouze rozvod elektro a obecní vodovod. V obci je dále mateřská 

školka. 
Obcí neprochází železniční trať. Autobusové spojení provozuje několik společností. 
Od Úpice je obec vzdálená cca 1 km, od Trutnova cca 10 km. 
Nemovitost čp. 60 je napojena na veř. rozvod el. energie a obecní vodovod. 
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Vedle zadního vstupu do objektu bydlení se nachází původní studna - dle informací se 
nepoužívá. 

Vedle hospodářské části domu čp. 60 se nachází jímka na vyvážení. 
Obdržel jsem Smlouvu o nájmu pozemku a kůlny k nepodnikatelskému užívání ze dne 

1.3.2019. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a to od 1.3.2019 do 28.2.2022. 
Předmětem smlouvy je nájem celé kůlny – bývalá stodola na st. par. č. 167 a pozemku č. 

77/3. Nájemné je kompenzováno protislužbou, a to v pravidelné údržbě pozemků pronajímatele 
(sekání, úklid a kompostování trávy). 
Článek VIII. budoucí prodej: Pokud se pronajímatel rozhodne v budoucnosti nemovitost s 

přilehlými pozemky prodat, nabídne tento majetek nejprve nájemci. 
Tento odstavec Smlouvy o nájmu nemá vliv na cenu obvyklou nemovitostí. 
Cenu obvyklou ovlivní Smlouva o nájmu jako celek, protože její platnost je do 28.2.2022. 
 

1.2 Podklady pro vypracování posudku 
- Usnesení č.j. 195 EX 226/18-57 ze dne 5.6.2020 
- Výpis z KN, LV č. 125 vypracovaný Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním dne 

26.6.2020 dálkovým přístupem, prokazující stav evidovaný k datu 26.6.2020 
- Výpis z KN, LV č. 357 vypracovaný Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním dne 

26.6.2020 dálkovým přístupem, prokazující stav evidovaný k datu 26.6.2020 
- kopie katastrální mapy 
- Smlouva o nájmu pozemku a kůlny k nepodnikatelskému užívání ze dne 1.3.2019. 
- Komentář k určování obvyklé ceny vydaný MF ČR dne 25.9.2014 
- údaje sdělené na OÚ v Suchovršicích 
- realizace převodů rodinných domů v obci Suchovršice a okolí 
- vlastní databáze realizovaných prodejů nemovitostí 
- realitní server sreality.cz 
- údaje sdělené realitními kancelářemi působícími v regionu 
- Google Street View z průjezdu vozidla Google car 
- fotodokumentace nemovitostí "z ulice" ze dne 3.7.2020 
- prohlídka "z ulice" dne 3.7.2020 
- dopis s termínem místního šetření: Dodejka, neukládat, vhodit do schránky na adresu 

Suchovršice č.p. 60 - Česká pošta a.s. nedoručila, dopis se vrátil zpět z důvodu: odstěhoval 
se 

- odborná literatura 
 

1.3 Vlastnictví 
Podle údajů z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitostí na listu vlastnictví č. 125 pro 

katastrální území a obec Suchovršice zapsán: 
 
Jaroslav Štěpánský, nar. 25.2.1985 
 
Podle údajů z katastru nemovitostí jsou jako podíloví spoluvlastníci nemovitostí na listu 

vlastnictví č. 357 pro katastrální území a obec Suchovršice zapsáni: 
 
Jaroslav Štěpánský, nar. 25.2.1985  - ¼ 
Získalová Jansová Tereza Bc  - ½ 
Obec Suchovršice   - ¼ 
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1.4 Předmětem ocen ění jsou dle vyhlášky 
1) Stavební parcela č. 78 a JFC 
 
 
 
 

2. POSUDEK A OCENĚNÍ-ZJIŠTĚNÁ CENA 

 

2.1 Stavební parcela č. 78 a JFC  
Oceněno podle § 3 vyhlášky. 

2.1.1 Popis 
Pozemky č. st. 78, st. 79, st. 167, p.p. č. 77/3, p.p. č. 79 a p.p. č, 1040, tvoří jednotný funkční 

celek. 
Jednotný funkční celek tvoří pozemková parcela č. 1038, která je zapsána na LV č. 357. 
Pan Jaroslav Štěpánský je spoluvlastníkem této nemovitosti a to v podílu - 1/4. 

2.1.2 Výměra pozemku 
Výměra pozemku  197+36+171+353+330+225  =   1312.00 m2 
 545*1/4  =   136.25 
  _________________________________________  

 celkem =   1448.25 m2 

2.1.3 Výpočet Iu - úprava ceny pozemku (dle p řílohy 2, tab.2) 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Ui 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Velikost obce podle počtu obyvatel   5   0.50 
Do 500 obyvatel 

2. Hospodářsko-správní význam obce   4   0.60 
Ostatní obce 

3. Poloha obce   4   1.01 
Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 

(kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 
4. Technická infrastruktura v obci   3   0.70 

Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn 
5. Dopravní obslužnost obce   3   0.90 

Železniční, nebo autobusová zastávka 
6. Občanská vybavenost v obci   5   0.85 

Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment) 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Součin hodnot     0.1623 
 
Iu = SOUČIN(Ui) = 0.1623 
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2.1.4 Výpočet Io - omezující vlivy (dle p řílohy 3, tab.2) 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Oi 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku   2   0.00 
Tvar bez vlivu na využití 

2. Svažitost pozemku a expozice   4   0.00 
Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní orientace 

3. Ztížené základové podmínky   3   0.00 
Neztížené základové podmínky 

4. Chráněná území a ochranná pásma   1   0.00 
Mimo chráněné území a ochranné pásmo 

5. Omezení užívání pozemku   1   0.00 
Bez omezení užívání 

6. Ostatní neuvedené   2   0.00 
Bez dalších vlivů 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem     0.00 
 
Io = 1 + SUMA(Oi) = 1 + 0.00 = 1.000 

2.1.5 Výpočet It - index trhu (dle p řílohy 3, tab.1) 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Ti 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi   1   -0.03 
Poptávka nižší než nabídka 

2. Vlastnické vztahy   5   0.00 
Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba 

stejného vlastníka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku 
3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost   2   0.00 

Bez vlivu nebo stabilizovaná území 
4. Vliv právních vztahů na prodejnost   2   0.00 

Bez vlivu 
5. Ostatní neuvedené   2   0.00 

Bez dalších vlivů 
6. Povodňové riziko   4   1.00 

Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 
7. Význam obce   -   1.00 

Znak není posuzován 
8. Poloha obce   -   1.00 

Znak není posuzován 
9. Občanská vybavenost obce   -   1.00 

Znak není posuzován 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem 1. až 5. znak     -0.03 
 
It = (1 + SUMA(Ti)) x T6 x T7 x T8 x T9 = (1 + -0.03) x 1 = 0.970 
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2.1.6 Výpočet Ip - index polohy (dle p řílohy 3, tab.3, bydl.do 2000) 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Pi 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Druh a účel užití stavby   1   1.01 
Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a ŽP   1   0.03 
Rezidenční zástavba 

3. Poloha pozemku v obci   2   0.00 
Navazující na střed (centrum) obce 

4. Možnost napojení pozemku na inž.sítě v obci   1   0.00 
Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku   2   -0.02 
V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce 

6. Dopravní dostupnost k pozemku   6   0.00 
Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti 

7. Osobní hromadná doprava   3   0.00 
Zastávka do 200 m včetně, MHD - dobrá dostupnost centra obce, 

8. Poloha z hlediska komerční využitelnosti   2   0.00 
Bez možnosti komerčního využití stavby na pozemku 

9. Obyvatelstvo   2   0.00 
Bezproblémové okolí 

10. Nezaměstnanost   2   0.00 
Průměrná nezaměstnanost 

11. Vlivy ostatní neuvedené   2   0.00 
Bez dalších vlivů 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem *     0.01 
* hodnota 1. znaku se do sumy nezapočítává 
 
Ip = (1 + SUMA(Pi)) x P1 = (1 + 0.01) x 1.01 = 1.020 

2.1.7 Výpočet ceny pozemku (§ 3 vyhlášky) 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Základní cena za m2 stavebního pozemku  = Kč   89,-  
ZC = ZCv x Iu = 550 Kč x 0.1623 = 89 Kč 
Index cenového porovnání   x 0.9890 
I = Io x It x Ip = 1.000 x 0.970 x 1.020 
  _________________________________________  

Cena upravená uvedenými koeficienty  = Kč   88,02 
Po vynásobení redukčním koeficientem x 0.952  = Kč   83,80 
R = (200 + (0.8 * 1312)) / 1312 = 0.952 
Cena za celou výměru 1448.25 m2  = Kč   121.363,35 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Stavební parcela č. 78 a JFC  Cena celkem Kč   121.363,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  
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3. REKAPITULACE-ZJIŠT ĚNÁ CENA POZEMKŮ 

1) Stavební parcela č. 78 a JFC  Kč   121.363,-  
 ________________________________________________________ 
Zjišt ěná výsledná cena  Kč   121.363,-  
Po zaokrouhlení podle § 50 vyhlášky  Kč   121.360,-  
 ________________________________________________________ 
 
Slovy: Jednostodvacetjedentisíctřistašedesát Kč   
 
 
 
 
 

4. OBVYKLÁ CENA 
 
 

OCENĚNÍ  VĚCNÝCH  BŘEMEN  A  ZÁVAD 
 

Na LV č. 125 (stavební parcela č. 78 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba: 
Suchovršice, č.p. 60, bydlení, stavební parcela č. 79 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí 
je stavba bez čp/če, jiná stavba, stavební parcela č. 167 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž 
součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba, pozemková parcela č. 77/3 - zahrada, 
pozemková parcela č. 79 - zahrada a pozemková parcela č. 1040 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, pro obec a katastrální území Suchovršice,  je zapsáno věcné břemeno zřízení a 
provozování distribuční soustavy v rozsahu dle GP. č. 321-123/2010 dle Smlouvy o zřízení 
věcného břemene  - úplatná ze dne 26.5.2011, právní účinky vkladu ke dni 27.5.2011, zapsáno 
pod V-3149/2011-610. 

Nejedná se o podstatné snížení ceny obvyklé – jedná se o přípojku k domu a sousední 
nemovitosti. Věcné břemeno oceňuji na částku 10.000,-Kč. 

 
Na listu vlastnictví č. 125 jsou dále zapsána v části C,D LV Zástavní právo exekutorské, 

Nařízení exekuce, Zahájení exekucí, Exekuční příkazy k prodeji nemovitosti – viz LV. 
 
 

 
Věcné břemeno: LV č. 125                             10.000,- Kč 
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Na LV č. LV č. 357 (pozemková parcela č. 1038-ostatní plocha, jiná plocha), obec a 
katastrální území Suchovršice, je zapsáno věcné břemeno zřízení a provozování distribuční 
soustavy v rozsahu dle GP. č. 321-123/2010 dle Smlouvy o zřízení věcného břemene  - úplatná 
ze dne 26.5.2011, právní účinky vkladu ke dni 27.5.2011, zapsáno pod V-3151/2011-610 a 
věcné břemeno chůze a jízdy pro č.p. 53 a st. par. 77 a to na základě Smlouvy o věcném břemeni 
ze dne 26.11.1997, vklad dne 17.12.1997, pod V3 5243/1997. 

 
Nejedná se o snížení ceny obvyklé – jedná se o přípojku elektro k sousedním nemovitostem 

a dále o právo chůze a jízdy pro č.p. 53 a st. par. 77. V tomto případě se jedná o „komunikaci“, 
která je volně přístupná. Věcné břemeno oceňuji na částku 0,-Kč. 

 
Na listu vlastnictví č. 357 jsou dále zapsána v části C,D LV Zástavní právo exekutorské, 

Nařízení exekuce, Zahájení exekucí, Exekuční příkazy k prodeji nemovitosti – viz LV. 
 
Věcné břemeno: LV č. 357                                      0,- Kč 

 
 
 
 
 
 

STANOVENÍ  OBVYKLÉ  CENY NEMOVITOSTÍ 
(TRŽNÍ  CENY  - V  ČASE  A  MÍSTĚ  OBVYKLÉ) 

 
Předmětem zjištění ceny obvyklé jsou nemovitosti zapsané na  LV č. 125 (stavební 

parcela č. 78 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba: Suchovršice, č.p. 60, 
bydlení, stavební parcela č. 79 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez 
čp/če, jiná stavba, stavební parcela č. 167 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je 
stavba bez čp/če, zemědělská stavba, pozemková parcela č. 77/3 - zahrada, pozemková 
parcela č. 79 - zahrada a pozemková parcela č. 1040 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
pro obec a katastrální území Suchovršice a příslušenství (vše na příslušných pozemcích) 
– tj. mimo jiné studna, venkovní úpravy (vše na příslušných pozemcích) – tj. mimo jiné 
studna, venkovní úpravy (přípojky elektro, vody a kanalizace, jímka, zpevněné plochy 
apod.) a trvalé porosty  

a nemovitost zapsaná na LV č. 357 (pozemková parcela č. 1038-ostatní plocha, jiná 
plocha), obec a katastrální území Suchovršice, kraj Královéhradecký a příslušenství  
 
 

DEFINICE: 
- Tržní hodnota: 
Tržní hodnota je odhadovaná částka, za kterou by se nemovitý majetek směňoval k datu 

oceňování mezi potencionálním prodávajícím a kupujícím při zájmu jednotlivé nemovitosti 
prodat a druhou stranou koupit bez osobních vlivů po patřičném průzkumu trhu, na němž 
účastníci jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku. 

- Obvyklá cena: 
Obvyklou cenou se pro účely Zákona o oceňování majetku číslo 151/1997 Sb. rozumí cena, 

která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 
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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. 

Citace: porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným, nebo 
podobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením 
z ceny jiné funkčně související věci. 

 
Obvyklá  cena je definována v §2 zákona č. 151/1997 Sb. K jejímu stanovení bývá použito  

tří základních metod: 
a) nákladový způsob (§ 5 zákona) 
Znalec použije cenu zjištěnou dle oceňovací vyhlášky (pokud lze provést), vždy a ve všech 

možných případech. 
b) výnosový způsob (§ 6 zákona) 
Znalec zjistí cenu jen v těch případech, kdy nemovitost nese výnos, t.j. kdy je možno ji v 

dané lokalitě pronajmout a dosažitelné nájemné, které je v místě obvyklé, je možno zjistit. 
c) porovnávací způsob (§ 7 zákona) 
Znalec stanoví cenu porovnáním a vyhodnocením cen v posledním období uskutečněných 

prodejů obdobných nemovitostí, které jsou srovnatelné svým charakterem, velikostí a lokalitou 
s danou nemovitostí. 

 
Stanovení ceny obvyklé je provedeno dle Komentáře k určování obvyklé ceny vydané MF 

ČR dne 25.9.2014. 
 
 
 
 
 

Nákladový způsob: 
 
Dle oceňovací vyhlášky č. 188/2019 Sb. s účinností od 1.8.2019 je ocenění provedeno pouze u 
pozemků: 
 
 
3. REKAPITULACE-ZJIŠT ĚNÁ CENA POZEMK Ů 
 
1) Stavební parcela č. 78 a JFC  Kč   121.363,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Zjištěná výsledná cena  Kč   121.363,-  
Po zaokrouhlení podle § 50 vyhlášky  Kč   121.360,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 
Slovy: Jednostodvacetjedentisíctřistašedesát Kč   
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Výnosový způsob: 
 
U rodinných domů s jednou bytovou jednotkou případně se dvěma bytovými jednotkami není 
tento způsob objektivní – malý výnos z nájmu a tím i cena obvyklá je nízká. Proto tento způsob 
neprovádím. 
V tomto případě ani provést nemohu, protože mi nebyla umožněna prohlídka nemovitosti – 
objektu bydlení č.p. 60. 
 
 
 
 

Porovnávací způsob: 
 

A) Realizované prodeje objektů bydlení v Suchovršicích a okolí (R1-R3):  
 

1) Stavební parcela č. 56-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m2, jejíž součástí je 
stavba, Suchovršice č.p. 92, rodinný dům, pozemková parcela č. 683-zahrada o výměře 
500 m2, pozemková parcela č. 684-zahrada o výměře 284 m2 a pozemková parcela č. 
688/1-trvalý travní porost o výměře 763 m2, 
Samostatný objekt s podkrovím, stav dle mého názoru dobrý, dobrá lokalita, dostatečně 
vzdálená od státní silnice (hluk od silnice minimální).  
Realizace: Kupní smlouva zapsaná do KN pod V-1287/2019-205, právní účinky vkladu 
dne 15.2.2019 
Kupní cena: 1.165.000,-Kč 
Hodnocení: dle prohlídky z ulice objekt v dobrém stavu, dobrá cena, velké pozemky 
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2) Stavební parcela č. 166-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 209 m2, jejíž součástí je 
stavba, Suchovršice č.p. 142, objekt k bydlení, stavební parcela č. 291-zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 47 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž, a pozemková parcela 
č. 790-zahrada o výměře 1.456 m2,  
Samostatný objekt s podkrovím, stav dle mého názoru dobrý, dobrá lokalita, u místní 
komunikace naproti OÚ, velké pozemky, samostatná garáž 
Realizace: Kupní smlouva zapsaná do KN pod V-2861/2019-205, právní účinky vkladu 
dne 12.4.2019 
Kupní cena: 1.849.980,-Kč 
Hodnocení: dle prohlídky z ulice objekt v dobrém stavu, dobrá cena, velké pozemky¨ 
 

 
 
 

3) Stavební parcela č. 81/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m2, jejíž součástí je 
stavba, Adamov č.p. 13, objekt k bydlení, stavební parcela č. 114/1-zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 11 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, a pozemková 
parcela č. 624-ostatní plocha o výměře 118 m2,  obec Trutnov, ulice V Ráji. 
Přední část dvojdomku, v podkroví půda, stav dle mého názoru horší, neatraktivní 
lokalita, malé pozemky, samostatný objekt – jiná stavba cca 100 m od objektu bydlení. 
Realizace: Kupní smlouva zapsaná do KN pod V-4280/2019-205, právní účinky vkladu 
dne 3.6.2019 

      Kupní cena: 520.000,-Kč 
      Hodnocení: dle prohlídky z ulice objekt v horším stavu – před rekonstrukcí, dobrá nízká          

cena, malý pozemek okolo čp. 13 
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Vyhodnocení porovnávacího způsobu: 
 
Ozn. Cena   K1 K2 K3 K4 K5 K6 K Cena porovnávací 
R1 1.165.000,- 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 0,8 0,56 652.400,- 
R2 1.849.980,- 1,0 1,0 0,6 1,0 1,0 0,7 0,42 776.990,- 
R3    520.000,- 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0,648 336.960,- 
 
 
K   – celkový koeficient úprav  
K1 – koeficient úpravy na polohu  
K2 – koeficient úpravy na velikost  
K3 – koeficient úpravy na celkový stav, stáří  
K4 – koeficient úpravy dle typu konstrukcí objektu 
K5 – koeficient úpravy dle pramenu ceny (nabídka, realizace) 
K6 – koeficient úpravy dle úvahy znalce 
 
Dle Komentáře k určování obvyklé ceny vydaný MF ČR nevyřazuji žádnou realizaci, realizace 
R-3 na hraně extrému, ale cena je dle mého názoru obvyklá vzhledem ke stavu nemovitostí čp. 
13.  
 
Průměrná cena (po zaokrouhlení) Kč  1.766.350,-/3 = 588.783,-Kč 
 
Obvyklá cena  nemovitostí jako celku (po zaokrouhlení) je ve výši cca 600.000,-Kč. 
 
 
LV č. 357, par. č. 1038-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 545 m2 
 
Obvyklá cena tohoto typu pozemku je ve výši cca 30,-Kč/m2, tj. celkem 16.350,-Kč.  
podíl o velikosti 1/4 celkem 4.088,-Kč. Na pozemku je VB, které nemá zásadní vliv na cenu 
obvyklou.  
V tomto případě stanovuji cenu obvyklou včetně započítaného VB ve výši 3,900,-Kč. 
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R E K A P I T U L A C E 
 

Stanovuji cenu obvyklou nemovitostí zapsaných na LV č. 125 (stavební parcela č. 78 - 
zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba: Suchovršice, č.p. 60, bydlení, stavební 
parcela č. 79 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, 
stavební parcela č. 167 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, 
zemědělská stavba, pozemková parcela č. 77/3 - zahrada, pozemková parcela č. 79 - 
zahrada a pozemková parcela č. 1040 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pro obec a 
katastrální území Suchovršice a příslušenství (vše na příslušných pozemcích) – tj. mimo 
jiné studna, venkovní úpravy (přípojky elektro, vody a kanalizace, jímka, zpevněné 
plochy apod.) a trvalé porosty, včetně započteného věcného břemene, tak jak je popsáno 
v posudku, ve výši: 
 

600.000,- Kč 
Slovy: Šestsettisíc Kč   
 
 
 

Stanovuji cenu obvyklou podílu na nemovitosti o velikosti ¼, zapsané na LV č. 357 
(pozemková parcela č. 1038-ostatní plocha, jiná plocha), obec a katastrální území 
Suchovršice a příslušenství (vše na pozemku), tak jak je popsáno v posudku, ve výši: 
 

3.900,- Kč 
 

Slovy: Třitisícedevětset Kč   
 
 
 

Stanovená obvyklá cena nemovitostí slouží pouze pro stanovení vyvolávací ceny pro 
dražbu). Skutečná cena obvyklá se vždy zjistí až při dražbě.   
 

Zhotovitel prohlašuje, že nemá a ani v budoucnu nebude mít prospěch z činností 
souvisejících s předmětem zjištění ceny obvyklé. Honorář za provedeny posudek není závislý 
na stanovené výše ceny obvyklé. Posudek zohledňuje všechny zpracovateli známé skutečnosti 
k datu ocenění a nejsou shledány skutečnosti svědčící o nepravdivých nebo zkreslených 
skutečnostech. Má se za to, že získané informace jsou pravdivé a věrohodné. Pokud by bylo 
v budoucnosti doloženo, že informace byly předány zpracovateli nepravdivé a nevěrohodné, 
nenese zpracovatel za ně zodpovědnost.  
 
 
 
 
V Novém Městě nad Metují, dne 15.července 2020 
 

........................... 
 vypracoval 
 
 



 - 14 - 

 
 

4. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského 

soudu v Hradci Králové ze dne 5.12.1989, č.j. Spr. 449/89, v oboru Ekonomika, odvětví ceny 
a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí a rozhodnutím ze dne 19.1.1993, č.j. 
Spr. 2259/92 v oboru Stavebnictví - stavby obytné, průmyslové a zemědělské, zapsaný v 
seznamu znalců a tlumočníků vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. 

 
Znalecký úkon je zapsán ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 37/4647/2020. 
 
Jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku (§127a OSŘ). Znalečné 

a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. 
 
 
 

Ing. Bohuslav Rohlena 
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