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ODHAD č.01/01/13 

ČSOB hypoteční úvěr 
  

Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající 
Číslo jednotky: 1182/4 
V budově č. p.: 1182 
Na pozemku parc. č.: 289 
Pozemky parc. č.: 289 
Ostatní stavby:  
Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy: 9155 / 84740  na pozemku: 1831 / 16948  
Vlastník jednotky: Michal Slavotínek, Raisova 1182/8, 36001 Karlovy Vary, 1831 / 16948 
Vlastník pozemku: Michal Slavotínek, Raisova 1182/8, 36001 Karlovy Vary, 1831 / 16948 
Katastrální území: Karlovy Vary LV č.: 4574 
Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary 
Obec: Karlovy Vary Část obce: Karlovy Vary 
Ulice: Raisova Číslo orientační: 8 

 
Objednatel: 
 
 
 
Stav ke dni / Prohlídka: 

Československá obchodní banka, a.s. 
T. G. Masaryka 951/32 
36001 Karlovy Vary 
tel.: 353 166 329 
1. 5. 2013 / 1. 5. 2013 

 

Obvyklá cena stávající: 

(cena dle stavu ke dni ocenění) 
 2 101 000 Kč  

  
Obvyklá cena budoucí: 

(cena po dokončení stavby v cenové 

úrovní ke dni ocenění) 

   

  
  

Nemovitosti jsou obchodovatelné: dobře 
Poznámka:  
Vypracoval: Bc. Miroslav Mareš tel.: 723184390 
 Horova 831 / 10 fax.:  
 36001 Karlovy Vary e-mail.: maresmira@gmail.com 
Datum: 1. 5. 2013  

...................................................... 
     podpis, příp. razítko  
Tento odhad obsahuje 9 stran textu včetně 6 stran příloh. 

©Hypoteční banka 2013 verze 1.5.62.0 
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SOUHRNNÉ INFORMACE O OCEŇOVANÉ JEDNOTCE 

Jednotka: 10.1 Byt 
Kraj: Karlovarský Obec, část obce: Karlovy Vary 
Katastrální území: Karlovy Vary Ulice: Raisova 
  

jednotka stávající stav budoucí stav 
typ: 4+1  
podlaží: 2. NP  
orientace J  
započitatelná plocha: 84 m2  
plocha předzahrádek:   
garáže a garážová stání:   
opotřebení celkové: 46 %  
rozestavěnost: 100 %  
vytápění: Lokální - plyn  
technický stav jednotky: Dobře udržovaná  
forma užívání: Bydlení  
rekonstrukce jedn. celk./dílčí v roce: 2 003  /    
provedené dílčí rek. jednotky:   
nemovitost je běžně užívána:   ano  ne 
  

pozemky (popis): Pozemek p. č. 289, Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl na pozemku 
parcelní číslo 289, v obci Karlovy Vary, k. ú. Karlovy Vary, číslo LV 3354 o 
výměře 361 m2. V katastru nemovitostí je pozemek p. č. 289 veden jako 
zastavěná plocha a nádvoří. 

výměra pozemků celkem:   
  

budova / počet sekcí: řadová vnitřní    
počet podlaží PP/NP 1 5   
počet bytových/nebytových jednotek: 10 0   
výtah:  ano  ne  ano  ne 
stručný popis budovy:   
stáří původní / další životnost: 93 107   
opotřebení / závady: 0 %    
stav stavby: Dobře udržovaná  
typ konstrukce budovy: Zděná (cihlová, skelet s masivní 

cihlovou vyzdívkou) 
 

rekonstrukce celková/dílčí v roce: 2 003  /    
provedené dílčí rekonstrukce:   
  

omezení a rizika   
rating rizika: bez vlivu na OC bez vlivu na OC 
záplavové území / rok poškození:  ano  ne   ano  ne  
pojištění proti povodní / záplavě:  doporučuji  není nutné  doporučuji  není nutné 
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Statutární město Počet obyvatel: 50 594 Budova: řadová vnitřní 
Poloha v obci: Úzké centrum - historická část 
Poloha vzhledem k užívání:  výborná  dobrá  neutrální  nevhodná 
Okolí nemovitosti:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna  ostatní 
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  MHD  železnice  autobus 
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):  dálnice / silnice I. třídy  silnice II. třídy 
Místopis:  
 
 

Oceňovaná nemovitost se nachází v ulici Raisova v lázeňské části katastrálního území Karlovy Vary -  
lokalita Na vyhlídce. Město Karlovy Vary je krajské město s kompletní občanskou vybaveností. Okolní 
zástavbu domu tvoří bytové domy, některé z nich mají v 1. NP nebytové prostory (prodejny, restaurace). 
Do ulice je možný vjezd pouze na povolení, parkování je možné také pouze na povolení. Možnost 
parkování je ze severní a jižní strany bytového domu. Zastávka MHD je vzdálena cca 100 m. 

  

Popis 
majetko - 
právních 
vztahů: 

Na předmětné nemovitosti vázne věcné břemeno chůze a jízdy. Je evidováno zástavní právo smluvní. 
Přístup, příjezd a vedení sítí je veden přes obecní pozemky. Nebyly zjištěny další negativní skutečnosti. 

 

Popis / 
dispozice: 
 

Bytová jednotka má velikost 4 + 1 a je umístěna v 1. patře zděného bytového domu. Dům je postaven jako 
vnitřní řadový, plně podsklepený. V roce 1987 byl dům rekonstruován, včetně umakartových bytových 
jader. Po odkoupení bytového domu od města v roce 2003 byla vyměněna střešní krytina, provedena nová 
fasáda, okna a etážové plynové vytápění v jednotlivých bytech. V současné době (k 1. 5. 2013) probíhá 
zateplení severní fasády domu a je nově zbudovaný osobní výtah. V bytě bylo před cca 12 lety odstraněné 
umakartové jádro a příčky mezi koupelnou a WC byly provedeny ze SDK desek. Současně proběhla 
výměna zařizovacích předmětů v koupelně (vana, umyvadlo, WC). V kuchyni byla osazena kuchyňská 
linka plynovým sporákem. Na podlahách jsou položené koberce, v chodbě je osazen plynová kotel 
zajišťující ohřev TUV a také vytápění. Vybavení bytu je standardní, v dětských pokojích jsou patrové 
postele. 

 

Konstrukce a vybavení    
Název Popis Název Popis 
1. Základy včetně zemních 
prací 

betonové pasy izolované 2. Svislé konstrukce zděné tl. 45 cm a více 

3. Stropy železobetonové 4. Krov, střecha sedlová 
5. Krytiny střech pozinkovaný plech 6. Klempířské konstrukce titanzinek 
7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky 8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky 
9. Vnitřní obklady keramické běžné obklady 10. Schody kamenné 
11. Dveře hladké plné dveře 12. Vrata chybí 
13. Okna plastová 14. Povrchy podlah parkety 
14. Povrchy podlah PVC 15. Vytápění lokální, etážové 
16. Elektroinstalace třífázová 17. Bleskosvod bleskosvod 
18. Vnitřní vodovod plastové trubky 19. Vnitřní kanalizace plastové potrubí 
20. Vnitřní plynovod rozvod zemního plynu 21. Ohřev teplé vody plynový kotel 
22. Vybavení kuchyní běžný plynový sporák 23. Vnitřní hygienické 

vybavení 
WC, umyvadla, vana 

24. Výtahy osobní výtah 25. Ostatní domácí telefon 
26. Instalační pref. jádra chybí   
        

Seznam ploch jednotky Užitná plocha Koeficient Započitatelná plocha 
 sklep  15,45 m2 0,50  7,73 m2 

 pokoj  14,30 m2 1,00  14,30 m2 

 pokoj  15,00 m2 1,00  15,00 m2 

 pokoj  9,70 m2 1,00  9,70 m2 

 pokoj  9,70 m2 1,00  9,70 m2 

 koupelna  3,00 m2 1,00  3,00 m2 

 WC  1,00 m2 1,00  1,00 m2 

 chodba  14,40 m2 1,00  14,40 m2 

 kuchyň  7,80 m2 1,00  7,80 m2 

 technická místnost  1,10 m2 1,00  1,10 m2 

Celkem  91,45 m2   83,73 m2 
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Vztah nemovitosti ke KN 
Nemovitost / jednotka je řádně zapsána v KN:  ano  ne 
Stav rozestavěné stavby / jednotky umožňuje z právního hlediska podpis zástavní smlouvy:  ano  ne 
 
 

Porovnávací hodnota 
Lokalita / Popis   Zdůvodnění koeficientu Kc 

Typ stavby Užitná plocha Podlaží Dispozice Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena 
  m2     Kč Kč/m2 KC Kč/m2 

Oceňovaná jednotka 
 
 

X 

 83,73   X X X X 

Srovnávané jednotky 
Bytový dům 
řadový - cihlový 

100,00 3. 4 + 1 2 299 000 22 990 1,00 23 045 

K. Kučery, Dvory 
Byt 4+1 v OV o výměře 100m2 s garáží (o výměře 20m2) přímo v domě, ve velmi 
klidné lokalitě nedaleko centra Karlových Varů. Jedná se o byt po celkové 
rekonstrukci veškerých rozvodů IS, interiérů, nové kuchyňské linky včetně 
vestavěných spotřebičů, dvou koupelen, nově instalovaných topných těles s 
novým plynovým kotlem, vestavěných skříní a plast. oken. Nemovitost je 
rozdělena do 3 a 4 NP. zrekonstruovaného bytového domu se zateplením a 
novou fasádou. Byt se nachází v těsné blízkosti veškeré občanské vybavenosti, 
nedaleko dostihové dráhy, golfového hřiště a nákupního střediska. 
K1 Zdroj nabídky - Realitní inzerce sreality.cz 1,10 
K2 Velikost - Větší 0,90 
K3 Lokalita - Dobrá 1,25 
K4 Typ stavby - Cihlový dům řadový 1,00 
K5 Technický stav - Po rekonstrukci 0,90 
K6 Garáž - Ano, vlastní 0,90 
K7 Vybavení - Standardní 1,00 
 

  

Bytový dům - 
cihlový 

113,00 3. NP 4 + 1 3 052 000 27 009 0,76 20 576 

Krymská, Tuhnice 
Byt 4+1 je po celkové rekonstrukci, topení, podlahy, elektrika, okna jsou zvukově 
izolovaná. Vstupní dveře jsou bezpečnostní. Ve spodním patře se nachází 
kuchyň, 2 pokoje, koupelna a technická místnost. V 1. patře je velmi prostorná 
ložnice a dětský pokoj. K bytu náleží sklep 10m2. Dům je po celkové rekonstrukci, 
zateplení + nová fasáda, střecha. V domě je půda, která se využívá na sušení 
prádla. Parkování před domem nebo je možnost parkovat na dvoře. Nízký fond 
oprav. Nemovitost je ve velmi klidné části 5 minut chůzí od centra Karlových 
Varů. 
K1 Zdroj nabídky - Realitní inzerce sreality.cz 1,10 
K2 Velikost - Větší 0,90 
K3 Lokalita - Výborná 0,95 
K4 Typ stavby - Cihlový dům 1,00 
K5 Technický stav - Výborný 0,90 
K6 Garáž - Ne, bezproblémové parkování u domu 1,00 
K7 Vybavení - Nadstandardní 0,90 
 

  

Cihlový dům 95,00 3 4 + 1 1 700 000 17 895 1,36 24 360 
Vančurova, Stará Role 
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Byt 4+1 v osobním vlastnictvím se nachází v druhém patře dvoupatrového 
cihlového domu s půdou v Karlových Varech, ve Staré Roli v ulici Vančurova. 
Rozloha bytu je 95,70 m2. Rekonstrukce proběhla v roce 2004. V předsíni 
vestavěné skříně, na podlaze plovoucí podlaha, která je položena v dalších dvou 
místnostech. Kuchyňská linka s elektrickým sporákem a myčkou je nově 
obložena, na podlaze keramická dlažba. Všechny místnosti vyštukovány. 
Řemeslně zdařilá je i prostorná koupelna se sprchovým koutem a toaletou. 
Topení je řešeno plynovým kotlem. V domě byla vyměněná okna (plastová), nové 
vchodové dveře. Společné prostory včetně zahrady jsou udržované. Pěkný, 
světlý byt v lokalitě s veškerou občanskou vybaveností (100m zastávka MHD, 
školka). 
K1 Zdroj nabídky - Realitní inzerce sreality.cz 1,10 
K2 Velikost - Srovnatelná 1,00 
K3 Lokalita - Horší 1,25 
K4 Typ stavby - Cihlový dům 1,00 
K5 Technický stav - Dům před rekonstrukcí 1,10 
K6 Garáž - Ne, bezproblémové parkování u domu 1,00 
K7 Vybavení - Nadstandardní 0,90 
 

  

Cihlový dům 104,00 6. 4 + 1 3 200 000 30 769 0,96 29 608 
Jugoslávská, centrum 
Byt 4+1 v centru Karlových Varů. Atraktivní lokalita nedaleko lázeňské kolonády 
a pěší zóny zaručuje příjemné a pohodlné bydlení v domě, který v nedávné době 
prošel rekonstrukcí. Byt se nachází v 5. patře s výtahem a rovněž prošel většími 
úpravami. Užitná plocha bytu je 104 m2 a v nižší části bytu je prostorná kuchyně, 
velký obývací pokoj, pokoj, WC s umyvadlem a komora. Všechny místnosti mají 
samostatný vstup z předsíně. Z předsíně je vstup po schodech do podkroví, kde 
je mansarda s velkou koupelnou a vanou a další místnost je zde připravena k 
úpravám dle vlastního vkusu. Okna jsou situována na východ, odkud je příjemný 
výhled na lázeňskou zónu a dále na západ rovněž s krásným výhledem na 
město. K domu náleží útulný vnitroblok, kde je možnost parkování. 
K1 Zdroj nabídky - Realitní inzerce sreality.cz 1,10 
K2 Velikost - Větší 0,90 
K3 Lokalita - Výborná 0,90 
K4 Typ stavby - Cihlový dům 1,00 
K5 Technický stav - Po celkové rekonstrukci 0,90 
K6 Garáž - Ne, problémové parkování v centru 1,20 
K7 Vybavení - Standardní 1,00 
 

  

Panelový dům 92,00 9. 4 + 1 1 570 000 17 065 1,15 19 616 
Vítězná, Drahovice 
Byt 3+1 přestavěný na 4+1, v ulici Vítězná. Nachází se v udržovaném, 
zatepleném, panelovém domě v 9. patře. V bytě jsou nová plastová okna, zděná 
koupelna se vkusnými obklady, nové rozvody elektřiny. Na podlahách jsou 
původní renovované parkety a dlažba. K bytu náleží zrekonstruovaný balkón (7 
m2), na který je vstup ze dvou místností, s hezkým výhledem. 
K1 Zdroj nabídky - Realitní inzerce sreality.cz 1,10 
K2 Velikost - Srovnatelná 1,00 
K3 Lokalita - Lepší (blíže centru města) 0,95 
K4 Typ stavby - Panelový dům 1,10 
K5 Technický stav - Po rekonstrukci 1,00 
K6 Garáž - Ne, bezproblémové parkování 1,00 
K7 Vybavení - Standardní 1,00 
 

  

Panelový dům 81,00 1. 4 + 1 1 550 000 19 136 1,91 36 468 
U Trati, Bohatice 
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Byt umístěný v 1.NP panelového domu na okraji obytné čtvrti Bohatice v 
lázeňském městě Karlovy Vary. Byt je vytápěn ze společné plynové kotelny, 
ohřev teplé vody ze společných slunečních kolektorů umístěných na střeše 
domu. Byt je v původním stavu s částečnou výměnou podlah a elektrických 
rozvodů. Jeho stav je dobrý, udržovaný. 
K1 Zdroj nabídky - Realitní inzerce sreality.cz 1,10 
K2 Velikost - Menší 1,05 
K3 Lokalita - Horší 1,20 
K4 Typ stavby - Panelový dům 1,10 
K5 Technický stav - Horší 1,25 
K6 Garáž - Ne, bezproblémové parkování 1,00 
K7 Vybavení - Standardní 1,00 
 

  

Cihlový dům 85,00 1. 4 + kk 2 079 000 24 459 1,04 25 560 
Raisova, lázeňské centrum 
Byt 3 +1 (4+kk) v Raisově ulici, v Karlových Varech v lázeňské zóně. Byt je po 
rekonstrukci, má nová PVC okna, nové podlahy, podlahové vytápění v kuchyni, 
nový plynový kotel, nové rozvody vody, topení a elektriky. Byt má 2 koupelny, 
které jsou nové. K bytu náleží prostorný balkon, s výhledem do dvora. Veškerá 
občanská vybavenost je v přímé blízkosti. 
K1 Zdroj nabídky - Realitní inzerce sreality.cz 1,10 
K2 Velikost - Srovnatelná 1,00 
K3 Lokalita - Srovnatelná 1,00 
K4 Typ stavby - Cihlový dům 1,00 
K5 Technický stav - Po rekonstrukci 1,00 
K6 Garáž - Ne, dobré možnosti parkování 1,00 
K7 Vybavení - Standardní, balkon 0,95 
 

  

Cihlový dům 87,00 1. 4 + 1 2 580 000 29 655 0,85 25 101 
Sládkova, Tuhnice 
Byt 4+1 o celkové výměře 87 m2, v atraktivní části Karlových Varů, Tuhnicích. Byt 
se nachází v 1. nadzemním podlaží v bytovém domě a náleží k němu půda (8 
m2), sklep (12 m2) a garáž (26 m2). Byt je v dobrém stavu, částečně zařízen, s 
krbem. 
K1 Zdroj nabídky - Realitní inzerce sreality.cz 1,10 
K2 Velikost - Srovnatelný 1,00 
K3 Lokalita - Lepší 0,95 
K4 Typ stavby - Cihlový dům 1,00 
K5 Technický stav - Před rekonstrukcí 0,90 
K6 Garáž - Ano, vlastní 0,90 
K7 Vybavení - Standardní 1,00 
 

  

Cihlový dům 100,00 4. 4 + 1 3 190 000 31 900 1,13 36 002 
Varšavská, centrum 
Byt 4+1, 100m2 v Karlových Varech - Varšavské ulici. Byt se nalézá ve 3. 
poschodí v domě po částečné revitalizaci (chybí jen malby chodeb a fasáda - v 
plánu 2013). Byt je po rekonstrukci, nové rozvody vody, odpadů, elektrika starší 
ale v naprostém pořádku. Podlahy jsou plovoucí a dlažby. V bytě je pěkná 
koupelna, eurookna, kuchyňská linka. Vytápění je řešeno kombinací plynového 
kotle a krbové vložky s výměníkem, TUV se ohřívá karmou. 
K1 Zdroj nabídky - Realitní inzerce sreality.cz 1,10 
K2 Velikost - Větší 0,90 
K3 Lokalita - Výborná 0,95 
K4 Typ stavby - Cihlový dům 1,00 
K5 Technický stav - Po rekonstrukci 1,00 
K6 Garáž - Ne, problematické parkování v centru 1,20 
K7 Vybavení - Standardní 1,00 
 

  

Cihlový dům 94,00 5. 4 + 1 3 949 000 42 011 0,94 39 511 
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Krále Jiřího, centrum 
Byt s obytnou plochou 94 m2 s dispozicí 4+1 s balkónem. Byt se nachází ve 4. 
patře cihlové vily, v centru města Karlovy Vary, na začátku rezidenční čtvrti na 
ulici Krále Jiřího. K bytu náleží balkón v mezipatře, mansarda o výměře 9,6 m2 a 
sklep o výměře 7,7 m2. Byt se skládá z chodby o výměře 8 m2, kuchyně 19,8 m2, 
spíže 1,7 m2, koupelny 3,5 m2, WC 1,2 m2 a 4 pokojů o výměrách 11,8m2, 13,4 
m2, 18 m 2 a 16,6 m2. Nemovitost je v udržovaném, čistém stavu, má nová 
plastová okna a j e možné ji ihned užívat bez nutnosti nákladné rekonstrukce. 
Vytápění bytu a ohřev teplé vody zajišťuje plynový kotel. 
K1 Zdroj nabídky - Realitní inzerce sreality.cz 1,10 
K2 Velikost - Větší 0,90 
K3 Lokalita - Výborná 0,95 
K4 Typ stavby - Cihlový dům 1,00 
K5 Technický stav - Po rekonstrukci 1,00 
K6 Garáž - Ne, dobré možnosti parkování 1,00 
K7 Vybavení - Standardní 1,00 
 

  

Variační koeficient před úpravami: 27,73 % Variační koeficient po úpravách: 23,93 % 
Průměrná cena  27 985 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovitosti  84 m2 

Porovnávací hodnota  2 343 184 Kč 
 
Stanovení standardní jednotkové ceny za m2 započitatelné plochy 
Obvyklá cena: 2 101 000 Kč 
Hodnota garáží, garážových a parkovacích stání: 0 Kč 
Obvyklá cena předzahrádek: 0 Kč 
Upravená obvyklá cena: 2 101 000 Kč 
Započitatelná plocha: 84 m2 

Jednotková cena započitatelné plochy: 25 094 Kč/m2 

 
Podklady / přílohy počet stran A4 v příloze 
Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 3354 ze dne 1. 5. 2013 1 
Snímek katastrální mapy ze dne 1. 5. 2013 1 
Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 4574 ze dne 1. 5. 2013 1 
Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 3354 ze dne 1. 5. 2013 1 
Mapa oblasti Raisova 1182/8 Karlovy Vary 1 
Fotodokumentace nemovitosti. 1 
    

Zdůvodnění 
obvyklé ceny: 
(vč. komentáře ke 
kupní ceně) 
 
 

Oceňovaná bytová jednotka se nachází v dobré lokalitě lázeňského centra Karlových Varů. V blízké 
vzdálenosti najdeme veškerou občanskou vybavenost (škola, obchody, parky, nemocnice, zastávka 
MHD). Životní prostředí v lokalitě lze hodnotit jako dobré, v sousedství se nenachází žádný zdroj 
znečištění, zatížení automobilovou dopravou je minimální. V sousedství se nachází lázeňské lesy. 
Okolní krajina je převážně kopcovitá. Technický stav bytové jednotky i domu jako celku je vzhledem 
ke stáří a prováděné pravidelné údržbě dobrý, k datu místního šetření nejsou patrny žádné známky 
nadměrného opotřebení či poškození. Vybavení bytové jednotky splňuje požadavky moderního 
bydlení. Parkovací možnosti jsou omezené v přilehlých ulicích a pouze na povolení Magistrátu města 
Karlovy Vary. Lze konstatovat, že nebyly zjištěny žádné negativní skutečnosti, které by měly vliv na 
obvyklou cenu nemovitosti. Aplikací porovnávací a výnosové metody byly pro stanovení obvyklé ceny 
majetku použity následující hodnoty: 

Přehled vypočtených hodnot 
  Indikace Váha (%) Vážený průměr 

Porovnávací 
metoda 2 343 000 Kč 60 1 405 800 Kč 

Výnosová 
metoda 1 736 940 Kč 40 694 776 Kč 

Výsledná obvyklá cena  2 101 000 Kč 
 
Cena 2 101 000 Kč se vzhledem k lokalitě, velikosti a technickému stavu bytové jednotky jeví reálně 
dosažitelná na trhu nemovitostí v době zpracování ocenění. 



- 8 - 
 

 

Koncesní listina: 
 
 

 

  Prohlašuji, že při zpracování odhadu jsem osobou nezávislou. 
 

Elektronicky odesláno: Příjemce: ČSOB hypotéka e-mail: maresmira@gmail.com Počet souborů: 3 
©Hypoteční banka 2012  
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VÝNOSOVÁ HODNOTA 
 

č. plocha - účel podlaží podlahová pl. 
[m2] 

čistý nájem 
[Kč/měsíc] 

nájem 
[Kč/m2/rok] 

nájem 
[Kč/rok] 

1 Byt 4 + 1 1.  84,00  9 225    110 700 
Hrubý výnos za rok celkem:  110 700 Kč 
 
Ztráta nájemného: 0,00 %  0 Kč 
Hrubý výnos celkem:  110 700 Kč 
Roční výdaje celkem:  23 853 Kč 
z toho: daň z nemovitosti:  2 117 Kč 
 pojištění:  1 377 Kč 
 odpisy vyjadřující „střádací fci”:  7 937 Kč 
 běžná údržba a správa:  12 422 Kč 
 ostatní   0 Kč 
Čistý výnos za rok celkem:  86 847 Kč 
Uvažovaná míra kapitalizace:  5,00 % 
VÝNOSOVÁ HODNOTA CELKEM:  1 736 940 Kč 
Poznámky: 
 
 
 

 

REKAPITULACE:  

Věcná hodnota nemovitosti   

Výnosová hodnota nemovitosti  1 736 940 Kč 

Porovnávací hodnota nemovitosti  2 343 000 Kč 



  
 

 

 
 

Fotodokumentace Raisova 1182/8 Karlovy Vary 
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Příloha 5 krycí list - Nemovitosti využité pro porovnávací metodu 

  



14.5.13 Prodej, byt 4+1, 94 m² |  Sreality.cz
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Copyright © 1996–2013 Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Nejnavštěvovanější realitní server, máme 195171 aktuálních nabídek

Celková cena:

 včetně provize

Adresa: Krále Jiřího, Karlovy Vary

Datum aktualizace:

ID zakázky:

Budova:

Stav objektu:

Vlastnictví:

Umístění objektu:

Podlaží počet:

Podlaží umístění:

Plocha užitná:

Plocha podlahová:

Plocha pozemku:

Balkón:

Sklep:

Parkovací stání:

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Lokální plynové

Plyn: Plynovod

Telekomunikace: Telefon, Internet

Elektřina: 230V

Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice, MHD

Zařízeno:

Zavřít

Popis:

Dotaz prodejci

Prodej, byt 4+1, 94 m²
3 949 000 Kč za nemovitost (k jednání)

06.05.2013

N01933

Cihlová

Velmi dobrý

Jiné

Centrum obce

5

5. podlaží

94 m2

94 m2

141 m2

5 m2

8 m2

Ano

Částečně

Nabízíme k prodeji byt s obytnou plochou 94 m2 s dispozicí 4+1 s
balkónem. Byt se nachází ve 4. patře cihlové vily, v centru města Karlovy
Vary, na začátku rezidenční čtvrti na ulici Krále Jiřího. K bytu náleží balkón
v mezipatře, mansarda o výměře 9,6 m2 a sklep o výměře 7,7 m2. Byt se
skládá z chodby o výměře 8 m2, kuchyně 19,8 m2, spíže 1,7 m2, koupelny
3,5 m2, WC 1,2 m2 a 4 pokojů o výměrách 11,8m2, 13,4 m2, 18 m2 a 16,6
m2. Nemovitost je v udržovaném, čistém stavu, má nová plastová okna a je
možné ji ihned užívat bez nutnosti nákladné rekonstrukce. Vytápění bytu a
ohřev teplé vody zajišťuje plynový kotel. Velkou výhodou vyššího patra bytu
je dostatek světla a slunce po celý den. Navíc z bytu je krásný výhled na
Krušné hory. Parkování osobních aut je možné na pozemku vedle domu.
Byt je v podílovém spoluvlastnictví.

Kontaktovat

Jaroslav Krchňavý

Mobil: 775 325 985
jaroslavkrchnavy@dobrebydleni.cz

Dobrébydlení Trading, s.r.o.
Moskevská 1179/20, 36001 Karlovy Vary 

Poloha na mapě je pouze orientační. Poloha zadaná inzerentem je ulice.

V okolí nemovitosti najdete

Bus MHD: autobusová zastávka Obřadní síň 30 m

Vlak: vlaková stanice Karlovy Vary dolní nádraží 780 m

Bankomat: Bankomat ČSOB 180 m

Pošta: Česká pošta, s.p. 180 m

Lékárna: KARLOPHARMA, spol. s r.o. 270 m

Restaurace: Ristorante Pizzeria Venezia 130 m

    



14.5.13 Prodej, byt 4+1, 100 m² |  Sreality.cz

www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+1/karlovy-vary-karlovy-vary-varsavska/513819228 1/1

Copyright © 1996–2013 Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Nejnavštěvovanější realitní server, máme 195171 aktuálních nabídek

Celková cena:

 včetně provize

Adresa: Varšavská, Karlovy Vary

Datum aktualizace:

ID zakázky:

Budova:

Stav objektu:

Vlastnictví:

Podlaží počet:

Podlaží umístění:

Plocha užitná:

Plocha podlahová:

Plocha pozemku:

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Ústřední plynové

Zavřít

Popis:

Dotaz prodejci

Prodej, byt 4+1, 100 m²
3 190 000 Kč za nemovitost (k jednání)

19.04.2013

0000147005

Cihlová

Po rekonstrukci

Osobní

4

4. podlaží

100 m2

100 m2

100 m2

Prodej bytu 4+1, 100m2 v Karlových Varech - Varšavské ulici. Byt se nalézá
ve 3.poschodí v domě po částečné revitalizaci ( chybí jen malby chodeb a
fasáda - v plánu 2013). Byt je po rekonstrukci, nové rozvody vody, odpadů,
elektrika starší ale v naprostém pořádku. podlahy jsou dlažby a plovoucí
podlahy. V bytě je pěkná koupelna, eurookna, kuchyňská linka. Vytápění je
řešeno kombinací plynového kotle a krbové vložky s výměníkem, TUV se
ohřívá karmou. Majitelé by souhlasili s výměnou za RD v Karlových Varech a
blízkém okolí. Lokalita bytu je VELMI atraktivní, centrum lázeňského města
je v dosahu 5 minut od domu. Parkování je zdarma na povolení magistrátu
města. Vzhledem ke kvalitnímu, prostornému bydlení a krásné lokalitě

Kontaktovat

Pavla Jungerová

Mobil: 603 888 106
karlovyvary@aaabyty.cz

AAA BYTY.CZ
Sokolovská 730/93, 36005 Karlovy Vary 

Poloha na mapě je pouze orientační. Poloha zadaná inzerentem je ulice.

V okolí nemovitosti najdete

Bus MHD: autobusová zastávka Tržnice 70 m

Vlak: vlaková stanice Karlovy Vary dolní nádraží 410 m

Bankomat: Bankomat ČSOB 40 m

Pošta: Česká pošta, s.p. 380 m

Lékárna: BENU Česká republika, a.s. 180 m

Restaurace: Restaurace Parlament 100 m

    



13.5.13 Prodej, byt 4+1, 87 m² |  Sreality.cz
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Copyright © 1996–2013 Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Nejnavštěvovanější realitní server, máme 195171 aktuálních nabídek

Celková cena:

 včetně provize

Adresa: Sládkova, Karlovy Vary

Datum aktualizace:

ID zakázky:

Budova:

Stav objektu:

Vlastnictví:

Umístění objektu:

Podlaží počet:

Podlaží umístění:

Plocha užitná:

Plocha podlahová:

Sklep:

Parkovací stání:

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Elektřina: 230V

Doprava: MHD

Zařízeno:

Zavřít

Popis:

Dotaz prodejci

Prodej, byt 4+1, 87 m²
2 580 000 Kč za nemovitost

07.05.2013

302922

Cihlová

Dobrý

Osobní

Klidná část obce

4 včetně 1 podzemního

1. podlaží

87 m2

87 m2

12 m2

1x

Ne

Nabízíme k prodeji byt 4+1 o celkové výměře 87 m2, v atraktivní části
Karlových Varů, Tuhnicích. Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží v
bytovém domě a náleží k němu půda (8 m2), sklep(12 m2) a garáž (26 m2).
Byt je v dobrém stavu, částečně zařízen, s krbem. Lze financovat
hypotékou, kterou Vám rádi vyřídíme.

Kontaktovat

Zákaznická linka

Telefon: 800 100 446

Mobil: 739 545 999
info@mmreality.cz

M&M reality holding, a.s.
Krakovská 1675/2, 11000 Praha 

V okolí nemovitosti najdete

Bus MHD: autobusová zastávka Moskevská 80 m

Vlak: vlaková stanice Karlovy Vary dolní nádraží 690 m

Bankomat: Bankomat České spořitelny 730 m

Pošta: Česká pošta, s.p. 880 m

Lékárna: BENU Česká republika, a.s. 640 m

Restaurace: Restaurace U Kubrychtů 330 m

    



7.5.13 Prodej, byt 4+kk, 85 m² |  Sreality.cz
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Copyright © 1996–2013 Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Nejnavštěvovanější realitní server, máme 193634 aktuálních nabídek

Celková cena:

 včetně provize

Adresa: Raisova, Karlovy Vary

Datum aktualizace:

ID zakázky:

Budova:

Stav objektu:

Vlastnictví:

Umístění objektu:

Podlaží počet:

Podlaží umístění:

Plocha užitná:

Plocha podlahová:

Balkón:

Sklep:

Voda: Dálkový vodovod

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Telefon

Elektřina: 230V

Doprava: MHD

Zařízeno:

Zavřít

Popis:

Dotaz prodejci

Prodej, byt 4+kk, 85 m²
2 079 000 Kč za nemovitost

29.04.2013

303598

Cihlová

Velmi dobrý

Osobní

Centrum obce

5 včetně 1 podzemního

1. podlaží

85 m2

85 m2

Ano

25 m2

Částečně

Nabízíme k prodeji byt 3 +1 (4+kk) v Raisově ulici, v Karlových Varech v
lázeňské zóně. Byt je po rekonstrukci, má nová PVC okna, nové podlahy,
podlahové vytápění v kuchyni, nový plynový kotel, nové rozvody vody, topení
a elektriky. Byt má 2 koupelny, které jsou nové. K bytu náleží prostorný
balkon, s výhledem do dvora. Veškerá občanská vybavenost je v přímé
blízkosti.

Kontaktovat

Zákaznická linka

Telefon: 800 100 446

Mobil: 739 545 999
info@mmreality.cz

M&M reality holding, a.s.
Krakovská 1675/2, 11000 Praha 

V okolí nemovitosti najdete

Bus MHD: autobusová zastávka Na Vyhlídce 90 m

Bankomat: Bankomat Komerční banky 390 m

Lékárna: Lékárna Atrium, s.r.o. 170 m

Restaurace: Bar Pekárna 10 m

    



7.5.13 Prodej, byt 4+1, 81 m² |  Sreality.cz

www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+1/karlovy-vary-bohatice-u-trati/3339400028 1/1

Copyright © 1996–2013 Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Nejnavštěvovanější realitní server, máme 193634 aktuálních nabídek

Celková cena:

 včetně provize, včetně právního servisu

Adresa: U Trati, Bohatice

Datum aktualizace:

ID zakázky:

Budova:

Stav objektu:

Poloha domu:

Vlastnictví:

Umístění objektu:

Zástavba:

Typ domu:

Podlaží počet:

Podlaží umístění:

Plocha užitná:

Sklep:

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Ústřední plynové

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Telefon, Internet

Elektřina: 230V

Doprava: Vlak, Silnice, MHD, Autobus

Komunikace: Asfaltová

Zařízeno:

Bezbariérový přístup:

Zavřít

Popis:

Dotaz prodejci

Prodej, byt 4+1, 81 m²
1 550 000 Kč za nemovitost (k jednání)

10.04.2013

B072013

Panelová

Dobrý

Samostatný

Osobní

Klidná část obce

Obytná

Patrový

4 včetně 1 podzemního

1. podlaží

81 m2

2 m2

Ne

Ano

Jedná se o slunný byt umístěný v 1.NP panelového domu na okraji obytné
čtvrti Bohatice v lázeňském městě Karlovy Vary. Byt je vytápěn ze společné
plynové kotelny, ohřev teplé vody ze společných slunečních kolektorů
umístěných na střeše domu. Byt je v původním stavu s částečnou výměnou
podlah a elektrických rozvodů. Jeho stav je dobrý, udržovaný.

Kontaktovat

Ing. Jiří Buček - B.F.R.

Telefon: +420 353 569 559

Mobil: +420 602 415 457
bfr.reality@volny.cz

Ing. Jiří Buček - B.F.R.
Sokolovská 702/49a, 36005 Karlovy Vary 

   

V okolí nemovitosti najdete

Bus MHD: autobusová zastávka Bohatice 230 m

Vlak: vlaková stanice Karlovy Vary 720 m

Bankomat: Bankomat České spořitelny 860 m

Pošta: Česká pošta, s.p. 430 m

Lékárna: Mgr. Jaroslava Šmerdová 390 m

Restaurace: Restaurace U Péráka 340 m



7.5.13 Prodej, byt 4+1, 92 m² |  Sreality.cz

www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+1/karlovy-vary-drahovice-vitezna/3490267740 1/1

Copyright © 1996–2013 Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Nejnavštěvovanější realitní server, máme 193634 aktuálních nabídek

Celková cena:

 včetně provize

Poznámka k ceně: Cena včetně kompletních právních služeb a
provize RK.

Adresa: Vítězná, Drahovice

Datum aktualizace:

ID zakázky:

Budova:

Stav objektu:

Vlastnictví:

Podlaží umístění:

Plocha užitná:

Plocha podlahová:

Balkón:

Sklep:

Datum nastěhování:

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Ústřední tuhá paliva

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Telefon, Internet

Elektřina: 230V

Doprava: Vlak, MHD, Autobus

Zařízeno:

Výtah:

Zavřít

Popis:

Dotaz prodejci

Prodej, byt 4+1, 92 m²
1 570 000 Kč za nemovitost (k jednání)

22.04.2013

NB09158

Panelová

Velmi dobrý

Osobní

10. podlaží

92 m2

92 m2

Ano

Ano

22.04.2013

Částečně

Ano

Nabízíme k prodeji slunný byt 3+1 přestavěný na 4+1, v ulici Vítězná.
Nachází se v udržovaném, zatepleném, panelovém domě v 9. patře . V bytě
jsou nová plastová okna, zděná koupelna s vkusnými obklady, nové rozvody
elektřiny. Na podlahách jsou původní renovované parkety a dlažba. K bytu
náleží zrekonstruovaný balkón (7 m2), na který je vstup ze dvou místností, s
hezkým výhledem. Klidné bydlení. Možnost výměny za RD v bllízkém okolí.

Kontaktovat

Angelika Hreňová

Telefon: 270 002 222

Mobil: 739 222 222
redot.hrenova@email.cz

REDOT, s.r.o.
Panská 1480/10, 11000 Praha 

V okolí nemovitosti najdete

Bus MHD: autobusová zastávka Prašná 50 m

Bankomat: Bankomat Fio banky 990 m

Pošta: Česká pošta, s.p. 200 m

Lékárna: Lékárna ČEDVO, s.r.o. 260 m

Restaurace: Australian Pub 350 m

    



7.5.13 Prodej, byt 4+1, 104 m² |  Sreality.cz

www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+1/karlovy-vary-karlovy-vary-jugoslavska/3516871516 1/1

Copyright © 1996–2013 Seznam.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Nejnavštěvovanější realitní server, máme 193619 aktuálních nabídek

Celková cena:

 včetně provize

Adresa: Jugoslávská, Karlovy Vary

Datum aktualizace:

ID:

Budova:

Stav objektu:

Vlastnictví:

Umístění objektu:

Podlaží počet:

Podlaží umístění:

Plocha užitná:

Výtah:

Zavřít

Popis:

Dotaz prodejci

Prodej, byt 4+1, 104 m²
3 200 000 Kč za nemovitost (k jednání)

17.04.2013

3516871516

Cihlová

Velmi dobrý

Osobní

Centrum obce

7

6. podlaží

104 m2

Ano

Nabízíme na prodej velmi pěkný dvouúrovňový byt 4+1 v centru Karlových
Varů. Atraktivní lokalita nedaleko lázeňské kolonády a pěší zóny zaručuje
příjemné a pohodlné bydlení v domě který v nedávné době prošel
rekonstrukcí. Byt se nachází v 5.patře s výtahem a rovněž prošel většími
úpravami. Užitná plocha bytu je 104 m2 a v nižší části bytu je prostorná
kuchyně, velký obývací pokoj, pokoj, WC s umyvadlem a komora.Všechny
místnosti majísamostatný vstup z předsíně.Z předsíně je vstup po schodech
do podkroví kde je mansarda s velkou koupelnou a vanou a další místnost je
zde připravena k úpravám dle vlastního vkusu. Okna jsou situována na
východ, odkud je příjemný výhled na lázeňskou zónu a dále na západ rovněž
s krásným výhledem na město. K domu náleží útulný vnitroblok, kde je
možnost parkování.

Kontaktovat

Miluše Marianová

Telefon: 377 226 317

Mobil: 603 467 933
miluse.marianova@seznam.cz

Reality Garant
Klatovská třída 403/16, 30100 Plzeň V okolí nemovitosti najdete

Bus MHD: autobusová zastávka Tržnice 40 m

Vlak: vlaková stanice Karlovy Vary dolní nádraží 530 m

Bankomat: Bankomat České spořitelny 100 m

Pošta: Česká pošta, s.p. 300 m

Lékárna: BENU Česká republika, a.s. 170 m

Restaurace: Restaurace Charleston 90 m
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Celková cena:

Poznámka k ceně: Měsíční poplatky činí 2 200,- Kč ( voda, služby,
fond oprav), plyn 1 400 ,- Kč.

Adresa: Vančurova, Stará Role

Datum aktualizace:

ID zakázky:

Budova:

Stav objektu:

Vlastnictví:

Umístění objektu:

Podlaží počet:

Podlaží umístění:

Plocha užitná:

Plocha podlahová:

Voda: Dálkový vodovod

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Elektřina: 230V

Doprava: MHD, Autobus

Zavřít

Popis:

Dotaz prodejci

Prodej, byt 4+1, 95 m²
1 700 000 Kč za nemovitost

24.04.2013

45747

Cihlová

Velmi dobrý

Osobní

Okraj obce

3

3. podlaží

95 m2

95 m2

Pěkný byt 4+1 v osobním vlastnictvím se nachází v druhém patře
dvoupatrového cihlového domu s půdou v Karlových Varech, ve Staré Roli v
ul. Vančurova. Rozloha bytu je 95,70 m2. Zdařilá rekonstrukce proběhla v
roce 2004.V předsíni vestavěné skříně, na podlaze plovoucí podlaha, která je
položena v dalších dvou místnostech. Kuchyňská linka s elektrickým
sporákem a myčkou je nově obložena, na podlaze keramická dlažba.
Všechny místnosti vyštukovány. Řemeslně zdařilá je i prostorná koupelna
se sprchovým koutem a toaletou. Měsíční poplatky činí 2 200,- Kč ( voda,
služby, fond oprav), plyn 1 400 ,- Kč. K bytové jednotce patří dva venkovní
přístavky. Topení je řešeno plynovým kotlem. V domě byla vyměněná okna
(plastová), nové vchodové dveře. Společné prostory včetně zahrady jsou
udržované. Pěkný, světlý byt v lokalitě s veškerou občanskou vybaveností
(100m zastávka MHD, školka). Koupi vřele doporučujeme. Zakázka číslo:
45747.

Kontaktovat

Miroslav Podivín

Telefon: 800 700 099

Mobil: 608 050 782
miroslav.podivin@nextreality.cz

NEXT REALITY
náměstí Dr. M. Horákové 1120/10, 36001 Karlovy Vary 

V okolí nemovitosti najdete

Bus MHD: autobusová zastávka Vančurova 120 m

Vlak: vlaková stanice Stará Role 450 m

Bankomat: Bankomat ČSOB 680 m

Pošta: Česká pošta, s.p. 630 m

Lékárna: STAMP UNI, s.r.o. 500 m

Restaurace: Restaurace U Kostela 80 m
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Celková cena:

 včetně provize, včetně poplatků, včetně právního
servisu

Adresa: Krymská, Karlovy Vary

Datum aktualizace:

ID:

Budova:

Stav objektu:

Vlastnictví:

Podlaží počet:

Podlaží umístění:

Plocha užitná:

Sklep:

Parkovací stání:

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Lokální plynové

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Telefon, Internet

Elektřina: 230V

Doprava: Vlak, Silnice, MHD, Autobus

Komunikace: Asfaltová

Zavřít

Popis:

Dotaz prodejci

Prodej, byt 4+1, 113 m²
3 052 000 Kč za nemovitost (k jednání)

30.04.2013

2640429660

Cihlová

Po rekonstrukci

Osobní

4

3. podlaží

113 m2

10 m2

Ano

Nabízíme velice hezký mezonetový byt 4+1.Byt je po celkové
rekonstrukci,topení,podlahy,elektrika,okna jsou zvukově izolovaná.Vstupní
dveře jsou bezpečnostní.Ve spodním patře se nachází kuchyň, 2 pokoje
kam svítí celý den slunce,koupelna a technická místnost.V 1. patře je velmi
prostorná ložnice a dětský pokoj.K bytu náleží sklep 10m2.Dům je po
celkové rekonstrukci,zateplení+ nová fasáda,střecha.V domě je půda,která
se využívá na sušení prádla.Parkování před domem nebo je možnost
parkovat na dvoře.Dobré sousedské vztahy.Nízký fond oprav.Nemovitost je
ve velmi klidné části 5 minut chůzí od centra Karlových Varů.Koupi lze
financovat hypotékou, s kterou Vám pomůže náš finanční specialista zcela
zdarma.

Kontaktovat

Alena Gersdorfová

Telefon: +420 602 146 156

Mobil: +420 603 397 959
alena@especial.cz

Especial s.r.o.
Mariánskolázeňská 516/35, 36001 Karlovy Vary 

Poloha na mapě je pouze orientační. Poloha zadaná inzerentem je ulice.

V okolí nemovitosti najdete

Bus MHD: autobusová zastávka Moskevská 230 m

Vlak: vlaková stanice Karlovy Vary dolní nádraží 360 m

Bankomat: Bankomat GE Money Bank 410 m

Pošta: Česká pošta, s.p. 740 m

Lékárna: BENU Česká republika, a.s. 330 m

Restaurace: Restaurace U Kubrychtů 60 m
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Celková cena:

 včetně provize, včetně poplatků, včetně právního
servisu

Poznámka k ceně: Včetně hypotéčního poradenství

Adresa: K. Kučery, Dvory

Datum aktualizace:

ID zakázky:

Budova:

Stav objektu:

Poloha domu:

Vlastnictví:

Umístění objektu:

Zástavba:

Podlaží umístění:

Plocha užitná:

Sklep:

Garáž:

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Ústřední plynové

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Internet, Satelit

Elektřina: 230V

Doprava: Silnice, MHD, Autobus

Komunikace: Asfaltová

Půdní vestavba:

Zařízeno:

Zavřít

Popis:

Dotaz prodejci

Prodej, byt 4+1, 120 m²
2 299 000 Kč za nemovitost

Včera

0061-2011

Cihlová

Po rekonstrukci

V bloku

Osobní

Klidná část obce

Obytná

3. podlaží

120 m2

Ano

1x

Ano

Částečně

Nabízíme k prodeji mezonetový byt 4+1 v OV o výměře 100m2 s garáží (o
výměře 20m2) přímo v domě, ve velmi klidné lokalitě nedaleko centra
Karlových Varů.Jedná se o byt po náročné celkové rekosntrukci veškerých
rozvodů IS,interiérů,nové kuchyňské linky včetně vestavěných spotřebičů,
dvou koupelen, nově istalovaných topných těles s novým plynovým
kotlem,vestavěných skříní a plast. oken.Nemovitost je rozdělena do 3 a 4
NP. zrekonstruovaného bytového domu se zateplením a novou fasádou.Byt
se nachází v těsné blízkosti veškeré občanské vybavenosti ,nedaleko
dostihové dráhy,golfového hřiště a nákupního střediska.Velmi dobrá nabídka
doporučuji.

Kontaktovat

Zdeněk Maňkoš

Telefon: 608 256 617

Mobil: 608 256 617
info@zmreality.cz

Z&M REALITY
Dr. Davida Bechera 2037/23, 36001 Karlovy Vary 

V okolí nemovitosti najdete

Bus MHD: autobusová zastávka Dvory 170 m

Vlak: vlaková stanice Karlovy Vary-Dvory 360 m

Bankomat: Bankomat ČSOB 170 m

Pošta: Česká pošta, s.p. 860 m

Lékárna: Lékárna ve Dvorech 230 m

Restaurace: Hospoda U Šimla 140 m
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1.        Úvod[^] 

Oceňování a posuzování nemovitostí v UniCredit Bank zajišťuje útvar oceňování nemovitostí pomocí interních 
odhadců, zaměstnanců banky, nebo zapojením externích odhadců. Hlavní zásady oceňování jsou shrnuty 
v předpisu Oceňování nemovitostí (Zásady oceňování). Tato procedura definuje a popisuje proces oceňování 
a posuzování nemovitostí, jeho organizaci jakož i metodiku a sběr a analýzu tržních dat. 
  

2.        Definice[^] 

2.1.       Tržní hodnota 

2.1.1.        Bankovní definice tržní hodnoty pro účely oceňování nemovitostí 
Tržní hodnota je určena cenou, kterou by bylo možné dosáhnout k datu, ke kterému je ocenění 
zpracováváno, v běžném obchodním styku při zohlednění všech právních skutečností, skutečných vlastností, 
ostatních poměrů a polohy nemovitosti nebo jiného předmětu ocenění bez ohledu na nestandardní nebo 
osobní vztahy. 
  
2.1.2.        Cena obvyklá podle § 2 zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
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 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. 
  

2.2.       Zástavní hodnota dle § 29 zákona 190/2004 Sb. 

Zástavní hodnota představuje cenou obvyklou, podle zákona o oceňování majetku, se zohledněním: 
a) trvalých a dlouhodobě udržitelných vlastností nemovitosti, 
b) výnosu dosažitelného třetí osobou při řádném hospodaření s nemovitostí, 
c) práv a závad s nemovitostí spojených a 
d) místních podmínek trhu s nemovitostmi včetně jeho vlivů a předpokládaného vývoje. 
Zástavní hodnota nesmí převyšovat cenu obvyklou resp. tržní hodnotu oceňovaných nemovitostí. 
  

2.3.       Zadlužitelná hodnota 

Zadlužitelná hodnota nemovitosti je hodnota nemovitostí stanovená odhadcem na základě obezřetného 
posouzení budoucí prodejnosti nemovitosti při zohlednění jejích dlouhodobých a trvalých vlastností, obvyklých 
podmínek místního trhu a jejich skutečného i alternativního způsobu využití. Při ocenění zadlužitelnou 
hodnotou se nezohledňují spekulativní faktory. Ocenění zadlužitelnou hodnotou musí být vypracováno 
transparentním a průkazným způsobem. 
  

2.4.       Nemovitosti nevhodné pro účely hypotečního financování 

S ohledem na rizika spojená s případnou realizací zástavního práva je vymezena následující skupina 
nemovitostí, z jejichž hodnoty nelze vycházet pro ocenění zajištění úvěru: 
                     Objekty, které nejsou pevně spojené se zemí (kontejnerové objekty, stavební buňky  apod.) 
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                     Objekty, u nichž vlastník stavby není vlastníkem pozemku a pozemek není zároveň předmětem 
zástavy (výjimku tvoří situace, kdy je vlastníkem pozemku stát, město, nebo je zřízeno dlouhodobé 
věcné břemeno užívání pozemku).[1] 

                     Nezastavěné pozemky, u kterých není zajištěna možnost stavět  
                     Stavby postavené svépomocí za použití neobvyklých technologií a konstrukčních systémů 
                     Družstevní byty, pokud zástavce není vlastníkem (bytová jednotka musí být zapsána v katastru 

nemovitostí) 
                     Ideální spoluvlastnické podíly s výjimkou parkovacích stání v hromadných garáží a podílů na 

přístupových komunikacích 
                     Pozemky ve zjednodušené evidenci, pokud se neplánuje zaměření pozemku a zápis do katastru 

nemovitostí  
                     Nemovitosti bez zajištěného přístupu – viz Právně zajištěný přístup k nemovitosti 
                     Nerekonstruované objekty se zbytkovou technicko-ekonomickou životností kratší než 20 let  
                     Liniové stavby, energetické stavby jako samostatný předmět zástavy 
                     Kontaminované objekty a pozemky 
                     Nemovitosti s omezením (zástavní právo ve prospěch jiné banky, pokud nejde o refinancování, 

nemovitosti zatížené exekucí, neakceptovatelným věcným břemenem apod.). 
  

2.5.       Nemovitosti se specifickým přístupem 

Jedná se o nemovitosti, které jsou jako zástava vhodné  ve výjimečných případech. Je třeba počítat s delší 
dobou zpracování odhadu,  potřebou podrobnějších podkladů a vyšší pravděpodobností negativního 
stanoviska, často dochází k vyššímu rozdílu mezi pořizovacími náklady a stanovenou hodnotou. Patří sem: 

 Nezastavěné pozemky, kde možnost výstavby je dostatečně zajištěna, ale v blízké době se výstavba 
neplánuje  

 Objekty zvláštní obliby[2] 
 

 Montované domy (vč. bytů a nebyt. jednotek) na bázi dřevní hmoty a domy postavené s použitím 
zvláštních a netradičních stavebních konstrukcí kromě montovaných rodinných domů dle seznamu 
vydaného útvarem oceňování nemovitostí – viz Seznam bankou akceptovatelných výrobců 
montovaných RD  

 Panelové domy (vč. bytů a nebyt. jednotek)  

 Chaty, chalupy pro individuální rekreaci  

 Stavby plánované realizovat svépomocí  

 Zvláštní nájemní vztahy (církve, velvyslanectví, …)  

 Objekty, které jsou využívány pouze v souvislosti s poskytovanými službami (hotelová apartmá, byty v 
apartmánových domech, byty v domech pro seniory, rekreační objekty, domy s pečovatelskou službou) 

 Zdroje nerostných surovin, doly, lomy  

 Objekty s omezenou možností alternativního využití jako  

•        Průmyslové areály s jednostranným využitím (hutě, rafinerie, benzinové čerpací stanice…) 

•        Zemědělské areály, sila 

•        Zdravotnická a školská zařízení 

 Objekty, jejichž provoz a splácení je možné pouze při využití daňových zvýhodnění a úlev  

 Objekty v záplavové oblasti  

 Poddolované pozemky  

 Objekty občanské vybavenosti (nákupní střediska, zdravotní střediska apod.)  
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 Objekty využívané pro neseriozní účely  

 Nemovitosti, jejichž vlastnické právo je omezeno předkupním právem  

 Nemovitosti, jejichž vlastnické právo je zásadním způsobem omezeno právem odpovídajícím věcnému 
břemenu  

 Podzemní stavby  
  

2.6.       Standardní nemovitosti 

 Rodinné domy, které neobsahují nebytové prostory určené k pronájmu  

 Byty v osobním vlastnictví (max. 3 byty klienta v téže budově)  

 Montované rodinné domy dle seznamu vydaného útvarem oceňování nemovitostí viz Seznam bankou 
akceptovatelných výrobců montovaných RD  

 Chaty a chalupy pro individuální rekreaci  

 Nezastavěné pozemky, kde možnost výstavby je dostatečně zajištěna, a v blízké době se plánuje 
výstavba (Na pozemcích je plánována resp. zajištěna výstavba max. 3 rodinných domů)  

 Pokud se nejedná o nevhodnou zástavu dle bodu 2.4. resp. 2.5  

2.7.       Klient 

Právnická nebo fyzická osoba, která projeví vážný zájem o poskytnutí hypotečního nebo jiného úvěru, který je 
jištěn zástavním právem k nemovitosti příp. o úvěr požádá, je jí schválen. 

2.8.       Zadavatel 

Pracovník banky resp. její spolupracovník, který zpracovává úvěrový případ a je tak oprávněn zadávat výkony 
útvaru oceňování nemovitostí. V segmentu Retail se jedná zejména o pracovníky na pozicích osobní bankéř, 
komerční bankéř, poradce pro financování nemovitostí, úvěrový specialista a jejich nadřízené, v segmentu 
Corporate o pracovníky na pozicích poradce firemní klientely, úvěrový specialista, specialista Corporate 
Finance a jejich nadřízené. Zadavatelem může být rovněž pracovník neobchodního útvaru banky, o přijetí 
takové žádosti rozhoduje manažer odd. oceňování nemovitostí. 

2.9.       Externí odhadce 

Je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána na Seznamu externích odhadců UniCredit Bank. 
Výběr externích odhadců, který je proveden v souladu s vnitřními předpisy banky na základě předem 
stanovených kriterií, a zajišťování spolupráce s externími odhadci je v kompetenci útvaru oceňování 
nemovitostí.  
Kriteria výběrového řízení jsou stanovena výběrovou komisí před zahájením výběrového řízení na základě 
konkrétních požadavků výběru. Jedná se zejména o koncesi, regionální působnost, vzdělání, délku 
zpracování, ceny, délku praxe a reference. 
S externími odhadci je spolupráce upravena vhodným smluvním vztahem (např. smlouvou nebo rámcovou 
smlouvou), v rámci kterých jsou upravena vzájemná práva a povinnosti. 
V případě ocenění standardních nemovitostí s nízkou mírou rizika nemusí být vztah banky a externího 
odhadce upraven smlouvou, neboť externí odhadce zpracovává odhad přímo na základě požadavku klienta a 
banka do tohoto smluvního vztahu nevstupuje. 
Ve výjimečných případech lze ad hoc akceptovat ocenění zpracovaná i jiným externím renomovaným 
odhadcem, než který byl zapsán na Seznamu externích odhadců UniCredit Bank. Rozhodnutí o akceptaci 
takového ocenění přísluší útvaru oceňování nemovitostí.  

2.10.   Interní odhadce 
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Předběžná ocenění a verifikace ocenění jiných než standardních nemovitostí se řídí kompetencemi pro 
ocenění. 

  
Interní odhadci obdrží písemnou informaci o tom, jaká kompetence jim byla v souladu s výše uvedenou 
tabulkou udělena. Seznam udělených kompetencí je k dispozici v útvaru oceňování nemovitostí. 
  
Namátkové kontroly 
V souladu s koncernovými standardy se provádějí namátkové kontroly. Úkolem útvaru oceňování nemovitostí 
je zaslat po ukončení sledovaného období (zpravidla 1/4 roku) seznam vypracovaných ocenění a stanovisek 
s tržní hodnotou do Valuation Committee do Vídně, odkud bude vyžádáno zaslání vybraných ocenění k 
namátkové kontrole. 
  

5.        Metodika oceňování nemovitostí[^] 

5.1.       Ocenění 

Ocenění tržní hodnotou zpracovávají interní nebo externí smluvní odhadci pomocí schváleného oceňovacího 
software. Ocenění zástavní resp. zadlužitelnou hodnotou zpracovávají interní pomocí schváleného 
oceňovacího software. Originální výsledek ocenění se vydává v papírové formě nebo zasláním ocenění 
zadavatelům elektronickou poštou přes DMS, pokud byl touto cestou vyžádán. Ocenění se vypracovává ve 
dvou vyhotoveních. Originál ocenění se předá zadavateli, kopie zůstává v elektronickém archívu útvaru 
oceňování nemovitostí. 

  
Ocenění sestává z těchto částí: 

•         Krycí list 

•         Titulní list 

•         Textová část 

•         Výpočtová část (věcná, srovnávací, výnosová hodnota) 

•         Shrnutí informací o ocenění pro úvěrové zpracování 

•         Hromadné ocenění 

•         Přílohy 
  
V rámci vypracování ocenění bude zpravidla provedena prohlídka všech objektů, v případě verifikace je 
možnost prohlídky vyhrazena. 
  
5.1.1.        Krycí list ocenění 
Krycí list poskytuje základní informace o ocenění a to prostřednictvím fotografie, typu a adresy nemovitosti, 
klienta, odhadce a data ocenění. Dále je zde uvedeno, že ocenění se zpracovává pouze pro interní potřebu. 
  
5.1.2.        Titulní list ocenění 
Titulní list představuje souhrn všech popisných a hodnotících údajů nemovitosti. Skládá se z následujících 
částí: 
  
Evidence zakázky 
Zde jsou uvedeny informace týkající se identifikace zadavatele ocenění, data zadání, interního odhadce a dat 
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ocenění a prohlídky. 
  
Adresa objektu a identifikace klienta 
Jedná se zásadně o adresu oceňované nemovitosti, nikoli klienta. Součástí adresy je PSČ, město/obec, 
katastrální území, ulice, č.p. resp. č.orient., okres/kraj, počet obyvatel města/obce. Klient je identifikován 
jednak svým jménem resp. firmou, jednak pokud, je uvedeno na žádosti o ocenění číslem, pod kterým je 
uvěrový případ zpracováván. 
  
Charakteristika objektu 
Charakteristika objektu spočívá v popisu jeho základních vlastností a jeho heslovitým zhodnocením. Popis 
základních charakteristik objektu představují: 

•         Druh objektu 

•         Kód typu nemovitosti (PT Property Types) v souladu s předpisem Collateral Gudiline 

•         Rok výstavby případně modernizace/rekonstrukce (dle kolaudačního rozhodnutí) 

•         Parcelní čísla oceňovaných pozemků 

•         Celková výměra oceňovaných pozemků 

•         Čísla oceňovaných jednotek v případě rozdělení nemovitosti dle zákona č. 72/1994 Sb. 
v platném znění 

•         Spoluvlastnické podíly oceňovaných bytových a nebytových jednotek v případě rozdělení 
nemovitosti dle zákona č. 72/1994 Sb. V platném znění 

•         Celková obytná plocha 

•         Počet jednotek využitých k účelu bydlení 
  
Heslovité zhodnocení klíčových vlastností objektů:  

•         Poloha  

•         Vybavení 

•         Dispoziční řešení 

•         Stav objektu  

•         Realizovatelnost 
  
Zhodnocení objektu 
Odhadce zhodnotí důležité údaje týkající se nemovitosti pomocí slovního vyjádření. Pokud je to možné, měly 
by být zhodnoceny zejména následující vlastnosti: poloha, koncepce, pronajatelnost, prodejnost, kupní cena, 
náklady, konkurence, celkový dojem, atd.  
  
Omezení platnosti hodnoty 
Nemovitost se ocení buď v současném stavu (např. při financování kupní ceny) nebo v budoucím stavu (tj. po 
dokončení resp. rekonstrukci např. při financování výstavby). Rozhodující je přitom zadání od zadavatele. V 
případě, že vypočtená hodnota neplatí pro nemovitost v současném stavu, je třeba slovně platnost této 
hodnoty omezit. Standardně se uvádí výraz „po dokončení“ resp. „po rekonstrukci“. Odhadce může dle svého 
uvážení tuto informaci změnit nebo doplnit. V případě, že se jedná o ocenění stavby na pozemku jiného 
vlastníka, uvede se sem tato skutečnost rovněž: „oddělené vlastnictví staveb a pozemků“. 
  
Tržní hodnota ke dni ocenění: Uvádí se stanovená hodnota, která je navíc informativně přepočtena na 1 m2 
obytné plochy. 
  
Zástavní hodnota: Uvádí se stanovená hodnota, která je informativně přepočtena na 1 m2 obytné plochy. 
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Pokud nebyla zástavní hodnota stanovena, uvede se „Zástavní hodnota nebyla stanovena“. 
  
Zadlužitelná hodnota: Je-li zadlužitelná hodnota stanovena, uvádí se tato hodnota, která je informativně 
přepočtena na 1 m2 obytné plochy. Pokud nebyla zadlužitelná hodnota stanovena, uvede se „Zástavní 
hodnota nebyla stanovena“. 
  
Kupní cena: Pokud je známa, odhadce uvede kupní cenu, datum transakce a případně zpřesňující poznámku 
k této ceně. 
  
Stupeň rozestavěnosti: Uvede se orientační stupeň rozestavěnosti v %. 
  
Podmínky: V případě, že je pro platnost ocenění potřeba doložit některé podklady resp. skutečnosti, uvede 
odhadce na titulním listě poznámku „podmínky viz příloha“ a tyto podmínky definuje v samostatné části 
ocenění. 
  
Poznámky: Pole poznámky představuje prostor pro uvedení důležitých informací dle uvážení odhadce. 
  
Rizika: Odhadce uvede souhrnný výpočet rizik vč. nestandardních pojistných rizik, která jsou s danou 
nemovitostí spojena. 
  
Přílohy: Odhadce uvede kompletní seznam příloh ocenění.  

  
5.1.3.        Textová část 
Textová část ocenění slouží zejména k popisu oceňované nemovitosti. Součástí ocenění (s výjimkou ocenění 
standardních nemovitostí, kde je popis proveden na titulním listu) je strukturovaný text, kde se odhadce 
vyjádří ke všem předem stanoveným charakteristikám nemovitosti. V případě, že rozsah slovního popisu na 
titulní straně a v rámci strukturovaného textu není dostačující, je možné použít rovněž další textovou stranu. 
Součástí strukturovaného textu jsou následující body: 
  
Výchozí podklady: Odhadce uvede veškeré relevantní podklady, z nichž při zpracování ocenění nemovitosti 
vycházel.  
  
Poloha: Zde se popíše poloha objektu zejména s ohledem na vzdálenost města/obce k regionálnímu centru, 
umístění objektu v rámci města/obce a ulice, charakteristiku bezprostředního okolí, infrastrukturu a dopravní 
napojení. 
  
Pozemek: tvar, přípojky, kontaminace (Existuje-li podezření na kontaminaci oceňovaného pozemku, nebo je-li 
pozemek prokazatelně kontaminován, je třeba tuto skutečnost zmínit s ohledem na posouzení vhodnosti dané 
nemovitosti jako zajištění hypotečního úvěru. V opačném případě se uvede, že odhadce tuto skutečnost 
nepředpokládá). 
  
Budova: konstrukce, vybavení     
  
Stavební stav 
  
Venkovní úpravy 
Zhodnocení: Nedostačuje-li rozsah pole zhodnocení na titulní straně, je možné zde ve zhodnocení 
nemovitosti pokračovat. 
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5.1.4.        Výpočtová část 
Věcná hodnota 
Věcná hodnota se odhadne podle následujícího schématu: 
  

  
  
ad Hodnota pozemku 

Faktory ovlivňující stanovenou hodnotu pozemku v Kč/m2, resp. Euro/m2:
 

•         poloha pozemku (makro / mikro) 

•         velikost pozemku (přiměřenost) 

•         míra využití měřená indexem podlažních ploch (IPP) 
  

IPP = součet zastavěných ploch úplných nadzemních podlaží[13] v m2 

výměra pozemku v m2 

  

•         tvar pozemku 

•         svažitost 

•         orientace ke svět. stranám 

•         nezávadnost (ekologická - kontaminace, radon, hladina spodní vody, základové poměry) 

•         inženýrské sítě, komunikace, veř. osvětlení 

•         přístup k pozemku 

•         podíl hodnoty pozemku vztažený na m2 obyt./užit. plochy
 

  
Maximální hodnotu pozemku tvoří kupní cena za předpokladu, že je sjednána v souladu s cenami obvyklými 
na daném trhu nemovitostí. 
V případě nepřiměřené (nadměrné) velikosti pozemku se pro účel výpočtu použije přiměřená část pozemku 
jako stavební parcela. Zbývající část pozemku se ocení v závislosti na možnosti využití pozemku ke 
stavebním účelům: 

Reprodukční hodnota staveb = obestavěný prostor m3 dle DIN 277 z listopadu 
1950 × přiměřené stavební náklady v Kč/ m3 
resp.Euro/m3 

- technicko ekonomické opotřebení 
  

semikvadratickou metodou 

+ venkovní úpravy paušálně 3 – 5%, úpravy nad rámec pomocí 
přirážky 

- bankovní srážka  
  

pouze pro zadlužitelnou hodnotu, v minimální 
předepsané výši 

= Hodnota staveb 
  

  

+ Hodnota pozemku = výměra pozemku v m2 × přiměřená hodnota 
pozemku tvořícího funkční celek v Kč/m2, resp. 
Euro/m2 

  
= Věcná hodnota    
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•         Možnost je dána stavebním povolením nebo aspoň územním rozhodnutím => pozemek se ocení 
jako stavební parcela formou rezervy pozemku 

•         Možnost není (dostatečně) dána => pozemek se ocení jako nestavební pozemek 
  
Pozemky ve zjednodušené evidenci nejsou vhodné jako zajištění úvěru. Proto je třeba je buď nezohlednit ve 
výpočtu a na tuto skutečnost v textové části poukázat nebo stanovit podmínku zaměření takových pozemků a 
změnu způsobu jejich evidence v katastru nemovitostí. 
Pozemky kontaminované nebo jinak ekologicky závadné nejsou rovněž vhodné jako předmět zajištění. V 
případě podezření na kontaminace musí odhadce na tuto skutečnost v ocenění upozornit a doporučit 
vypracování odpovídajícího posudku. 

  
Rezervy pozemků 
Zejména v případě pozemků, které slouží k zástavbě skladovými a výrobními areály dochází k situaci, že 
vlastník nemovitosti získá pozemek o větší výměře proto, aby měl určitou rezervu pro možnost v dané lokalitě 
expandovat. 
  
Z hlediska možnosti expanze lze rozdělit rezervy na: 
1. Rezerva dle stavebního práva 
2. Rezerva pozemku 

  
ad 1) rezerva dle stavebního práva vzniká tehdy, pokud je z hlediska stavebního práva a zároveň technicky 
možné stávající zástavbu rozšířit resp. zvýšit: Rezervu dle stavebního práva nelze zohlednit v zadlužitelné 
hodnotě. 
ad 2) rezerva pozemku je dána tehdy, je-li možné pozemek rozdělit na dvě samostatně prodejné nemovitosti, 
pro které je možné získat stavební povolení, je zajištěn příjezd a jsou k dispozici inženýrské sítě. 
Rezervu pozemku lze zohlednit v zástavní, zadlužitelné i tržní hodnotě! 
ad Reprodukční hodnota staveb 

Reprodukční hodnota staveb je stanovena na základě výpočtu obestavěného prostoru[14] v m3 a přiměřených 
stavebních nákladů v Kč/ m3 resp.Euro/m3 nebo obytné[15] resp. užitné plochy v m2 a přiměřených stavebních 
nákladů v Kč/m2, resp. Euro/m2. 

  
Stavební náklady musí být přiměřené typu objektu, jeho vybavení a konstrukčnímu a materiálovému řešení, 
poloze a velikosti. Důležitým kriteriem je také vztah obestavěného prostoru a užitných resp. obytných ploch. 
Zohlednit lze pouze takové vlastnosti a náklady, které by honoroval každý potenciální kupující nemovitosti. 
  
Horní hranici stavebních nákladů u budoucích staveb tvoří náklady dle předloženého rozpočtu za 
předpokladu, že kalkulované stavební náklady nejsou odhadcem označeny za nedostatečné. 
  
ad Technicko-ekonomické opotřebení 
V případě, že oceňovaná nemovitost není novostavba, upraví se reprodukční hodnota staveb o technické 
(fyzické) a ekonomické (morální) opotřebení. Úprava probíhá semikvadratickou metodou.  
O = (S/Ź + S²/Ž²) x 50, kde 
O = opotřebení stavby v % 
S = stáří stavby 
Ž = celková životnost stavby 
  
Odhadce stanoví na základě typu objektu, polohy, konstrukce, vybavení, funkčnosti, flexibility, pronajatelnosti 
a pod. celkovou dobu životnosti. Doporučené průměrné hodnoty pro jednotlivé typy objektů stanoví 
následující tabulka: 
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Pozn.: Rekonstrukce objektu může prodloužit jeho celkovou životnost nad uvedené hodnoty 
  
Technicko-ekonomické opotřebení staveb po rekonstrukci se vypočte tak, že odhadce určí jejich zbývající 
životnost a opotřebení vypočte na základě této zbývající životnosti a celkové životnosti jako v případě objektů 
bez rekonstrukce. Pro výpočet zbývající životnosti je možné použít analytickou metodu, tj. stanovit zbývající 
životnost na základě analýzy životnosti jednotlivých konstrukcí a jejich částí.  

  
ad Venkovní úpravy 
Venkovní úpravy se oceňují zpravidla paušálně ve výši 3 – 5% hodnoty stavby (v odůvodněných případech 
možno i větší) hlavní popř. ostatních staveb (po odpočtu opotřebení). V případě většího množství venkovních 
úprav (např. parkovací stání) je možné ocenit rovněž formou přirážky ke stanovenému paušálu. 
  
Srovnávací hodnota 
Ve vhodných případech odhadce použije jako podpůrnou metodu při ocenění pozemků u rodinných domů, 
rodinných domů, bytových a nebytových jednotek, rekreačních objektů, samostatných garážových stání nebo 
samostatných garáží srovnávací metodu. 

  
Výnosová hodnota 
Výnosová hodnota se vypočte u jiných než standardních nemovitostí, a to podle následujícího schématu: 
  

  
Ad Čisté roční nájemné 

Typ objektu Životnost 
1. Domy určené k bydlení – zděné 80 – 100 let 
2. Domy určené k bydlení – montované a netradiční způsob 
výstavby 

60 – 80 let 

3. Panelové domy 40 – 60 let 
4. Administrativní objekty 50 – 60 let 
5. Hotely 50 – 60 let 
6. Super- a hypermarkety 30 – 50 let 
7. Průmyslové objekty a areály 30 – 40 let 

            Čisté roční nájemné = nájemné Kč/m2, resp. Euro/m2 p.m. × 
pronajatelná plocha m2 x 12 

-           Provozní náklady = náklady na správu + náklady na opravy a 
udržování + ztráty na nájemném + riziko 
modernizace 

=          Čistý roční výnos 
  

  

-           Podíl nájemného připadající na   pozemek = hodnota pozemku × diskontní míra 
=          Čistý roční výnos budov 
  

  

x          Zásobitel = funkce diskontní míry a zbývající životnosti 

=          Výnosová hodnota budov 
  

  

+          Hodnota pozemku 
  

  

=          Výnosová hodnota 
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Nájemným pro účely výpočtu výnosové hodnoty se rozumí nájemné bez DPH a poplatků, které hradí nájemce 
nad rámec nájemného za různé služby (např. elektřina, topení, ostraha apod.) – tzv. čisté nájemné 
(dlouhodobě dosažitelné resp. tržní). Při výpočtu zadlužitelné a zástavní hodnoty se při stanovení měsíčního 
nájemného za 1 m2 pronajímatelné plochy[16] použije dlouhodobě dosažitelné nájemné. Zohlednit je přitom 
třeba vývoj na trhu nemovitostí, poptávku a nabídku daného typu nemovitostí jejich možný vývoj a podmínky 
platných nájemních smluv. Pro výpočet tržní hodnoty se vychází z nájemného obvyklého v místě a čase – tzv. 
tržního nájemného. Není-li trh nemovitostí dostatečně rozvinutý, lze použít i dlouhodobě dosažitelné nájemné. 
V případě, že z nemovitosti plyne po určitou dobu vyšší než obvyklé nájemné, lze současnou hodnotu tohoto 
rozdílu zohlednit v tržní hodnotě. V zadlužitelné ani v zástavní hodnotě se rozdíl nezohledňuje. 
  
Ad Provozní náklady 
Provozní náklady jsou kalkulovány v těchto 4 kategoriích: 

•         náklady na správu (vč. daní a pojištění) 

•         náklady na opravy a udržování 

•         ztráty na nájemném 

•         riziko modernizace 
Pro jejich kvantifikaci se používají následující obvyklé hodnoty, pro odhad zadlužitelné hodnoty jsou 
stanoveny následující minimální hodnoty dle jednotlivých typů objektů a druhů nákladů, které je třeba dodržet 
(u nákladů na opravy a udržování platí vždy vyšší z uvedených částek): 
  
  

    správní náklady nákl. na opravy a 
udržování 

ztráty na 
nájemném 

    Kč/jednotka resp. 
% čistého 

nájemného 

Kč/m2 obytné resp. 
užitné plochy 

% čistého 
nájemného 

Byty s regulovaným nájemným 
  

obvyklé 10 -15 % čistého nájemného 
minimální min. 10 % čistého nájemného 

Bytové domy 
  

obvyklé 1 800 - 5 000 200 - 250 2 - 3 % 
minimální min. 1 800 - 

5 000 
min. 1% 

min. 200 nebo 0,5 
% RH 

min. 2 % 

Starší administrativní budovy 
resp. budovy s obchody s 
průměrným vybavením 

obvyklé 2 – 3 % 200 - 250 3 – 5 % 
minimální min. 1% min. 200 nebo 0,5 

% RH 
min. 3% 

Nové administrativní budovy 
resp. budovy s obchody s 
průměrným vybavením 

obvyklé 2 – 3 % 250 – 300 3 – 5 % 
minimální min. 1% min. 250 nebo 0,4 

% RH 
min. 3% 

Výrobní a skladové objekty 
s jednoduchým/průměrným 
vybavením 

obvyklé 2 – 3 % 100 - 130 4 – 6 % 
minimální min. 1% min. 70 nebo 0,8 

% RH 
min. 4% 

Výrobní a skladové objekty 
s dobrým vybavením 

obvyklé 2 – 3 % 130 - 150 4 – 6 % 
minimální min. 1% min. 130 nebo 0,8 

% RH 
min. 4% 

Čistě jednopodlažní skladové 
haly 
s jednoduchým/průměrným 
vybavením 

obvyklé 2 – 3 % 70 - 100 4 – 6 % 
minimální min. 1% min. 70 nebo 0,8 

% RH 
min. 4% 

Parkovací domy, nadzemní 
garáže, samostatné garáže se 
vzduchotechnikou 

obvyklé 1.500 – 3.000 Kč/stání p.a. 

minimální min. 1.500  Kč/stání p.a. 

Veřejně přístupné parkovací obvyklé 3.000 – 6.000 Kč/stání p.a. 
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Ekonomické nájemné 
Ekonomické nájemné se počítá pouze u standardních nemovitostí s výjimkou pozemků, a to podle 
následujícího schématu: 
  

  
 

  

typ nemovitosti 
    

Rozpětí míry kapitalizace minimální míra 
kapitalizace 

    

byty s regulovaným nájemným 2 – 3% 2 % 

byty s tržním nájemným 4 – 5% 4 % 

prodejní plochy v činžovních domech 7 – 8% 7 % 

administrativní budovy  7 – 8% 7 % 

super-, hypermarkety, nákupní centra 7,5 – 9% 7,5 % 

skladové a výrobní objekty a areály moderní, 
flexibilní koncepce 

7,5 – 9% 7,5 % 

ostatní skladové a výrobní objekty a areály  8 – 12% 8 % 

hotely, penziony apod. 7 – 8,5% 7 % 

            Hodnota nemovitosti 
  

  

-           Hodnota pozemku 
  

  

/           Zásobitel = funkce diskontní míry a zbývající životnosti 
+          Podíl nájemného připadající na   pozemek = hodnota pozemku x diskontní míra 
+          Provozní náklady Paušálně ve výši 10% 
=          Čisté roční ekonomické nájemné 
  

  

/           12   
/           obytná plocha   
=          Čisté měsíční ekonomické      nájemné 
na m2 
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Příloha 7 krycí list - Metodika oceňování ČSOB, Procedura 

oceňování zajištění 
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Příloha 8 krycí list - Hypoteční úvěry fyz. osobám UniCredit, 

Procedura 1530 PR 014 
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Příloha 9 krycí list – Doporučené zásady oceňování nemovitostí 

vydané při ČBA 
  










