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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 11668-1446/2020 

 

Objednatel znaleckého posudku: Mgr. Kateřina Lukáčová, advokátka  
Reální 172/2  
Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz 

 

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

 

Adresa předmětu ocenění: 1. máje č.p. 74, Řečany nad Labem, okres 
Pardubice 

 

Prohlídka předmětu ocenění 
provedena dne: 

06.12.2019 

 

Zpracováno ke dni: 06.12.2019 
 

Zhotovitel: XP invest, s. r. o., Ing. Jitka Mašínová 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

 

Znalecký posudek obsahuje 11 stran textu včetně titulního listu a 13 stran příloh. 
Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 15.07.2020 
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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č.p. 74 vč. příslušenství a pozemků parc. č. st. 
77/2 a 713/14 v obci Řečany nad Labem, okres Pardubice, katastrální území Řečany nad 
Labem, pro potřeby insolvenčního řízení. 

2. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Rodinný dům č.p. 74, obec Řečany nad Labem 

Adresa předmětu ocenění: 1. máje č.p. 74, Řečany nad Labem, okres Pardubice 

Kraj: Pardubický kraj 

Okres: Pardubice 

Obec: Řečany nad Labem 

Ulice: 1. máje 

Katastrální území: Řečany nad Labem 

3. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka společně se zaměřením nemovitosti byla provedena dne 06.12.2019. Prohlídka 
proběhla za přítomnosti: Veronika Černovská. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Zdroje pro vypracování posudku: informace zjištěné při prohlídce, výpis z katastru 
nemovitostí, výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, 
povodňová mapa, informace realitních kanceláří, informace z katastru nemovitostí o 
realizovaných prodejích, technické řešení systému INEM. 

5. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo 

SJM Černovský Michal a Černovská Veronika,  
Černovský Michal, č. p. 87, 28601 Semtěš  
Černovská Veronika, 1. máje 74, 53313 Řečany nad Labem 

Nemovitosti: 

Rodinný dům č.p. 74 vč. příslušenství a pozemků parc. č. st. 77/2 a 713/14 v obci 
Řečany nad Labem, okres Pardubice, katastrální území Řečany nad Labem. 

6. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace odpovídá skutečnému stavu. Zpracovatel znaleckého posudku 
předpokládá, že všechny poskytnuté údaje jsou úplné a pravdivé. 
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7. Celkový popis nemovitosti 

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako polovina dvojdomu a má jedno nadzemní 
podlaží. Dům není podsklepený, je zde půda a dům nemá vybudované obytné podkroví. 
Přesné stáří domu není známo, pravděpodobně činí až 130 let, dům je po částečné 
rekonstrukci.  

Objekt je cihlové konstrukce, stropy jsou z dřevěných trámů. Tvar střechy je sedlový, 
střešní krytinu tvoří taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Zateplení pláště není 
provedeno. 

Dispozičně je dům řešen jako 3+1. V domě se nachází zádveří o výměře 5,50 m2, chodba 
o výměře 12,40 m2, kuchyně o výměře 13,30 m2, obývací pokoj o výměře 17,70 m2, pokoj 
o výměře 14,40 m2, pokoj o výměře 15,00 m2, WC o výměře 3,00 m2, koupelna o výměře 
6,70 m2. Podlahová plocha činí 88,00 m2. 

Vnitřní omítky jsou štukové. Okna jsou v objektu v části dřevěná, v části plastová. V 
koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno závěsnou toaletou. 
Zárubně jsou v části původní ocelové, v části nové obložkové. Kuchyně je vybavena 
kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči. Podlahy jsou řešeny: keramická dlažba, 
koberce. 

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V, vodovod, dům má připojení na veřejnou 
kanalizaci a rozvod zemního plynu je k dispozici, ale není připojen. Řešení vytápění v 
domě: elektrické přímotopy, krbová vložka. Ohřev vody je řešen bojlerem. 

Rodinný dům je převážně v dobrém stavu. Je po částečné rekonstrukci (2012-2016): 
střecha, komín, vstupní dveře, okna, přívod vody, bojler, kuchyň, WC, částečně podlahy, 
rozvody elektro, topení. Jsou patrné známky zemní vlhkosti, praskliny ve fasádě, místy 
zašlé omítky, část domu je bez rekonstrukce (starší dveře, koupelna), v koupelně se tvoří 
plíseň, údržba je pouze průměrná. 

Přilehlý pozemek je bez porostů a oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Sklon 
pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. 
Parkovací možnosti jsou dobré - přímo u objektu. K objektu náleží starší kůlna. 

Dům je situovaný v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy 
se zahradami. 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. Nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním 
záležitostem a v obci je pobočka České pošty. 

Rušivým faktorem v lokalitě je blízkost železniční trati, provoz na přilehlé komunikaci, 
v širším měřítku pak blízkost elektrárny Chvaletice. V docházkové vzdálenosti od objektu 
je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. 

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů. 

Na oceňované nemovitosti vázne věcné břemeno dodavatelů energií - bez vlivu na cenu 
objektu. 
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Tabulkový popis 

Popis rodinného 
domu 

Typ rodinného domu polovina dvojdomu 

Počet nadzemních 
podlaží 1 

Podsklepení ne 

Podkroví ne 

Půda ano 

Dům byl postaven v roce přesně není známo – dle poskytnutých údajů původní stáří až 130 
let 

Rozsah rekonstrukce 
domu 

2012-2016: střecha, komín, vstupní dveře, okna, přívod vody, 
bojler, kuchyň, WC, částečně podlahy, rozvody elektro, topení 

Konstrukce cihlová 

Stropy dřevěné trámové 

Střecha sedlová 

Krytina střechy taška 

Klempířské prvky pozinkované 

Vnější omítky nezateplené 

Vnitřní omítky štukové 

Typ oken v domě v části dřevěná, v části plastová 

Koupelna(y) klasická vana, umyvadlo 

Toaleta(y) závěsná toaleta 

Typ zárubní v části původní ocelové, v části nové obložkové 

Kuchyně kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči 

Dispozice RD 3+1 

Popis místností a 
rozměry v m2 

Ostatní prostory Zádveří 5,50 m
2 

Ostatní prostory Chodba 12,40 m
2 

Kuchyně Kuchyně 13,30 m
2 

Pokoj Obývací pokoj 17,70 m
2 

Pokoj Pokoj 14,40 m
2 

Pokoj Pokoj 15,00 m
2 

Koupelna, WC WC 3,00 m
2 

Koupelna, WC Koupelna 6,70 m
2 

Podlahová plocha 88,00 m
2 

 

Elektřina 230V 

Vodovod vodovod 

Svod splašek veřejná kanalizace 

Plynovod na domě, nevyužíván 
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Řešení vytápění v domě elektrické přímotopy, krbová vložka 

Řešení ohřevu vody bojler 

Podlahy v domě keramická dlažba, koberce 

Popis stavu rodinného 
domu dobrý 

Vady rodinného domu zemní vlhkost, nedokončená rekonstrukce, zašlé povrchy, plíseň v 
koupelně 

Popis pozemku  

Trvalé porosty  bez porostů 

Venkovní stavby starší kůlna 

Sklon pozemku rovinatý 

Oplocení pletivo do ocelových sloupků 

Přístupová cesta k 
objektu přístup bezproblémový po zpevněné obecní cestě 

Popis okolí 

Popis okolí zástavba rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci jižní část 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, nutnost dojezdu kvůli 
úředním záležitostem, v obci je pobočka České pošty 

Životní prostředí 
blízkost železniční trati, provoz na přilehlé komunikaci, elektrárna 
Chvaletice; zeleň v podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti, 
lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 

Spojení a parkovací 
možnosti 

zastávka vlakových a autobusových spojů, dobré parkovací 
možnosti přímo u objektu 

Věcná břemena věcné břemeno dodavatelů energií - bez vlivu na cenu objektu 
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8. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění 06.12.2019 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. Dále je použita metodika "Postupy při oceňování majetku státu" 
vytvořená Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.  
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) 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. 

Rodinný dům č.p. 74, obec Řečany nad Labem 

Rodinný dům č.p. 74 v ulici 1. máje, obec Řečany nad Labem 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek K5 - další vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt 
1. máje, Řečany nad Labem, 
okres Pardubice 

88 m
2
, 3+1, 

podsklepený: ne Dobrý 642 m
2 kůlna 

  
1 Selmice, okres Pardubice 100 m

2
, Patrový Dobrý 628 m

2 garáž 

2 Svobodná Ves, Horka I, okres 
Kutná Hora 88 m

2
, Patrový Dobrý 955 m

2 garáže, dílna, 
zahradní domek 

3 Bílé Podolí, okres Kutná Hora 110 m
2
, Přízemní Dobrý 1004 m

2 garáž, dílna 

4 Bílé Podolí, okres Kutná Hora 90 m
2
, Přízemní Po 

rekonstrukci 595 m
2 garáž, kůlna, 

přístřešek 

5 Rasochy, Uhlířská Lhota, 
okres Kolín 67 m

2
, Přízemní Dobrý 799 m

2 garáž, kůlna 

  



8 

č 
Cena 

požadovaná 
resp. 

zaplacená 

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 1.450.000 
Kč Nepoužit 1.450.000,00 

Kč 0.90 1.05 0.90 1.00 1.05 1.00 0.8930 1.623.740 Kč 

2 2.490.000 
Kč 0.9 2.241.000,00 

Kč 0.90 1.00 1.00 1.15 1.10 1.00 1.1385 1.968.379 Kč 

3 1.590.000 
Kč Nepoužit 1.590.000,00 

Kč 0.90 1.10 0.80 1.20 1.10 1.00 1.0454 1.520.949 Kč 

4 2.240.000 
Kč Nepoužit 2.240.000,00 

Kč 0.90 1.00 1.00 1.00 1.05 1.00 0.9450 2.370.370 Kč 

5 1.680.000 
Kč Nepoužit 1.680.000,00 

Kč 0.90 0.90 1.00 1.10 1.05 1.00 0.9356 1.795.639 Kč 

    

Celkem průměr 1.855.815,40 
Kč 

Minimum 1.520.949,00 
Kč 

Maximum 2.370.370,00 
Kč 

Směrodatná odchylka - s 334.310,00 
Kč 

Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 1.521.505,40 
Kč 

Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 2.190.125,40 
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 

 

= 1.855.815 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

1.860.000,-- Kč 

  



9 

II) Ocenění dle metodiky UZSVM (Postupy při oceňování majetku státu) 

Rodinný dům č.p. 74 v ulici 1. máje, obec Řečany nad Labem 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek K5 - další vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt 
1. máje, Řečany nad Labem, 
okres Pardubice 

88 m
2
, 3+1, 

podsklepený: ne Dobrý 642 m
2 kůlna 

  
1 Selmice, okres Pardubice 100 m

2
, Patrový Dobrý 628 m

2 garáž 

2 Svobodná Ves, Horka I, okres 
Kutná Hora 88 m

2
, Patrový Dobrý 955 m

2 garáže, dílna, 
zahradní domek 

3 Bílé Podolí, okres Kutná Hora 110 m
2
, Přízemní Dobrý 1004 m

2 garáž, dílna 

4 Bílé Podolí, okres Kutná Hora 90 m
2
, Přízemní Po 

rekonstrukci 595 m
2 garáž, kůlna, 

přístřešek 

5 Rasochy, Uhlířská Lhota, 
okres Kolín 67 m

2
, Přízemní Dobrý 799 m

2 garáž, kůlna 

Výpočet relace dle čl. 8 odst. 3 „Postupy při oceňování majetku státu“. 

Výpočet relace č.1 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci 

1 14.500,00 - 14.500,00 
2 28.295,45 0,90 25.465,91 
3 14.454,55 - 14.454,55 
4 24.888,89 - 24.888,89 
5 25.074,63 - 25.074,63 
  
Maximální hodnota 25.465,91 (případ č.2) 
Minimální hodnota 14.454,55 (případ č.3) 
Relace min vs. max hodnoty 1,7618 OK 
Aritmetický průměr 20.876,80  

 

Výpočet dle metodiky UZSVM (Postupy při oceňování majetku státu) 

Rodinný dům č.p. 74 v ulici 1. máje, obec Řečany nad Labem 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek 

K5 - další 
vlastnosti 

Váha 
srovnání 

  
Oceňovaný 

objekt 
1. máje, Řečany nad 
Labem, okres Pardubice 

88 m
2
, 3+1, 

podsklepený: ne Dobrý 642 m
2 kůlna X 

  

1 Selmice, okres 
Pardubice 100 m

2
, Patrový Dobrý 628 m

2 garáž 1 

2 Svobodná Ves, Horka I, 
okres Kutná Hora 88 m

2
, Patrový Dobrý 955 m

2 garáže, dílna, 
zahradní domek 1 

3 Bílé Podolí, okres Kutná 
Hora 110 m

2
, Přízemní Dobrý 1004 m

2 garáž, dílna 1 

4 Bílé Podolí, okres Kutná 
Hora 90 m

2
, Přízemní Po 

rekonstrukci 595 m
2 garáž, kůlna, 

přístřešek 3 

5 Rasochy, Uhlířská 
Lhota, okres Kolín 67 m

2
, Přízemní Dobrý 799 m

2 garáž, kůlna 1 
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Výpočet základní ceny 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
2 Objektivizace nabídkové ceny Cena po objektivizaci Váha Součin 

1 14.500,00 - 14.500,00 1 14.500,00 
2 28.295,45 0,90 25.465,91 1 25.465,91 
3 14.454,55 - 14.454,55 1 14.454,55 
4 24.888,89 - 24.888,89 3 74.666,67 
5 25.074,63 - 25.074,63 1 25.074,63 
  
  
Mezisoučet 7 154.161,76 
Celkem  22.023,11 

Základní cena: 22.023,11 Kč/m2 

Úprava ceny dle čl. 8 odst. 4 a 5: 

22.023,11 * 1,0000 = 22.023,11 Kč/m2 

Výsledná cena dle metodiky popsané v dokumentu „Postupy při oceňování majetku státu“ 
je vzhledem k výše uvedenému stanovena na 

22.023,11 Kč/m2 

______________* 88,00 m2 

= 1.938.033,68 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

1.940.000,-- Kč 

 

 

 

 

C. REKAPITULACE: 

I. Výsledek dle srovnávací metody 

1.860.000,-- Kč 

II. Výsledek dle metodiky ÚZSVM 

1.940.000,-- Kč 
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ZÁVĚR: 

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

1.900.000 Kč 

Slovy: jedenmiliondevětsettisíc korun 

Vypracoval: 

XP invest, s. r. o., Ing. Jitka Mašínová 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

 

V Praze, dne 15.07.2020 

 

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.  

Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 11668-1446/2020 znaleckého deníku. 
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E. Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 

 

 

 



13 
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Pořízená fotodokumentace 



15 

Srovnávané nemovitosti 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 100 m
2
, č.p. 29, 

Selmice, okres Pardubice 

Celková cena:  1.450.000 Kč  

Adresa: Selmice, okres Pardubice  

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

   

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

 Adresa   Selmice, okres Pardubice   Počet nadzemních 
podlaží  

 2  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 1 450 000 Kč   Stav objektu   Dobrý  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 26.08.2019   Zastavěná plocha 
(m2)  

 334  

 Číslo řízení   V-10066/2019-606   Plocha užitná   100  
 Poznámka k ceně   1 570 000 Kč za nemovitost, včetně 

provize, včetně právního servisu  
 Plocha přidruženého 
pozemku  

 628  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Plyn   Plynovod  
 Typ domu   Patrový   Umístění objektu   Centrum obce  

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji zděný dům 3+kk v původním, ale velmi zachovalém stavu s 
možností půdní vestavby, samostatně stojící garáží v obci Selmice, vzdálené cca 25 km 
od Pardubic, 19 km od Kolína a nedalekých Kladrub nad Labem (5 km). Dispozice 
domu: 1.NP. -obyvatelná kuchyň, pokoj, ložnice, chodba, koupelna, suché WC, 2.NP. – 
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podkroví. Rodinný dům je součástí pozemku o celkové výměře včetně zastavěné plochy 
628 m2 a je napojen na inženýrské sítě (dešťová kanalizace, elektrika, plyn). V 
současné době je v jednání napojení na veřejný vodovod a kanalizaci. Na pozemku jsou 
vybudovány dvě studny (jedna kopaná, druhá vrtaná). Vytápění domu je možné kamny 
na tuhá paliva nebo vafkami (plyn). Ohřev vody je přes elektrický bojler. Do obce je 
zajištěna autobusová doprava. Volný ihned po zaplacení. Protože není známa 
energetická třída (PENB) této nemovitosti, uvádíme – v souladu s novelou zákona 
406/2000 Sb. – nejhorší možnou energetickou třídu, tedy G.  

 4. Fotodokumentace  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 88 m
2
, 

Svobodná Ves, Horka I, okres Kutná 
Hora 

Celková cena:  2.490.000 Kč  

Adresa: Svobodná Ves, Horka I, okres 
Kutná Hora  

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

   

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

 Adresa   Svobodná Ves, Horka I, okres Kutná Hora   Plocha užitná   108  
 Cena   2 490 000 Kč   Podlahová plocha   88  
 Poznámka k ceně   2 490 000 Kč za nemovitost, včetně 

provize, včetně právního servisu  
 Plocha přidruženého 
pozemku  

 955  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Odpad   Veřejná 
kanalizace  

 Typ domu   Patrový   Plyn   Plynovod  
 Stav objektu   Dobrý   Umístění objektu   Klidná část 

obce  
 Zastavěná plocha 
(m2)  

 110    

Slovní popis 

 Prodej domu 3+kk, se zahradou CP 955 m2, v klidné části obce Horka I. část obce 
Svobodná ves, okr. Kutná Hora s vjezdem z vedlejší komunikace. Cihlový dům z roku 
1937 je částečně podsklepený. Dispozice přízemí - vstupní zádveří, chodba se 
schodištěm a vstupem do kuchyně, zádveří do dvora se vstupem do koupelny a 
samostatného WC. Dále v přízemí dva prostorné pokoje. Objekt je napájen pitnou 
vodovodní přípojkou z vlastní studny, přívod z veřejného vodovodního řádu se 
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dokončuje. V roce 2016 napojena veřejná kanalizace. Vytápění ústřední s kotlem na 
pevná paliva (plyn. přípojka na hranici pozemku). V roce 2017 nová plastová okna. 
Elektroinstalace světelná i motorová. Rozvod vody studené i teplé s ohřevem v el. 
boileru. Pozemek náležející k nemovitosti je oplocen a zahrada osázena trvalými 
porosty. Na zahradě se nacházejí stavby - garáže s dílnou se dřevníkem a zahradním 
domkem. Obec Horka I. část obce Svobodná Ves se nachází v okrese Kutná Hora, 
Středočeský kraj, 9 km severovýchodně od Čáslavi. Lokalita vhodná k rekreaci i 
trvalému bydlení. Možnost financování hypotečním úvěrem, který zprostředkujeme dle 
potřeb klienta. Jelikož v současné době nebyl majitelem nemovitosti předložen PENB, 
uvádíme v souladu s novelizací zák. 406/2000 Sb. energetickou třídu G. Volný dle 
dohody.  

 4. Fotodokumentace  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 110 m
2
, č.p. 82, 

Bílé Podolí, okres Kutná Hora 

Celková cena:  1.590.000 Kč  

Adresa: Bílé Podolí, okres Kutná Hora  

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

   

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

 Adresa   Bílé Podolí, okres Kutná Hora   Stav objektu   Dobrý  
 Cena dle kupní 
smlouvy  

 1 590 000 Kč   Zastavěná plocha 
(m2)  

 150  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 29.05.2019   Plocha užitná   130  

 Číslo řízení   V-3163/2019-205   Podlahová plocha   110  
 Poznámka k ceně   1 590 000 Kč za nemovitost, včetně 

provize  
 Plocha přidruženého 
pozemku  

 1004  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Umístění objektu   Okraj obce  
 Typ domu   Přízemní    

Slovní popis 

 Prodej chalupy o dispozici 3+1 s možností další půdní vestavby. Koupelna, kuchyň, 
dětský pokoj, obývací pokoj a ložnice. Dům je vytápěn plynovým kotlem, ohřev vody 
bojlerem. Na pozemku garáž a dílna. K nemovitosti náleží zahrada o výměře 1004 m2. 
Další informace u makléře. Doporučujeme prohlídku.  
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 4. Fotodokumentace  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 90 m
2
, Bílé 

Podolí, okres Kutná Hora 

Celková cena:  2.240.000 Kč  

Adresa: Bílé Podolí, okres Kutná Hora  

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

   

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

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 2 240 000 Kč   Typ domu   Přízemní  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 04.04.2019   Stav objektu   Po 
rekonstrukci  

 Číslo řízení   V-2040/2019-205   Plocha užitná   90  
 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha přidruženého 

pozemku  
 595  

Slovní popis 

 520 Prodej modernizovaného kompletně zařízeného rodinného domu 2+1 v obci Bílé 
Podolí u Čáslavi na úpatí Železných hor vzdálené cca 10 km od Čáslavi a 20 km od 
Kutné Hory. Obytná část je po kompletní rekonstrukci ( nová plastová okna, podlahy 
včetně podlahových krytin, rozvody elektřiny, vody a odpadů, omítky, koupelna s WC, 
kuchyňská linka, ústřední topení s elektrokotlem + krbová kamna s napojením na 
ústřední topení přes výměník, ohřev vody elektrickým boilerem ). Obytná část o výměře 
90 m2: zádveří, koupelna s WC, předsíň, prostorná kuchyň, obývací pokoj, velká 
ložnice, spíž, šatna, technická místnost. Obytnou část lze rozšířit o půdní vestavbu. Sítě: 
elektřina, vlastní studna, obecní kanalizace, plyn před domem, ústřední elektrické topení 
+ krbová kamna s výměníkem. Na dům navazuje udržovaná zahrada, dále pak dvůr s 
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garáží, zděnou kolnou ( letní kuchyň ), zděnými chlévy a přístřeškem. Vjezdová vrata 
na dálkové ovládání. Rekonstrukce probíhala od roku 2014 do roku 2018. Pozemky 
celkem 595 m2. Ihned volný.  

 4. Fotodokumentace  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 67 m
2
, Rasochy, 

Uhlířská Lhota, okres Kolín 

Celková cena:  1.680.000 Kč  

Adresa: Rasochy, Uhlířská Lhota, okres 
Kolín  

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

   

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

 Adresa   Rasochy, Uhlířská Lhota, okres Kolín   Počet nadzemních 
podlaží  

 1  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 1 680 000 Kč   Stav objektu   Dobrý  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 25.02.2019   Plocha užitná   67  

 Číslo řízení   V-1981/2019-204   Plocha přidruženého 
pozemku  

 799  

 Poznámka k ceně   1 750 000 Kč za nemovitost, včetně 
provize, včetně poplatků, včetně právního 
servisu  

 Voda   Místní zdroj  

 Konstrukce budovy   Smíšená   Odpad   Jímka  
 Typ domu   Přízemní   Umístění objektu   Okraj obce  

Slovní popis 

 Zajímavá příležitost vlastnit dům po částečné rekonstrukci v obci Rasochy o dispozici 
2+1 a užitné ploše 67 m² s pozemkem 799 m². V létě 2018 byla nově položena střešní 
krytina KM Beta vč. dešťových svodů. Také byl provedený studniční vrt o hloubce 19 
m se 14 m vodního sloupce (voda je pitná).   V r. 2015 proběhla částečná rekonstrukce 
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koupelny vč. odpadů. Ohřev vody zajišťuje bojler o objemu 125 l. Dále byly vyměněny 
okna za plastová a z 1/3 je v domě nový rozvod elektřiny.   Rozvod topení je v mědi a 
zdroj ústředního vytápění je kotel na tuhá paliva z r. 2006.   Odpad je sveden do jímky o 
velikosti 4 m³, avšak je možné pro větší pohodlí vybudovat domovní čističku odpadních 
vod. Plynová přípojka je vzdálena 15 m od hranice pozemku, na který je možno se 
napojit.   Velkou výhodou je skvělá dostupnost do okolních měst: Chlumec nad 
Cidlinou 10 km, Kolín 21 km, Hradec Králové a Pardubice 44 km. Obchod se nachází 2 
km od domu v obci Uhlířská Lhota, pošta a restaurace ve vedlejší obci 
Hlavečník.   Průkaz energetické náročnosti budovy nebyl vypracován, a proto dle 
zákonné povinnosti uvádím u inzerátu třídu G.   Ověřený hypoteční specialista může 
pomoci s výběrem ideálního financování přímo pro Vás. Těším se na společné setkání 
při prohlídce domu.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 


