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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 10583-361/2020 

 

Objednatel znaleckého posudku: Tomko a partneři v.o.s., insolvenční 
správce dlužníka Mencl Miloš, 
Řipská 1676/25, 130 00 Praha 3 

 

Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí 
pro potřeby insolvenčního řízení. 

 

Adresa předmětu ocenění: Rekreační objekt na adrese Vráž. 284, 
Vráž, okres Beroun 

 

Prohlídka předmětu ocenění 
provedena dne: 

27.01.2020 

 

Zpracováno ke dni: 27.01.2020 
 

 

Zhotovitel: XP invest, s. r. o. 
Mánesova 1374/53 
120 00, Praha 2 

 

Znalecký posudek obsahuje 13 stran textu včetně titulního listu a 18 stran příloh. 
Objednateli se předává ve dvou vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 14.02.2020 
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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Stanovení obvyklé ceny podílu ½ rekreačního objektu Vráž 284 vč. příslušenství a 
pozemku parc. č. 613 a 1063/22 v obci Vráž, okres Beroun, katastrální území Vráž u 
Berouna pro potřeby insolvenčního řízení. 

2. Základní informace 

Název předmětu ocenění: 
Rekreační objekt Vráž 284 v obci Vráž, 
okres Beroun 

Adresa předmětu ocenění: č.e. 284, Vráž, okres Beroun 

Kraj: Středočeský kraj 
Okres: Beroun 

Obec: Vráž 

Ulice:  

Katastrální území: Vráž u Berouna 

 

3. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka společně se zaměřením nemovitosti byla provedena dne 27.01.2020. 
Prohlídka proběhla za přítomnosti pana Mencla Miloše, spolumajitele nemovitosti. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Pro vypracování posudku byly použity tyto zdroje: informace zjištěné při prohlídce, 
výpis z katastru nemovitostí, technické řešení systému INEM 

5. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo 

Mencl Miloš, Makovského 1141/11, Řepy, 16300 Praha 6, podíl 1/2 
Menclová Hana, Vondroušova 1163/6, Řepy, 16300 Praha 6, podíl 1/2 

Nemovitosti: 

Rekreační objekt Vráž 284 vč. příslušenství a pozemku parc. č. 613 a 1063/22 v obci 
Vráž, okres Beroun, katastrální území Vráž u Berouna.  

 

6. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace odpovídá skutečnému stavu. 
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7. Celkový popis nemovitosti 

Oceňovaný rekreační objekt je vystavěn na zděné podezdívce jako samostatná 
dřevostavba s jedním nadzemním podlažím. Stavba nemá podsklepení, nachází se zde 
půda a obytné podkroví není vybudované. Na základě sdělení osoby přítomné během 
prohlídky byl objekt postaven v roce 1968. 

Základy tvoří zděná podezdívka, objekt je dřevěné konstrukce, stropy jsou dřevěné 
trámové. Rekreační objekt má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena eternitovými 
šablonami a pro klempířské prvky byl použit plech. Stavba není zateplena. 

Dispozičně je rekreační objekt řešen jako 3+1. V rekreačním objektu se nachází obývací 
pokoj o výměře 12,54 m2, ložnice o výměře 5,46 m2, koupelna o výměře 1,50 m2, 
kuchyně o výměře 3,25 m2, pokoj o výměře 6,80 m2. Podlahová plocha činí 29,55 m2 

Vnitřní povrchy stěn jsou tvořeny dřevěným obitím. Jsou zde instalována dřevěná 
jednoduchá okna. Obytné prostory jsou orientovány na jih, východ a západ. V koupelně 
je pouze umyvadlo a jako WC slouží venkovní suchý záchod. V rekreačním objektu 
jsou použity dřevěné plné interiérové dveře, zárubně jsou ocelové a vchodové dveře 
jsou dřevěné. Kuchyně je vybavena malou kuchyňskou linkou bez vestavěných 
spotřebičů. Pro osvětlení jsou použity směrové lampy. 

V obytných místnostech jsou koberce, v kuchyni je na podlaze lino, koupelna má na 
podlaze koberce a chodba má na podlaze koberce. Ostatní místnosti mají na podlaze 
koberce. 

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 120V, je napojen na rozvodnou síť 
elektrického proudu. Zdroj užitkové vody tvoří studna, pitná voda do objektu přivedena 
není. V objektu nejsou řešeny odpady a zemní plyn není zaveden. Objekt je vytápěn 
lokálně pomocí kamen, nejsou zde namontována topná tělesa. Rekreační objekt 
nedisponuje zdrojem teplé vody. 

Střešní krytina rekreačního objektu je zastaralá a lokálně dochází k průniku vody. Okna 
jsou poškozena, podlahy vykazují známky poškození, vybavení vykazuje známky 
poškození a rozvody v objektu chybí. Rekreační objekt je ve špatném stavu. 

Na pozemku jsou okrasné dřeviny a pozemek je oplocen pletivem do ocelových 
sloupků. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po 
nezpevněné obecní cestě, která zvláště v zimním období a během dešťů je hůře sjízdná 
pro osobní automobily. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku pro jeden 
osobní automobil, další parkovací místo se v blízkosti objektu nenachází.  

Rekreační objekt je situovaný v části obce Vráž, která je stavebně nesrostlá se sídelní 
částí obce, charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě. Dostupnost obchodů je malá - 
vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná 
základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a není zde 
žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí je pouze 
částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdůležitější úřady, 
ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty. 
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Rekreační objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v okolí je 
zeleň v bezprostřední blízkosti v podobě luk a lesů. Objekt se nachází v lokalitě se 
zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. 

V obci Vráž je zastávka autobusových a vlakových spojů, která je ve vzdálenosti 10min 
jízdy autem od oceňovaného objektu (objekt se nachází v části obce nesrostlé se sídelní 
částí). Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v 
okolí není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. 

Na oceňované nemovitosti vázne věcné břemeno užívání pro osoby pan Košek Jaromír, 
Makovského 1141/11, Řepy, 16300 Praha 6, RČ/IČO: 240413/058 a paní Košková 
Hana, Makovského 1141/11, Řepy, 16300 Praha 6, RČ/IČO: 375605/097. 

 

Tabulkový popis 

Popis rekreačního objektu 

Typ rekreačního objektu samostatný objekt 

Počet nadzemních podlaží 1 

Podsklepení ne 

Podkroví ne 

Půda ano 

Rok výstavby  1968 

Zdroj informace o době výstavby na základě sdělení přítomné osoby 

Rozsah rekonstrukce   

Základy zděná podezdívka 

Konstrukce dřevěná 

Stropy dřevěné trámové 

Tloušťka stěn  

Střecha sedlová 

Krytina střechy eternitové šablony 

Klempířské prvky plechové 

Vnější omítky  

Vnitřní omítky dřevěné obití 

Typ oken v objektu  dřevěná jednoduchá 

Orientace oken obytných místností jih, východ, západ 

Koupelna(y) pouze umyvadlo 

Toaleta(y) venkovní suchý záchod 

Vstupní dveře dřevěné 

Typ zárubní ocelové 

Vnitřní dveře dřevěné plné 

Osvětlovací technika směrové lampy 
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Kuchyně kuchyňská linka bez vestavěných 
spotřebičů 

Dispozice  3+1 

Popis místností a rozměry v m2 

 

Pokoj Obývací 
pokoj 12,54 m2 

Pokoj Ložnice 5,46 m2 

Koupelna
, WC Koupelna 1,50 m2 

Kuchyně Kuchyně 3,25 m2 

Pokoj Pokoj 6,80 m2 

Podlahová plocha 29,55 m2 
 

Elektřina 120V 

Vodovod připojení ke studni 

Svod splašek chybí 

Plynovod ne 

Řešení vytápění v objektu kamna 

Topná tělesa chybí 

Řešení ohřevu vody chybí 

Podlahy objektu 

místnosti: koberce 
kuchyně: lino 
koupelna, WC: koberce 
chodba: koberce 
ostatní: koberce 

Popis stavu rekreačního objektu špatný 

Vady objektu 

rozvody: prvek chybí 
vybavení: poškozený prvek 
podlahy: poškozený prvek 
okna: poškozený prvek 
střecha: zastaralý prvek 
zdivo: prvek chybí 

Popis pozemku 

Trvalé porosty okrasné dřeviny 

Venkovní stavby dřevěná kolna 

Sklon pozemku mírně svažitý 

Oplocení pletivo do ocelových sloupků 

Přístupová cesta k objektu přístup po nezpevněné obecní cestě 

Popis okolí 

Popis okolí rekreační lokalita 

Poloha v obci v části obce stavebně nesrostlé se 
sídelní částí obce 

Vybavenost 

dostupnost pouze menších obchodů s 
omezenou otevírací dobou, v místě je 
dostupná základní škola, pro vyšší 
vzdělání a specializované služby je 
nutné dojíždět, v místě se nenachází 
žádná vybavenost z hlediska 
kulturních zařízení - nutnost dojíždět, 
v místě je pouze částečná vybavenost 
z hlediska sportovního vyžití, 



6 

nejdůležitější úřad/úřady v místě, 
ostatní úřady v dojezdové vzdálenosti, 
v obci je pobočka České pošty 

Životní prostředí 

klidná lokalita bez zdraví ohrožujících 
vlivů, zeleň v podobě lesů a luk v 
bezprostřední blízkosti, lokalita se 
zanedbatelným nebezpečím výskytu 
záplav 

Spojení a parkovací možnosti 

V obci Vráž je zastávka autobusových 
a vlakových spojů, která je ve 
vzdálenosti 10min jízdy autem od 
oceňovaného objektu (objekt se 
nachází v části obce nesrostlé se 
sídelní částí). Je zde možnost 
parkování na vlastním pozemku pro 
jeden osobní automobil, další 
parkovací místo se v blízkosti objektu 
nenachází.  

Sousedé a kriminalita 
vztahy bezproblémové - vlastník je se 
sousedy v běžném kontaktu, v místě 
není zvýšená kriminalita, zločiny jsou 
zde výjimečné 

Věcná břemena 

Na oceňované nemovitosti vázne věcné břemeno užívání pro osoby pan Košek 
Jaromír, Makovského 1141/11, Řepy, 16300 Praha 6, RČ/IČO: 240413/058 a 
paní Košková Hana, Makovského 1141/11, Řepy, 16300 Praha 6, RČ/IČO: 
375605/097. 

Další informace  
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8. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění 27.01.2020 jsou použity všeobecně 
uznávané a vyžadované oceňovací postupy.  

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

ZÁKON č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 
oceňování majetku) 

ČÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 1: 

„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 
oceňování. 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 věci a určí se porovnáním.“ 

Volba metody: 

Za účelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobě tržního 
porovnání. Základní metodika, která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická 
metoda porovnání pomocí indexů uvedená v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, 
nakladatelství CERM.  
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

Ocenění srovnávací metodou 

Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými 
nemovitostmi nabízenými k prodeji nebo prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak 
poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotě, za kterou by nemovitost mohla být 
směněna. Při porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s mnoha faktory 
(např. lokalita, velikost, stav či příslušenství). 

Tyto faktory jsou zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto 
parametrů a vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze. 

1) Samotný rekreační objekt Vráž. 284, okres Beroun, včetně pozemků parc. 
č. 613 a 1063/22 

 

 

Rekreační objekt č.e. 284 obec Vráž 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - 
stav 

K4 - 
pozemek K5 - další vlastnosti 

  

Oceňovaný 
objekt 

Vráž, okres 
Beroun 

29.55 m2, 3+1, 
podsklepený: ne Špatný 361 m2 

Pouze el. energie, studna pro užitkovou vodu, 
možnost parkování na vlastním pozemku (při 
rozmočené cestě nebo v zimě obtížnější  příjezd), 
kolna 

  

1 
Chyňava, 
okres 
Beroun 

30 m2, Přízemní Dobrý 0 m2 Vodovod a studna s užitkovou vodou 

2 Vráž, okres 
Beroun 26 m2, Přízemní Dobrý 447 m2 

Pouze el. energie, pergola, parkování 2min. pěšky 
od objektu 

3 
Hýskov, 
okres 
Beroun 

28 m2, Patrový Dobrý 424 m2 Pouze el. energie 

4 
Hýskov, 
okres 
Beroun 

30 m2, Patrový Velmi 
dobrý 392 m2 

Pouze el. energie, krb, udírna, koupelna umístěna 
vně stavby 

5 
Chyňava, 
okres 
Beroun 

35 m2, Patrový Velmi 
dobrý 308 m2 El. energie, studna, dobré parkovací možnosti 
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č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m2 
užitné 
plochy 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena po 
redukci 

na 
pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 - 
stav 

K4 - 
pozemek 

K5 - další 
vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 16.333,33 
Kč 0.95 15.516,67 

Kč 1.10 1.00 1.25 0.70 1.10 1.00 1.0588 14.654,96 Kč 

2 17.307,69 
Kč 0.95 16.442,31 

Kč 1.00 1.00 1.05 1.04 0.90 1.25 1.2285 13.384,06 Kč 

3 20.357,14 
Kč 0.95 19.339,29 

Kč 1.15 1.00 1.15 1.02 1.00 1.10 1.4838 13.033,60 Kč 

4 23.000,00 
Kč 0.95 21.850,00 

Kč 1.15 1.00 1.15 1.00 1.00 1.25 1.6531 13.217,60 Kč 

5 14.000,00 
Kč 0.95 13.300,00 

Kč 1.10 1.00 1.15 0.98 1.15 0.90 1.2831 10.365,52 Kč 
    
Celkem průměr 12.931,15 Kč 
Minimum 10.365,52 Kč 
Maximum 14.654,96 Kč 
Směrodatná odchylka - s 1.569,37 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 11.361,78 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 14.500,52 Kč 
K1 - Koeficient úpravy na polohu objektu 
K2 - Koeficient úpravy na velikost objektu 
K3 - Koeficient úpravy na celkový stav 
K4 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 

Komentář: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též 
srovnatelné. 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 

12.931,15 Kč/m2 

* 

______________29,55 m2 

= 382.115 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

382.000,-- Kč 
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2) Věcné břemeno užívání pro rekreační objekt Vráž. 284, okres Beroun, 
včetně pozemků parc. č. 613 a 1063/22 

Oceníme výnosovým způsobem na základě ročního užitku (nájemného). Vzhledem k tomu, že 
právo náleží osobě na dobu jejího života, oceňujeme desetinásobkem ročního užitku – viz. 
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 
237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 
303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. a 
vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 
53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb. a č. 188/2019 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.  

 

Stanovení ročního nájemného Srovnávací hodnota nájmu nemovitostí celkem: 

Zjištění hodnoty srovnáním nemovitostí jako celku 
        

č. lokalita - K1 

podlahová 
plocha v 
m2 - K2 stav - K3 

konstrukce - 
K4 další vlastnosti - K5 

Oceňovaný 
objekt Vráž 284 29,55 Špatný dřevěná 

Pouze el. energie, studna pro 
 užitkovou vodu, možnost  
parkování na vlastním pozemku 
 (při rozmočené cestě nebo v 
 zimě obtížnější  příjezd), kolna 

        

1 Zadní Třebaň 30 Špatný dřevěná 
el. energie, studna, suché WC, 
příjezdová asfaltová cesta 

2 Čisovice 60 Dobrý dřevěná el. energie, studna 

3 Jíloviště 62 Dobrý dřevěná el. energie, studna, chemické WC 
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č 

Nájem 
požadovaný 

resp. 
Zaplacený na 

1m2 

Koef. 
Redukce 

na pramen 

Cena po 
redukci na 

pramen 
K1 - 

poloha 
K2 - 

velikost 
K3 - 
 stav 

K4 - 
konstrukce 

K-5 další 
vlastnosti  

K-6 úvaha 
odhadce K1 x … x K6 

Nájem 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 
srovnávání 

1 83 0,9 74,7 1,05 1 1,05 1 1 1 1,1025 68 

2 100 0,9 90 1,05 1,2 1,2 1 1 1 1,512 60 

3 112 0,9 100,8 1 1,2 1,2 1 1 1,1 1,584 64 

                        

                        

  

Celkem průměr 64 

Minimum 60 

Maximum 68 

Směrodatná výběrová odchylka - s 4 

Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 60 

Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 68 

K1 - Koeficient úpravy na polohu objektu 

K2 - Koeficient úpravy na velikost objektu 

K3 - Koeficient úpravy na celkový stav 

K4 - Koeficient úpravy na konstrukci objektu 

K5 - Koeficient úpravy na ev. Další vlastnosti  

K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce  

Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 

 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 

64 Kč/měsíc/m2 

* 

______________29,55 m2 

= 1.891,2 Kč 

Celkové nájemné za 12 měsíců po zaokrouhlení: 

23.000,-- Kč/rok 

 

Vynásobením koeficientem 10 pro stanovení hodnoty služebnosti: 

230.000,-- Kč 
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3) Hodnota podílu ½ rekreačního objektu Vráž. 284, okres Beroun, včetně 
pozemků parc. č. 613 a 1063/22. Zohlednění věcného břemene užívání : 

Srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti viz. bod 1) 

382.000,00 Kč 

Odečtení věcného břemene užívání a bydlení viz. bod 2)                          -230.000,00 Kč 

 

152.000,-- Kč 

Celková cena podílu ½ po zaokrouhlení: 

76.000,-- Kč 
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C. REKAPITULACE: 

Výsledek dle srovnávací metody pro podíl ½ a s vlivem věcného břemene užívání 

76.000,-- Kč 

Oceňovaný rekreační objekt je vystavěn na zděné podezdívce jako samostatná 
dřevostavba s jedním nadzemním podlažím. Dispozičně je objekt řešen jako 3+1 o 
podlahové ploše 29,55 m2. V koupelně je pouze umyvadlo a jako WC slouží venkovní 
suchý záchod. Do objektu je zavedena el. energie, zdroj užitkové vody tvoří studna, 
pitná voda do objektu přivedena není. V objektu nejsou řešeny odpady a zemní plyn 
není zaveden. Objekt je vytápěn lokálně pomocí kamen. Rekreační objekt nedisponuje 
zdrojem teplé vody.  

Zásadním negativem je přístup k oceňované nemovitosti po nezpevněné obecní cestě, 
která zvláště v zimním období a během dešťů je hůře sjízdná pro osobní automobily. 
Druhým zásadním negativem je věcné břemeno užívání pro osoby pan Košek Jaromír a 
paní Košková Hana. 

 

ZÁVĚR: 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena podílu ½ předmětné nemovitosti v 
daném místě a čase stanovena po zaokrouhlení na 

76.000 Kč 

Slovy: sedmdesátšesttisíc korun 

Vypracoval: 

V Praze, dne 14.02.2020 

Ing. LANG Milan, Martin Málek 
XP invest, s.r.o, Mánesova 1374/53, 120 00 Praha 2 

D. Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, 
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o 
znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem spravedlnosti České 
republiky, č. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 2012 do prvního oddílu seznamu ústavů 
kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění 
pro ceny a odhady nemovitostí. Posudek je zapsán pod pořadovým číslem 10583-361/2020 ve 
znaleckém deníku. 

E. Přílohy 
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Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 
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Pořízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti 

1) Nemovitosti pro určení hodnoty stavby a pozemků 

 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rekreační objekt, 30 m2, 
Chyňava, okres Beroun 

Celková cena:  490.000 Kč  

Adresa: Chyňava, okres Beroun  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Chyňava, okres Beroun   Zastavěná plocha (m2)   30  
 Cena   490 000 Kč   Plocha užitná   30  
 Poznámka k ceně   490 000 Kč za 

nemovitost, včetně 
provize  

 Podlahová plocha   30  

 Typ domu   Přízemní   Plocha přidruženého 
pozemku  

 230  

 Konstrukce budovy   Smíšená   Elektřina   230V  
 Počet nadzemních 
podlaží  

 1   Voda   Místní zdroj  

 Stav objektu   Dobrý   Umístění objektu   Klidná část obce  
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Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji útulnou chatu ve vyhledávané chatové oblasti u obce Podkozí. 
Chatu o velikosti 30 m2 tvoří vstupní chodba, 2 místnosti, koupelna se sprchovým 
koutem a kuchyň s jídelním koutem. Do chaty je zaveden el. proud, voda je čerpána z 
vrtané studny a do chaty zavedena samospádem z velkokapacitních nádrží na střeše. 
Parkování přímo na pozemku. Pozemek okolo chaty je v dlouhodobém pronájmu do 
roku 2027 s možností prodloužení. Okolí je velice klidné, tiché s výhledem do přírody.    

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná 
nemovitost  

  Srovnávaná 
nemovitost  
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  Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rekreační objekt, 26 m2, Vráž, 
okres Beroun 

Celková cena:  450.000 Kč  

Adresa: Vráž, okres Beroun  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Vráž, okres Beroun   Stav objektu   Dobrý  
 Cena   450 000 Kč   Zastavěná plocha (m2)   26  
 Poznámka k ceně   450 000 Kč za 

nemovitost  
 Plocha užitná   26  

 Typ domu   Přízemní   Plocha přidruženého 
pozemku  

 447  

 Konstrukce budovy   Smíšená   Elektřina   230V  
 Počet nadzemních 
podlaží  

 1   Umístění objektu   Okraj obce  

Slovní popis 

 Prodej dřevěné chaty (zatepleno) na zděné podezdívce o dispozici - menší ložnice 2x3 
m, obývací pokoj s kuchyňským koutem, veranda, s vlastním pozemkem 447 m2. Chata 
se nachází na konci chatové oblasti, s výhledem do údolí a na les. Zastavěná plocha 26 
m2. Částečně podsklepeno. Na Zahradě pergola a vzrostlé ovocné stromy. V roce 2012 
vybudován nový komín. Chata připojena pouze na na elektřinu. Voda není. Vytápění 
řešeno lokálně kamny na tuhá paliva. Velmi klidné místo. Dopravní dostupnost je 
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vlakovým a autobusovým spojením na trase Praha – Beroun v centru obce Vráž. Autem 
po dálnici D5 cca 15 minut Praha. Parkování nedaleko chaty cca 2 min. pěšky. 
Občanská vybavenost v obci, škola, školka, pošta, obchody COOP a Žabka.  

 4. Fotodokumentace  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná 
nemovitost  

  Srovnávaná 
nemovitost  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rekreační objekt, 28 m2, 
Hýskov, okres Beroun 

Celková cena:  570.000 Kč  

Adresa: Hýskov, okres Beroun  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Hýskov, okres Beroun   Stav objektu   Dobrý  
 Cena   570 000 Kč   Zastavěná plocha (m2)   15  
 Poznámka k ceně   570 000 Kč za 

nemovitost  
 Plocha užitná   28  

 Typ domu   Patrový   Plocha přidruženého 
pozemku  

 424  

 Konstrukce budovy   Dřevěná   Umístění objektu   Samota  
 Počet nadzemních 
podlaží  

 2    

Slovní popis 

 Nabízím Vám ke koupi dřevěnou chatu s užitnou plochou 28 m2 . Malá chatička se 
nachází ve velmi klidné části Hýskova – Libinách s nádherným výhledem do okolní 
krajiny Křivoklátských lesů.   Chata stojí na vlastním svažitém pozemku o výměře 424 
m2 . Skládá se z předsíně, pod kterou je malý sklep, hlavní obývací části, ve které jsou 
kamna a kuchyňská linka. Po dřevěných schodech se vchází do podkroví s malým 
úložným prostorem. Do chaty je přivedena elektřina. Voda se dováží ze společného 
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hydrantu pro celou chatovou oblast.   Chata byla po 35 let pravidelně udržována. Nyní 
je potřeba drobná rekonstrukce podlahy a nalakování vnějšku chaty.   V případě 
jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.  

 4. Fotodokumentace  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná 
nemovitost  

  Srovnávaná 
nemovitost  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rekreační objekt, 30 m2, 
Hýskov, okres Beroun 

Celková cena:  690.000 Kč  

Adresa: Hýskov, okres Beroun  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Hýskov, okres Beroun   Zastavěná plocha (m2)   15  
 Cena   690 000 Kč   Plocha užitná   30  
 Poznámka k ceně   690 000 Kč za 

nemovitost, + provize RK  
 Podlahová plocha   30  

 Typ domu   Patrový   Plocha přidruženého 
pozemku  

 392  

 Konstrukce budovy   Dřevěná   Elektřina   230V  
 Stav objektu   Velmi dobrý    

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji chatu s obytnou plochou 30 m² a krásným výhledem na vlastním 
pozemku o ploše 392 m² v lokalitě Libiny, obec Hýskov, v okrese Beroun. Konstrukce 
stavby je dřevěná, částečně podsklepená. V přízemí se nachází obývací pokoj s 
kuchyňským koutem, patro je zařízeno jako ložnice. V objektu je zavedena elektřina, 
zdroj vody v kolonii, lze zařídit zásobení pitnou vodou z vodárny. V samostatné kůlně 
se nachází jednoduchá koupelna a skladovací prostory. Pozemek nabízí možnost 
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relaxace při zahradničení, stejně jako posezení díky terase s překrásným výhledem do 
zalesněného údolí, zděnému krbu a udírně. K chatě lze zajet autem, je možné zřídit 
parkování na pozemku. Chatovou oblast na úpatí Plešivce obklopují nekonečné lesy 
Křivoklátska. Obcí protéká řeka Berounka, u jezu je možnost koupání. V Hýskově 
nalezneme supermarket, poštu i restauraci. Má výbornou dostupnost- leží 4 km od 
Berouna a 25 km po dálnici D5 od Prahy, 18 km od Kladna. Nachází se zde také 
vlaková a autobusová zastávka. Pro více informací mě neváhejte kdykoliv kontaktovat.  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná 
nemovitost  

  Srovnávaná 
nemovitost  

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5 

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rekreační objekt, 35 m2, 
Chyňava, okres Beroun 

Celková cena:  490.000 Kč  

Adresa: Chyňava, okres Beroun  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 
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 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Chyňava, okres Beroun   Zastavěná plocha (m2)   33  
 Cena   490 000 Kč   Plocha užitná   55  
 Poznámka k ceně   490 000 Kč za 

nemovitost, včetně 
provize  

 Podlahová plocha   35  

 Typ domu   Patrový   Plocha přidruženého 
pozemku  

 308  

 Konstrukce budovy   Dřevěná   Elektřina   230V  
 Stav objektu   Velmi dobrý   Voda   Místní zdroj  

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji chatu o užitné ploše 55 m² a obytné ploše 35 m² v oblíbené lokalitě 
Dědkův Mlýn mezi obcemi Malé Kyšice a Chýňava. Konstrukce stavby je dřevěná na 
kamenné podsklepené podezdívce, k posezení slouží rozlehlá veranda jižní orientace o 
rozloze 10 m². V přízemí se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem, patro je 
zařízeno jako ložnice. V objektu je zavedena elektřina, vodu dodává vlastní studna. 
Chata se rozkládá na rozlehlém pozemku se vzrostlými stromy, který přechází plynule v 
les. Před ní se nachází místo pro parkování několika vozů. Dědkův mlýn má výbornou 
dostupnost- 20 km autem od Prahy, 10 km od Kladna a 12 km od Berouna, v místě je 
rovněž zastávka autobusu. Malebná příroda Křivoklátské vrchoviny nabízí široké 
možnosti relaxace. Pro více informací mě neváhejte kdykoliv kontaktovat.  

 4. Fotodokumentace  



26 

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná 
nemovitost  

  Srovnávaná 
nemovitost  

   
 

2) Nemovitosti pro určení hodnoty nájmu stavby a pozemků 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

Rekreační objekt, 30 m2, Zadní Třebaň, okres Beroun  

 1. Identifikace  

 

Pronájem, Rekreační objekt, 30 m2, 
Zadní Třebaň, okres Beroun 

Celková cena:  2.500 Kč  

Adresa: Zadní Třebaň, okres Beroun  
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 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Zadní Třebaň, okres Beroun   Konstrukce budovy   Montovaná  
 Cena   2 500 Kč   Stav objektu   Ve výstavbě  
 Poznámka k ceně   2 500 Kč za měsíc, + provize RK, včetně 

právního servisu  
 Plocha užitná   30  

 Typ domu   Přízemní   Plocha 
přidruženého 
pozemku  

 769  

Slovní popis 

 Nabízím k pronájmu chatu o 2 místnostech. Chata není ihned obyvatelná. Nachází se 
na zahradě o velikosti 769m2. K dispozici studna, přípojka elektro a suché wc. 
Majitelka preferuje dlouhodobý pronájem. Na pozemek lze umístit mobilní ubytování. 
Přístup k pozemku je po asfaltové komunikaci. Platba na rok dopředu. Podmínkou 
trvání nájmu jsou dobré a klidné vztahy se sousedy a udržovaná zahrada.  

 4. Fotodokumentace  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č.2  

Rekreační objekt, 60 m2, Čisovice, okres Praha-západ  

 1. Identifikace  

 

Pronájem, Rekreační objekt, 60 m2, 
Čisovice, okres Praha-západ 

Celková cena:  6.000 Kč  

Adresa: Čisovice, okres Praha-západ  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 
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 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Čisovice, okres Praha-západ   Stav objektu   Dobrý  
 Cena   6 000 Kč   Zastavěná plocha 

(m2)  
 40  

 Poznámka k ceně   6 000 Kč za měsíc   Plocha užitná   60  
 Typ domu   Patrový   Podlahová plocha   60  
 Konstrukce budovy   Dřevěná   Plocha 

přidruženého 
pozemku  

 350  

 Počet nadzemních 
podlaží  

 2   Umístění objektu   Okraj obce  

Slovní popis 

 Realitní společnost České spořitelny Vám nabízí k pronájmu rekreační chatu (NEHODÍ 
SE K TRVALÉMU celoročnímu bydlení) v klidné části obce ČISOVICE v těsné 
blízkosti lesa a docházkové vzdálenosti dvou rybníků. Je připojená na rozvod el. 
energie, studna na pozemku. Chata obsahuje obývací pokoj s jídelním koutem a 
centrálním topením na tuhá paliva s rozvodem do dalších místností, kuchyňku, 
koupelnu s WC, v patře ložnici vhodnou pro tři osoby, dílnu. Obec s přímým vlakovým 
spojením s Prahou, obchodem a restauracemi. Nájemné nutné uhradit na 6 měsíců 
dopředu. Pronajímatel si vyhrazuje právo vybrat nájemce dle jím zvolených kritérií.  

 4. Fotodokumentace  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

Rekreační objekt, 62 m2, Jíloviště, okres Praha-západ  

 1. Identifikace  

 
Pronájem, Rekreační objekt, 62 m2, 
Jíloviště, okres Praha-západ 

Celková cena:  7.000 Kč  

Adresa: Jíloviště, okres Praha-západ  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Jíloviště, okres Praha-západ   Zastavěná plocha 
(m2)  

 62  

 Cena   7 000 Kč   Plocha užitná   62  
 Poznámka k ceně   7 000 Kč za měsíc (k jednání)   Podlahová plocha   62  
 Typ domu   Patrový   Plocha 

přidruženého 
pozemku  

 400  

 Konstrukce budovy   Smíšená   Voda   Místní zdroj  
 Počet nadzemních 
podlaží  

 1   Umístění objektu   Klidná část 
obce  

 Stav objektu   Dobrý    

Slovní popis 

 AKCE SLEVA 3000kč Pronájem chaty 62 m², pozemek 400 m² Jíloviště, okres Praha-
západ   Dobrý den,pronajmu chatu s užitnou plochou 62m2 na klidném místě,na 
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rozhraní lesa   a louky na romantickém místě s výhledem na široký lán   a porost s 
lesem.Chata je prostorná,terasa 5,3m na 2m,pokoj přízemí 3.7m na 4.7m,kuchyn 1.6m 
na 2.7m,podlažní pokoj 4m na 5.2,dětský pokoj 4.4m na 2m.Voda ze studny, jsou zde 
velká podzemní zdroje vody   jako rezerva a chráněné území,nesmí se okolo stavět,   tím 
pádem je tady klid.Vytápění je Kamny( Petry),dřevo do začátku lze dokoupit,nový 
velký gril.   V chatě je hezká terasa,přízemní mísnost s kuchyní,v podkroví   obývací 
pokoj a ložnice. Chemické WC ze zadu   chaty.Pozemek náležící k chatě   a lze jej i po 
dohodě zvětšit. Uvnitř je kvalitní obklad dřevem   .Je zde osvětlení osvětlení   imitující 
slabší bodové světlo na monočlánky'¨(je to levné svícení).V přízemí(zděné) lze přečkat i 
v zimě,ale chata je letní.Byl odstraněn balkon.Houby rostou za chatou.Lze   vidět na 
louce stádo muflonů,zajíce,srnky atd.Je zde hezká   příroda, ideální pro odpočinek s 
městkého   shonu,3 km za hranicí Prahy,do centra 15min autem.   3 restaurace pěšky 
několik minut.cukrárna a menší   obchod s jídlem,benzínka asi 6km,600m.autobus do 
Prahy,obchodní   dům asi 6km,děkuji.Platí se jeden nájem předem a kauce ve výši 
jednoho jednoho nájmu plus provize ve výši jednoho nájmu.Jen 
dlouhodobě,dekuji.Volejte prosím od 16hod nebo sms,zavolám zpět děkuji s pozdravem 
K.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 

 


