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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 7715-179/2019 

 

Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Ing. Jakub Backa  
Lechovský & Backa v.o.s. 
insolvenční správce  
Šlejnická 1547/13  
160 00 Praha 6-Dejvice 

 

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

 

Adresa předmětu ocenění: Na zlodějce č. p. 317, Stříbrná Skalice, okres 
Praha-východ 

 

Prohlídka předmětu ocenění 
provedena dne: 

23.01.2019 

 

Zpracováno ke dni: 23.01.2019 

 

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

 

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

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 29.01.2019 
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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 317 vč. příslušenství a pozemku parc. č. st. 
975/3 v obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ, katastrální území Stříbrná Skalice, pro 
potřeby insolvenčního řízení. 

2. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Rodinný dům č. p. 317, obec Stříbrná Skalice 

Adresa předmětu ocenění: Na zlodějce č. p. 317, Stříbrná Skalice, okres Praha-východ 

Kraj: Středočeský kraj 

Okres: Praha-východ 

Obec: Stříbrná Skalice 

Ulice: Na zlodějce 

Katastrální území: Stříbrná Skalice 

3. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka společně se zaměřením nemovitosti byla provedena dne 23.01.2019. Prohlídka 
byla za přítomnosti: chůvy dětí vlastníků. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Pro vypracování posudku byly použity tyto zdroje: informace zjištěné při prohlídce, výpis 
z katastru nemovitostí, výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, snímek katastrální 
mapy, informace realitních kanceláří, informace z katastru nemovitostí o realizovaných 
prodejích, technické řešení systému INEM. 

5. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo 

Markov Hristo, Pavel Kojčev 7, Teteven, Bulharsko – podíl 1/2  
Mitkova Yankova Diyana, Pavel Kojčev 7, Teteven, Bulharsko – podíl 1/2 

Nemovitosti: 

Rodinný dům č. p. 317 vč. příslušenství a pozemku parc. č. st. 975/3 v obci Stříbrná 
Skalice, okres Praha-východ, katastrální území Stříbrná Skalice. 

6. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace odpovídá skutečnému stavu. Zpracovatel znaleckého posudku 
předpokládá, že všechna data sdělená osobami při prohlídce nemovitosti jsou úplná a 
pravdivá. 
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7. Celkový popis nemovitosti 

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako vnitřní řadový objekt a má celkem 2 nadzemní 
podlaží. Dům má částečné podsklepení, není zde půda a nemá vybudované obytné 
podkroví. Zdroj informace o době výstavby: sdělení vlastníka sousední nemovitosti, rok 
výstavby: 1980.  

Objekt je zděné konstrukce (tvárnice), stropy jsou betonové montované. Tvar střechy je 
rovný, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou a klempířské prvky jsou plechové. 
Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a zateplení pláště není provedeno. 

Dispozičně je dům řešen jako 4+kk. V domě se nachází obývací pokoj o výměře 22,90 
m2, kuchyňský kout o výměře 8,90 m2, chodba o výměře 3,40 m2, zádveří o výměře 3,20 
m2, schodiště o výměře 5,10 m2, schodiště o výměře 5,10 m2, WC o výměře 1,80 m2, 
chodba o výměře 3,50 m2, pokoj o výměře 12,50 m2, komora o výměře 3,10 m2, pokoj o 
výměře 21,70 m2, koupelna s WC o výměře 3,00 m2, pokoj o výměře 8,10 m2, 
příslušenstvím je sklep o výměře 31,90 m2, balkon o výměře 7,20 m2. Podlahová plocha 
činí 102,30 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 141,40 m2. 

Obytné prostory jsou orientovány na severovýchod, jihozápad. Vnitřní omítky jsou 
štukové, 1 pokoj je obložen polystyrenovými deskami. Jsou zde instalována dřevěná 
jednoduchá okna. Zárubně dveří jsou ocelové. V koupelně se nachází klasická vana, 
umyvadlo, WC je 2x a je vybaveno klasickou toaletou. V kuchyni je instalována 
kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Podlahy jsou řešeny: keramická dlažba, 
koberce, lino. 

V domě je zavedena elektřina, zdrojem vody je vodovod, odpadní vody jsou svedeny do 
jímky (přípojka kanalizace dostupná v ulici) a zemní plyn není zaveden. Řešení vytápění 
v domě: kotel na tuhá paliva, kamna. V domě je pro ohřev vody využíván bojler. 

Stav rodinného domu je možno posoudit jako zhoršený. Hlavním problémem je vlhkost 
v domě s rozsáhlou tvorbou plísní, a to především na severní straně domu. Dům je pouze 
průměrně udržován, většina vybavení je zašlá (podlahy, dveře, omítky), zařízení domu je 
podstandardní. 

Přilehlý pozemek není ve vlastnictví vlastníků domů – patří státu (Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových). Pozemek není oplocen. Je svažitý. K objektu je přístup po 
zpevněné cestě. Jsou zde omezené parkovací možnosti.  

Objekt je postaven na západním okraji 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. V okolí je částečná vybavenost z 
hlediska sportovního vyžití, v obci je pobočka České pošty. 

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové 
vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí 
výskytu záplav. 

V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů. 
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Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v místě není 
zvýšená kriminalita. 

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Tabulkový popis 

Popis rodinného 
domu 

Typ rodinného domu vnitřní řadový objekt 

Počet nadzemních podlaží 2 

Podsklepení částečné 

Podkroví ne 

Půda ne 

Dům byl postaven v roce 1980 

Zdroj informace o době 
výstavby sdělení vlastníka sousední nemovitosti 

Rozsah rekonstrukce domu bez významnější rekonstrukce 

Konstrukce zděná 

Stropy betonové montované 

Střecha rovná 

Krytina střechy živičná lepenka 

Klempířské prvky plechové 

Vnější omítky břízolitové, nezateplené 

Vnitřní omítky štukové, 1 pokoj obložen polystyrénovými deskami 

Typ oken v domě dřevěná jednoduchá 

Orientace oken obytných 
místností severovýchod, jihozápad 

Koupelna(y) klasická vana, umyvadlo 

Toaleta(y) klasická toaleta 

Typ zárubní ocelové 

Kuchyně kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů 

Dispozice RD 4+kk 

Popis místností a rozměry v 
m2 

Pokoj Obývací pokoj 22,90 m
2 

Kuchyně Kuchyňský kout 8,90 m
2 

Ostatní prostory Chodba 3,40 m
2 

Ostatní prostory Zádveří 3,20 m
2 

Ostatní prostory Schodiště 5,10 m
2 

Ostatní prostory Schodiště 5,10 m
2 

Koupelna, WC WC 1,80 m
2 

Ostatní prostory Chodba 3,50 m
2 
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Pokoj Pokoj 12,50 m
2 

Ostatní prostory Komora 3,10 m
2 

Pokoj Pokoj 21,70 m
2 

Koupelna, WC Koupelna s WC 3,00 m
2 

Pokoj Pokoj 8,10 m
2 

Podlahová plocha 102,30 m
2 

Příslušenství Sklep 31,90 m
2 

Příslušenství Balkon 7,20 m
2 

Podlahová plocha vč. příslušenství 141,40 m
2 

 

Elektřina 230V 

Vodovod vodovod 

Svod splašek jímka, v ulici dostupná veřejná kanalizace 

Plynovod ne 

Řešení vytápění v domě kotel na tuhá paliva, kamna 

Topná tělesa klasické radiátory 

Řešení ohřevu vody bojler 

Podlahy v domě keramická dlažba, koberce, lino 

Popis stavu rodinného 
domu zhoršený 

Vady rodinného domu vlhkost spojená s tvorbou rozsáhlých plísní, zašlé 
vybavení, podstandardní zařízení 

Popis pozemku  

Trvalé porosty  bez porostů 

Venkovní stavby nejsou 

Sklon pozemku svažitý 

Oplocení neoploceno 

Přístupová cesta k objektu přístup po zpevněné cestě 

Popis okolí 

Popis okolí zástavba rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci západní okraj 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 je pouze částečná vybavenost z hlediska 
sportovního vyžití, v obci je pobočka České pošty 

Životní prostředí 
klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivů, zeleň v 
podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti, lokalita se 
zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 

Spojení a parkovací 
možnosti 

zastávka vlakových a autobusových spojů, omezené 
parkovací možnosti v blízkosti objektu 

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

Věcná břemena oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny 
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8. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění 23.01.2019 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. 317, obec Stříbrná Skalice 

Rodinný dům č.p. 317 v ulici Na zlodějce, obec Stříbrná Skalice 
  

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

K5 - další 
vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt 
Na zlodějce, Stříbrná Skalice, 
okres Praha-východ 

102.3 m
2
, 4+kk, 

podsklepený: částečné Zhoršený 68 m
2 garáž v domě 

  

1 V podhrádí, Stříbrná Skalice, 
okres Praha-východ 80 m

2
, Patrový Dobrý 492 m

2 garáž, sklad, 
dílna 

2 Pražská, Stříbrná Skalice, okres 
Praha-východ 120 m

2
, Patrový Po 

rekonstrukci 380 m
2 bez příslušenství 

3 Na zlodějce, Stříbrná Skalice, 
okres Praha-východ 129 m

2
, Patrový Po 

rekonstrukci 68 m
2 garáž v domě 

4 K Marjánce, Stříbrná Skalice, 
okres Praha-východ 110 m

2
, Patrový Dobrý 999 m

2 garáž, sklad 
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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 2.250.000 
Kč 0.9 2.025.000,00 

Kč 0.95 0.90 1.00 1.25 1.05 1.00 1.1222 1.804.491 Kč 

2 3.621.000 
Kč 0.9 3.258.900,00 

Kč 1.05 1.10 1.30 1.20 0.95 1.00 1.7117 1.903.897 Kč 

3 2.200.000 
Kč 1.05 2.310.000,00 

Kč 1.00 1.00 1.30 1.00 1.00 1.00 1.3000 1.776.923 Kč 

4 3.000.000 
Kč Nepoužit 3.000.000,00 

Kč 0.95 1.05 1.10 1.30 1.05 1.00 1.4977 2.003.071 Kč 

    

Celkem průměr 1.872.095,50 
Kč 

Minimum 1.776.923,00 
Kč 

Maximum 2.003.071,00 
Kč 

Směrodatná odchylka - s 102.946,73 
Kč 

Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 1.769.148,77 
Kč 

Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 1.975.042,23 
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. Vzorek č. 3 je použit pro celkovou podobnost a lokalitu (dům v téže řadě), a 
to i přes delší dobu od prodeje (12,5 měsíce) – realizovaná cena je upravena pro 
zohlednění tržního vývoje. 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

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

 

= 1.872.096 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

1.870.000,-- Kč 
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II) Ocenění dle metodiky UZSVM (Postupy při oceňování majetku státu) 

Rodinný dům č.p. 317 v ulici Na zlodějce, obec Stříbrná Skalice 
  

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

K5 - další 
vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt 
Na zlodějce, Stříbrná Skalice, 
okres Praha-východ 

102.3 m
2
, 4+kk, 

podsklepený: částečné Zhoršený 68 m
2 garáž v domě 

  

1 V podhrádí, Stříbrná Skalice, 
okres Praha-východ 80 m

2
, Patrový Dobrý 492 m

2 garáž, sklad, 
dílna 

2 Pražská, Stříbrná Skalice, okres 
Praha-východ 120 m

2
, Patrový Po 

rekonstrukci 380 m
2 bez příslušenství 

3 Na zlodějce, Stříbrná Skalice, 
okres Praha-východ 129 m

2
, Patrový Po 

rekonstrukci 68 m
2 garáž v domě 

4 K Marjánce, Stříbrná Skalice, 
okres Praha-východ 110 m

2
, Patrový Dobrý 999 m

2 garáž, sklad 

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 28.125,00 0,90 25.312,50 
2 30.175,00 0,90 27.157,50 
3 17.054,26 1,05 17.906,98 
4 27.272,73 - 27.272,73 
  
Maximální hodnota 27.272,73 (případ č.4) 
Minimální hodnota 17.906,98 (případ č.3) 
Relace min vs. max hodnoty 1,5230 OK 

Aritmetický průměr 24.412,43  

 

Výpočet dle metodiky UZSVM (Postupy při oceňování majetku státu) 

Rodinný dům č.p. 317 v ulici Na zlodějce, obec Stříbrná Skalice 
  

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

K5 - další 
vlastnosti 

Váha 
srovnání 

  

Oceňovaný 
objekt 

Na zlodějce, Stříbrná 
Skalice, okres Praha-
východ 

102.3 m
2
, 4+kk, 

podsklepený: částečné Zhoršený 68 m
2 garáž v domě X 

  

1 
V podhrádí, Stříbrná 
Skalice, okres Praha-
východ 

80 m
2
, Patrový Dobrý 492 m

2 garáž, sklad, 
dílna 2 

2 
Pražská, Stříbrná 
Skalice, okres Praha-
východ 

120 m
2
, Patrový Po 

rekonstrukci 380 m
2 bez 

příslušenství 2 

3 
Na zlodějce, Stříbrná 
Skalice, okres Praha-
východ 

129 m
2
, Patrový Po 

rekonstrukci 68 m
2 garáž v domě 3 

4 
K Marjánce, Stříbrná 
Skalice, okres Praha-
východ 

110 m
2
, Patrový Dobrý 999 m

2 garáž, sklad 2 
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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 28.125,00 0,90 25.312,50 2 50.625,00 
2 30.175,00 0,90 27.157,50 2 54.315,00 
3 17.906,98 - 17.906,98 3 53.720,94 
4 27.272,73 - 27.272,73 2 54.545,46 
  
  
Mezisoučet 9 213.206,40 

Celkem  
23.689,60 

Základní cena: 23.689,60 Kč/m2 

Úprava ceny dle čl. 8 odst. 4 a 5 (srážka za velikost pozemku): 

23.689,60 * 0,8000 = 18.951,68 Kč/m2 

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

18.951,68 Kč/m2 

______________* 102,30 m2 

= 1.938.756,86 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

1.940.000,-- Kč 

 

  



11 

C. REKAPITULACE: 

I. Výsledek dle srovnávací metody 

1.870.000,-- Kč 

II. Výsledek dle metodiky ÚZSVM 

1.940.000,-- Kč 

 

 

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: jitka.masinova@xpinvest.cz 

 

V Praze, dne 29.01.2019 

 

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 7715-179/2019 znaleckého deníku. 
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E. Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 
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Zakreslení v mapě 

 

Pořízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 80 m
2
, V 

podhrádí, Stříbrná Skalice, okres 
Praha-východ 

Celková cena:  2.250.000 Kč  

Adresa: V podhrádí, Stříbrná Skalice, 
okres Praha-východ  

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

   

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

 Adresa   V podhrádí, Stříbrná Skalice, okres Praha-
východ  

 Stav objektu   Dobrý  

 Cena   2 250 000 Kč   Zastavěná plocha 
(m2)  

 220  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha užitná   80  
 Typ domu   Patrový   Podlahová plocha   80  
 Počet nadzemních 
podlaží  

 2   Plocha přidruženého 
pozemku  

 492  

Slovní popis 

Na oploceném pozemku o výměře 492 m2 v klidné části města Stříbrná Skalice. Z 1/3 
podsklepený cihlový samostatný rodinný dům ze 70. let je tvořen: 1.NP: hlavní vchod do domu, 
chodba se spíží, kuchyně průchozí do obývacího pokoje dále do ložnice, do pracovny a 
koupelny s vanou a s WC. Z chodby u hl. vchodových dveří je vchod do sklepních prostor. Z 
chodby jsou točité schody do půdních prostor, kde by se dala zřídit další bytová jednotka. IS: 
elektřina 220/380V, vodovodní řad a odpad sveden do vlastní jímky, topení řešeno el. 
akumulačními kamny a TUV bojlerem. Na zahradě je vlastní studna. Rovinatá zahrada s garáží, 



16 

skladem a dílnou. Město Stříbrná Skalice má částečnou občanskou vybavenost s výbornou 
dopravní dostupností do města Sázavy a do hl. m. Prahy BUS PID č. 382 metro Háje, 
Posázavský Pacifik a řeka Sázava (lodí). Vhodné k rekreaci, tak i k trvalému bydlení pro rodinu 
s dětmi. Energetická náročnost budovy \"G\".  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2 

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 120 m
2
, 

Pražská, Stříbrná Skalice, okres 
Praha-východ 

Celková cena:  3.621.000 Kč  

Adresa: Pražská, Stříbrná Skalice, okres 
Praha-východ  

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

   

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

 Adresa   Pražská, Stříbrná Skalice, okres Praha-
východ  

 Stav objektu   Po 
rekonstrukci  

 Cena   3 621 000 Kč   Zastavěná plocha 
(m2)  

 75  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha užitná   120  
 Typ domu   Patrový   Podlahová plocha   120  
 Počet nadzemních 
podlaží  

 2   Plocha přidruženého 
pozemku  

 380  

Slovní popis 

 Dovolujeme si Vám nabídnout k prodeji rodinný dům o dispozici 3+2, popř. 4+kk, užitné 
plochy 120m2 a zastavěné 75m2, v příjemném prostředí centra města Stříbrná Skalice. V 
přízemí je obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna a toaleta. V podkroví je 
prostorná ložnice, šatna, kuchyň, ze které lze udělat např. dětský pokoj, a koupelna s WC. 
Započatá rekonstrukce, možnost dokončení dle vlastních představ. Dům má dva vchody, které 
lze zachovat a využívat dvě samostatné bytové jednotky nebo sloučit v jeden a užívat to celé 
jako dispozici 4+kk. Velmi dobrá občanská vybavenost, vše v obci - ZŠ, kavárna, potraviny, 
restaurace. Výborná dostupnost MHD, autobus 382, 490, dálnice D1. Možnost financovat 
hypotečním úvěrem, který Vám rádi zajistíme. Doporučuji prohlídku.  
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 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 129 m
2
, Na 

zlodějce, Stříbrná Skalice, okres 
Praha-východ 

Celková cena:  2.200.000 Kč  

Adresa: Na zlodějce, Stříbrná Skalice, 
okres Praha-východ  

 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   Na zlodějce, Stříbrná Skalice, okres Praha-
východ  

 Počet nadzemních 
podlaží  

 2  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 2 200 000 Kč   Stav objektu   Po 
rekonstrukci  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 03.01.2018   Zastavěná plocha 
(m2)  

 68  

 Číslo řízení   V-227/2018-204   Plocha užitná   129  
 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha přidruženého 

pozemku  
 68  

 Typ domu   Patrový    

Slovní popis 

 Po rekonstrukci: Rodinný dům 4+1 s garáží po rekonstrukci (komplet rozvody, kotel, komín, 
bojler), užitná plocha 129 m2 v městečku Stříbrná Skalice, okr. Praha-východ. Zastavěná plocha 
68 m2, pozemek cca 370 m2 lze oplotit, nyní je v dlouhodobém pronájmu od státu s 
předkupním právem jen za cca 30.000,-Kč. Slepá ulice, zeleň, klid, náměstí 250 m, krajní 
koncový řadový dům po rekonstrukci, vše téměř nové, to vše značí klidné bydlení v přírodě, v 
obci s kompletní občanskou vybaveností! RD s přímým spojením s Prahou vybízí ke klidnému 



20 

bydlení v přírodě. Objekt je napojen na el.220/380V, veřejný vodovod a kanalizaci.  Výborná 
dostupnost, kompletní občanská vybavenost a hezká příroda. Stříbrná Skalice se nachází 32 km 
od Prahy (Říčany 21 km, Sázava 7 km, Kostelec 11 km, Benešov 21 km, dálnice D1 12km). 
Veškerá občanská vybavenost v dochozí vzdálenosti (škola, školky, lékaři, kultura), dále v 
Kostelci nad Č.l. (lékaři, banky, pošta, supermarkety, obchody, základní škola a mateřské 
školky). Bus PID jezdí každých 60 min, cesta do Prahy přímou linkou trvá cca 60 min. Další 
přímé spoje - Kostelec n.Č.l., Sázava.  Zavolejte nebo napište pro bližší info nebo pro sjednání 
prohlídky nemovitosti. Po dohodě možno kdykoliv. Krásná lokalita s výhledy nabízí mnoho 
turistického i cyklistického vyžití. Doporučujeme pro klidné bydlení v městečku - v přírodě 
Posázaví.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 110 m
2
, K 

Marjánce, Stříbrná Skalice, okres 
Praha-východ 

Celková cena:  3.000.000 Kč  

Adresa: K Marjánce, Stříbrná Skalice, 
okres Praha-východ  

 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   K Marjánce, Stříbrná Skalice, okres Praha-
východ  

 Stav objektu   Dobrý  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 3 000 000 Kč   Zastavěná plocha 
(m2)  

 145  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 16.05.2018   Plocha užitná   110  

 Číslo řízení   V-5039/2018-204   Podlahová plocha   110  
 Konstrukce budovy   Cihlová   Plocha přidruženého 

pozemku  
 999  

 Typ domu   Patrový    

Slovní popis 

 Vyhledávaná rezidenční i rekreační lokalita ; stabilizovaná okolní zástavba ; prostorný dům v 
dobrém technickém stavu ; dobré dopravní spojení autem i autobusem ; naprostý klid ; 
překrásná vzrostlá okrasná zahrada ; příroda na dosah. Předmětem prodeje je samostatný, zděný, 
částečně podsklepený rodinný dům 4+1 o dvou nadzemních podlažích. Dům byl postaven v 
roce 1938 na vlastním, rovinném, zcela oploceném pozemku, přibližně trojúhelníkového tvaru, 
o výměře 999 m2, v klidné části obce Stříbrná Skalice, Praha – východ, ulice K Marjánce, podél 
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Jevanského potoka. Celková užitná plocha domu činí cca 110 m2. Příjezd je zajištěn 
prostřednictvím obecní, asfaltové komunikace. Zastavěná plocha činí 145 m2, zahrada 854 m2. 
První podlaží sestává ze zádveří, dvou obytných pokojů, orientovaných na jiho-východ – do 
zahrady (z jednoho vstup na venkovní terasu), kuchyně a toalety. Druhé nadzemní podlaží, tvoří 
malá hala, z níž je vstup dvou dvou ložnic (orientace na jiho-východ – do zahrady) a dále do 
koupelny s vanou (orientace na jiho-západ, do zahrady) a také na velmi prostornou půdu. Dům 
byl v roce 1973 modernizován je napojen na elektřinu, zdrojem vody je vlastní studna, odpad 
sveden do veřejné kanalizace. Ústřední vytápění zajišťuje kotel na pevná paliva prostřednictvím 
radiátorů (umístěný v obytném pokoji v přízemí), ohřev vody elektrický bojler (situovaný ve 
sklepě). Okna jsou dřevěná, střecha valbová s pálenou taškou. V roce 1999 vybudováno 
ústřední vytápění a provedena renovace koupelny a střechy. Součástí zahrady je vedlejší objekt, 
využívaný na skladování, či uložení zahradního nářadí a parkování jednoho vozu. Parkování 
dalších 2-3 vozů je možné na pozemku. Okrasná, aktivně udržovaná zahrada s množstvím 
ovocných stromů. Výborné dopravní spojení i prostřednictvím autobusu – zastávka nedaleko od 
domu. PENB není zpracován (třída G), předpoklad D až E. Více informací v RAKu.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

   


