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1. Zadání znaleckého posudku 

Znalecký posudek je vypracován na základě objednávky ze dne 3. října 2022. Obvyklá cena 

nemovitých věcí je stanovena k datu vyhotovení posudku, tj. k datu 12. října 2022. 

Úkolem podepsaného znalce je provést ocenění nemovitých věcí obvyklou cenou, jako 

podklad pro zajištění investičního instrumentu.  

Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 617/4 (LV 6344) v bytovém domě č. p. 617 (LV 

1289), který je součástí pozemku parc. č. 940 (LV 1289), včetně podílu jednotky na 

společných částech domu, podílu na pozemku parc. č. 940, 942/3 (LV 1289) a podílu na 

pozemku parc. č. 954/7 (LV 5615), na ulici Vodárenská č. or. 16, v k. ú. Rybáře, okres 

Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, kraj Karlovarský. 

Objednatel znalci sdělil, že nebude možné provést místní šetření. Ocenění je proto provedeno 

pouze na základě dodaných podkladů a obhlídky zvenčí, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na 

přesnost závěru posudku. Znalec při zpracování posudku předpokládá, že dodané podklady 

jsou relevantní, objektivně zpracované a k datu ocenění stav nemovitých věcí odpovídá stavu 

popsanému v dodaných podkladech. 

2. Výčet podkladů 
Pro vypracování znaleckého posudku byly zapůjčeny případně podepsaným znalcem opatřeny 

následující podklady: 

2.1 Výpisy z katastru nemovitostí 

Výpis z katastru nemovitostí LV č. 6344, vyhotovený dne 10.9.2022 pro k. ú. Rybáře 

2.2 Výřez z katastrální mapy 

Výřez z katastrální mapy pro k. ú. Rybáře z http://nahlizenidokn.cuzk.cz. 

2.3 Místní šetření 

Místní šetření bylo provedeno obhlídkou zvenčí. Další podklady pro zpracování posudku byly 

dodány objednatelem. 

2.4 Ostatní 

Smlouva kupní ze dne 20.9.2022. 

2.5 Předpisy a metodiky pro ocenění 

− Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění. 

− Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění vyhlášky  

č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 443/2016 Sb., 457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb.,  

č. 488/2020 Sb. a č. 424/2021 Sb. 

− Znalecký standard č. VI - Obecné zásady oceňování majetku. Vysoké učení technické 

v Brně - Ústav soudního inženýrství, 1998. 

− Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí. Vysoké učení technické v Brně - Ústav 

soudního inženýrství, 1998. 

− Znalecké standardy AZO, Asociace znalců a odhadců ČR, o.s. 2013 v pl. znění 

(www.azoposn.cz). 
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2.6 Výpočetní programy  

Program pro oceňování nemovitostí ABN. Autor: Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Brno.  

2.7 Porovnávací databáze cen nemovitostí 

Pro cenové porovnání byly použity následující databáze: 

Databáze realitní inzerce: Pro porovnání nemovité věci byly použity inzerované prodeje 

nemovitých věcí podobného typu na internetových stránkách www.inem.cz. 

3. Nález 

3.1 Situace oceňované nemovité věci 

Předmětem ocenění jsou následující nemovitosti: 

- bytová jednotka č. 617/4 (LV 6344) v bytovém domě č. p. 617 (LV 1289), který je součástí 

pozemku parc. č. 940 (LV 1289) 

- spoluvlastnický podíl o vel. id. 5541/34755 na společných částech domu a pozemku parc. č. 

940, 942/3 (LV 1289) 

- spoluvlastnický podíl o vel. id. 1/6 na pozemku parc. č. 954/7 (LV 5615) 

Vlastník bytu:  

Jurčíková Radka, Lomnice 191, 36452 Žlutice 

Podrobnosti viz. příloha č. 1 ke znaleckému posudku. 

3.2 Místopis 

Status obce:  Statutární město Karlovy Vary 

Počet obyvatel:  48 319 

Magistrát města:  Ano 

Poštovní úřad: Ano 

Školy:  Všechny stupně 

Občanská vybavenost: Vysoká vybavenost 

Obchody a služby:  Kompletní síť obchodů a služeb  

3.3 Umístění nemovitosti v obci 

Poloha k centru: 1 km severozápadně od centra města 

Dopravní podmínky: 
Příjezd po zpevněné komunikaci ve vlastnictví 

města 

Konfigurace terénu: Rovinatý 

Převládající zástavba: Bytové domy zděné a panelové 

Parkovací možnosti: Na parkovišti a na silnici před domem 

Inženýrské sítě v obci s možností napojení 

oceňovaného objektu: 

Elektro, vodovod, kanalizace, zemní plyn, 

telefon, kabelová televize 

 

 

 

 

 

 

http://www.inem.cz/
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3.4 Popis nemovitosti 

Jedná se o bytovou jednotku ve zděném bytovém domě č. p. 617. Vchod do domu je z 

jihovýchodní strany. Dům je řadový vnitřní, s 1 vchodem, podsklepený, se 3 nadzemními 

podlažími, se sedlovou střechou, bez výtahu. Sklepní kóje se nachází v 1.PP. Celkově bytový 

dům obsahuje 6 bytových jednotek. Dům má obdélníkový půdorys, před domem je vlastní 

oplocená předzahrádka, za domem oplocená zahrada ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek. 

Před domem je příjezdová komunikace a parkoviště. 

Bytová jednotka č. 617/4 je umístěna ve 2. nadzemním podlaží, dispozice bytu je 2+1. Vstup 

do bytu je do předsíně, z ní do ostatních místností. K bytu náleží 2 sklepy v 1.PP.  

 

Stavba Bytový dům č. p. 617 

Byt Byt č. 617/4 

Základy Betonové s izolací 

Zdivo Zděné z cihel pálených 

Stropy  Rovné 

Střecha Krov dřevěný, střecha sedlová, bleskosvod 

Krytina Pálené tašky 

Klempířské konstrukce  Úplné z pozinkovaného plechu vč. parapetů 

Fasádní omítky Cementová omítka 

Vnější obklady Sokl – lomový kámen 

Vnitřní omítky Vápenné hladké 

Vnitřní obklady Kuchyně, koupelna s WC 

Schodiště Železobetonové monolitické  

Dveře Dřevěné zárubně, křídla dřevěná náplňová  

Okna Plastová s izolačními dvojskly 

Podlahy Laminátové, keramická dlažba v koupelně s WC 

Vytápění Etážové – plynový kombikotel, deskové radiátory  

Zdroj teplé vody Plynový kombikotel 

Vybavení kuchyně Kuchyňská linka, plynový sporák, digestoř 

Vnitřní vybavení Sprchový kout, umyvadlo, WC závěsné, bidet 

Přípojky inženýrských sítí Elektřina (230/400 V, jističe), vodovod, kanalizace, zemní plyn 

Ostatní Datová síť 

 

Rok výstavby a modernizace 

Dům: postaven asi v r. 1930, je po průběžných modernizacích: 

plastová okna, nová střešní krytina. Fasáda je původní, není zateplená. 

Byt: je po celkové modernizaci – plastová okna, podlahy, vnitřní 

vybavení koupelny s WC a kuchyně, radiátory. 

Technický stav domu a bytu 

Dům je v dobrém stavebně technickém stavu, průběžně byly 

provedeny modernizace, prvky dlouhodobé životnosti nejeví známky 

poruch. Fasáda není zateplena. 

Byt je dobrém stavebně technickém stavu po celkové modernizaci. 
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3.5 Výpočet výměr pro ocenění 

 

Dispoziční řešení: 2+1 

Místnosti: 2 pokoje, kuchyň, koupelna s WC, předsíň 

  

Podlahová plocha bytu č. 617/4 činí 55,41 m2. Započitatelná plocha jednotky pro cenové 

porovnání činí 60,41 m2.  

Prostory 
Výměra 

[m2] 

Podlahová  

plocha bytu 

[m2] 

Koef. 
Započitatelná plocha 

[m2] 

Byt v 2.NP 

byt č. 617/4 55,41 55,41 1 55,41 

sklep 10,00  0,5 5,00 

Celkem  55,41  60,41 
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4. Posudek 

4.1 Metodika ocenění nemovité věci 

Ocenění nemovitých věcí je provedeno v souladu s oceňovacími předpisy, tj. se zákonem č. 

151/1997 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 441/2013 Sb., v platném znění. Po dohodě 

s objednatelem, na základě jeho výslovného požadavku, není v tomto znaleckém posudku 

dále provedeno ocenění nemovitých věcí cenou zjištěnou. 

Obvyklá cena 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, se obvyklou cenou 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. 

V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služba tržní 

hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny 

okolnosti, které mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro neurčení obvyklé ceny musejí být v 

ocenění uvedeny. 

Tržní hodnotou se rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba 

směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v 

obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém 

marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem 

tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které 

mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle. 

Na základě výše uvedeného je pro stanovení obvyklé ceny použita následující metodika: 

1. Ocenění porovnávacím způsobem - podle známých realizovaných resp. inzerovaných 

prodejů obdobných nemovitostí se provede porovnání a aplikace na oceňovanou 

nemovitost. 

2. Závěrečný odborný odhad obvyklé ceny, případně tržní hodnoty, na základě 

provedeného ocenění porovnávacím způsobem a analýzy nalezených sjednaných nebo 

nabízených cen. 
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4.2 Ocenění cenovým porovnáním 

Ocenění nemovitostí je provedeno cenovým porovnáním (komparací) na základě jednotkové 

srovnávací ceny. Porovnávací metoda ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se 

stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Srovnatelnou cenou 

tedy rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu 

ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek. 

Pro ocenění dané nemovitosti je použita multikriteriální metoda přímého porovnání. Princip 

metody spočívá v tom, že z databáze odhadce o realizovaných, resp. inzerovaných prodejích 

podobných nemovitostí je pomocí přepočítacích indexů jednotlivých objektů odvozena tržní 

cena oceňovaného objektu. Indexy odlišnosti u jednotlivých objektů respektují jejich rozdíl 

oproti oceňovanému objektu. Z takto získané ceny následným statistickým vyhodnocením je 

zjištěna cena průměrná. 

V případě, že jsou pro porovnání použity alespoň tři skutečně sjednané ceny, je výsledná cena 

cenou obvyklou. Pokud by při zpracování ocenění nebylo možné získat alespoň tři sjednané 

ceny, je výsledná cena tržní hodnotou, která se určí odborným odhadem na základě 

porovnávací hodnoty z nabídkových cen. 

4.2.1 Porovnávací databáze 

Pro cenové porovnání byly v tomto posudku použity nabídkové ceny z databáze realitní 

inzerce www.inem.cz. Vzorky použité pro porovnání jsou k dispozici v příloze. 

U vzorků starších 3 měsíců je použita indexace realizované ceny na aktuální cenovou úroveň 

pomocí HB indexu, který sleduje vývoj cen nemovitostí v pravidelných intervalech. 
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4.2.2 Výpočet porovnávací hodnoty 

Oceňovaná 

nemovitost: 
Byt č. 617/4 

Karlovy Vary, 

Vodárenská 

2.NP/3 NP 

(bez výtahu) 

Zděný dům asi r. 1930. 

Modernizace: okna, 

střecha, nezatepleno. 

Celk. modernizace: okna, 

podlahy, koupelna s WC, 

kuchyně, radiátory 

60,41 41 240 

Vzorek 

č. 

Sjednaná 

cena 

[Kč/m2] 

Zdroj 
Poloha Technický stav Započitatelná 

plocha 

[m²] 

Celkem 

[Kč/m²] v rámci obce v domě Dům Byt 

1 34 653 

Nabídka 

05/2022 
Nákladní 

4.NP/4 NP 

(výtah) 

Zděný dům, nový výtah, 

nezatepleno 

Původní stav: koupelna, 

dřev. podlahy, dřev. okna 

72,0 

větší 
41 867 

1,00 1,03 1,00 1,00 1,15 1,02 1,21 

2 39 722 

Nabídka 

10/2022 
Nákladní 

1.NP/5 NP 

(výtah) 

Zděný dům, nový výtah, 

nezatepleno 

Celk. modernizace asi r. 

2012 

72,0 

větší 
38 853 

0,95 1,03 1,00 1,00 0,98 1,02 0,98 

3 40 156 

Nabídka 

05/2022 
Roháče z Dubé 

1.NP/5 NP 

(výtah) 

Zděný dům, nový výtah, 

nezatepleno 

Část. modernizace 2020: 

koupelna, WC, plast. okna, 

podlahy. Bez KL. 

64,0 

srovnatelná 
41 321 

1,00 0,98 1,00 1,00 1,05 1,00 1,03 

4 40 612 

Nabídka 

09/2022 

K.Vary-

Tašovice, 

Slovanská 

2.NP/4 NP 

(výtah) 
Zděný dům 

Celk. modernizace asi r. 

2020. Bez KL 

49,0 

menší 
41 175 

0,95 1,10 0,99 1,00 1,00 0,98 1,01 

5 46 667 

Nabídka 

03/2022 
Lad. Koubka 

3.NP/5 NP 

(bez výtahu) 

Zděný dům, modernizace: 

opravená fasáda, střecha, 

spol. prostory, stupačky 

Celk. modernizace asi r. 

2020 

67,0 

větší 

navíc půdní prostor 

42 986 

1,02 0,98 1,01 0,98 0,98 0,95 0,92 
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Jednotková cena byla stanovena na základě upravených jednotkových cen jednotlivých 

porovnávaných vzorků. Upravené jednotkové ceny jsou uvedeny ve sloupci „Celkem“ a dosahují 

hodnot od 38 853 do 42 986 Kč/m2. Jednotková cena oceňovaného bytu byla stanovena jako průměr 

uvedených hodnot na výsledných 41 240 Kč/m2. Porovnávací hodnota nemovitých věcí je stanovena 

jako násobek jednotkové ceny a započitatelné plochy na 2 491 308 Kč. 

Jednotková cena Započitatelná plocha Porovnávací hodnota 

[Kč/m2] [m2] [Kč] 

41 240 60,41  2 491 308 

5. Odůvodnění a rekapitulace 

Na základě provedené analýzy trhu s obdobným typem nemovitých věcí v obdobných lokalitách je 

v tomto znaleckém posudku provedeno srovnání méně než 3 skutečně sjednaných cen, přičemž je tak 

v souladu s § 1a, odst. (1) a (2) vyhlášky č. 441/2013 Sb. celková stanovená porovnávací hodnota 

nemovitých věcí tržní hodnotou. 

Způsob ocenění Cena 

Porovnávací hodnota nemovitých věcí  2 491 308 Kč 

Tržní hodnota nemovitých věcí po zaokrouhlení 2 500 000 Kč 

5.1 Kontrola postupu 

V souladu s § 52 f) Vyhlášky č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, prohlašujeme, že jsme 

provedli kontrolu použitého postupu a prohlašujeme jej za správný, objektivní a přezkoumatelný. 
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6. Závěr 

Úkolem znaleckého posudku je stanovení obvyklé ceny, resp. tržní hodnoty nemovitých věcí 

zapsaných na LV č. 6344 v k. ú. Rybáře, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, kraj Karlovarský, 

a to bytové jednotky č. 617/4 v bytovém domě č. p. 617, který je součástí pozemku parc. č. 940, 

včetně podílu jednotky na společných částech domu a podílu na pozemku parc. č. 940, 942/3 a 954/7. 

Stanovená tržní hodnota nemovitých věcí k datu ocenění činí: 

 

2 500 000 Kč 

Slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých. 

 

Znalecký posudek vypracovali: 

Ing. Tomáš Hudec (vzal na vědomí a je oprávněn posudek stvrdit, doplnit nebo vysvětlit) 

Ing. Pavel Hladík 

Ing. Hana Vašátková 

 

Znalečné je účtováno dle smluvního ujednání na základě připojené faktury. 

 

 

Znalecká doložka 

Znalecký posudek je podán znaleckou kanceláří Nemovitost s.r.o. se sídlem v Hodoníně, 

pracoviště Brno, zapsaným podle § 21, odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb. a ust. § 6 odst. 1 vyhl. č. 

37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ministerstvem spravedlnosti ČR pod č.j. 66/98 ze dne 

4.5.1998 pro základní obor ekonomika, pro odvětví oceňování nemovitých věcí. 

Znalecký posudek je zapsán pod č. 1129-293/2022 v evidenci znaleckých posudků. 

 

V Brně dne 12. října 2022 

 

 

  

…………………………………… 

 Ing. Tomáš Hudec 

 jednatel znalecké kanceláře 
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Příloha č. 1 – Výpis z katastru nemovitostí – LV 6344 
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Příloha č. 2 – Výřez katastrální mapy 
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Příloha č. 3 – Mapa oblasti 
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Příloha č. 4 – Fotodokumentace  

  
Vchod do domu Vodárenská č.p. 617 Kuchyň 

  
Pokoj 1 Pokoj 2 

  
Předsíň Koupelna a WC 
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Příloha č. 5 – Databáze porovnávaných bytů 
Vzorek č. 1: 

 
 

Vzorek č. 2: 
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Vzorek č. 3: 

 
 

Vzorek č. 4: 
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Vzorek č. 5: 

 


