
  

 

 

Odhad tržní hodnoty nemovité věci 
číslo 6/1704/2022 

Odhadce: Miroslav Mikule Máchova 793, 51251 Lomnice nad Popelkou, 724 129 871, reality@mikule.cz 

Datum objednání:  Datum místního šetření: 11.1.2022 

Místní šetření proběhlo za účasti: Ing.Šmíd, pan Veverka 

Datum převzetí kompletních podkladů: 19.1.2022 
Vlastník stavby: AAA Realitní fond, a.s., Na struze 227/1, 11000 Praha, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 
Vlastník pozemku: AAA Realitní fond, a.s., Na struze 227/1, 11000 Praha, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 

Objednatel: Klient: AAA Realitní fond, a.s., Na struze 227 / 1, 11000 Praha, Nové Město, 739543905 
 

   
 

Základní údaje  

Název nemovité věci: Rodinný dům Ústí čp.69, Stará Paka 
Adresa nemovité věci: Ústí 69, 50791 
Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor, č.p. 69 součást pozemku p.č. St. 136/2 včetně pozemků p.č. 

St. 136/1, St. 136/2, 150/1, 152/1 a příslušenství  v k.ú. Ústí u Staré Paky. 
Účel ocenění: Pro účely úvěrového řízení 
Katastrální údaje  
Kraj: Královéhradecký Okres: Jičín 
Obec: Stará Paka Katastrální území: Ústí u Staré Paky 
Ulice:  Číslo popisné/orientační 69 
List vlastnictví č.: 373 Parcelní čísla pozemků: St. 136/1, St. 136/2, 150/1, 152/1 

  

ÚČEL OCENĚNÍ: Pro účely úvěrového řízení (ocenění stávajícího stavu) 
 

Rizika 
+ Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 
+ Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací 
- Nemovitá věc situována v záplavové zóně III 
+ Bez reálných břemen a služebností 
- Zástavní právo / podzástavní právo (včetně budoucího) 
+ Nemovitá věc není pronajímána 
+ Přístup k nemovitosti přímo z veřejné komunikace je zajištěn přes pozemky p.č. 741/5 

Vyhodnocení rizik pro Collateral management: ANO 
 

 Současný stav Budoucí stav 

TRŽNÍ HODNOTA 
    JEDNOTKOVÁ CENA 

4 900 000 Kč 
21 668 Kč/m

2
  

 
0 Kč/m

2 

Vytvořeno programem NEMExpress verze 2.1.78 

Počet stran:  31 stran  Počet příloh: 21 
 
 

Lomnici nad Popelkou, dne 21.1.2022 Otisk razítka  Miroslav Mikule 
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Místopis (charakteristika obce, poloha nemovité věci v obci) 
Obec Stará Paka se nachází na severní hranici okresu Jičín. Je protáhlou řadovou vsí se zástavbou situovanou po obou 
stranách protékajícího potoka Rokytky a probíhající hlavní komunikace 2.tř. č.284 mezi městy Nová Paka a Lomnice nad 
Popelkou. Část zástavby je také situována kolem několika souběžných i křižujících místních komunikací. V obci je 
obecní úřad, obchod, škola, zastávka autobusu, vlaková stanice, kde se kříží dvě významné trati a to trať 030 z Liberce 
do Jaroměře a Pardubic a Trať 040 z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova. 
Zdravotnické zařízení v Nové Pace cca 3 km, správní centrum město Jičín vzdáleno 20 km. Obcí Nová Paka prochází 
silnice 1.tř.č.16. 
 
Nemovitost se nachází v katastrálním území Ústí u Staré Paky, v části obce Ústí, které se nachází v údolí řeky Olešky 
asi 2,5 km západně od Staré Paky. V Ústí se nachází vlaková zastávka, autobusová zastávka. Občanská vybavenost ve 
Staré Pace.  
Nemovitost se nachází na vyvýšeném místě, na břehu řeky Olešky u nově zrekonstruovaného silničního betonového 
mostu. Povodňové riziko č.3. Parkování na veřejné komunikaci i na vlastním pozemku u domu nebo ve vlastních dvou 
garážích. 
 

 

Poloha, okolí a dopravní dostupnost 

Poloha v obci: Okrajová část - zástavba RD 
Okolí:  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. tř  silnice II.,III.tř  



Celkový popis nemovité věci (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, 

příslušenství) 
Předmětem ocenění je rodinný dům volně stojící, podsklepený, patrový se stanovou střechou se střešním vikýřem a 
balkony. První podzemní podlaží slouží jako technické se dvěma garážemi, v prvním a druhém nadzemním podlaží je 
vždy jeden byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím. 
Dům je napojen na elektriku vrchní kabelovou přípojkou, na vodu z vlastní studny, s možností napojení na veřejný 
vodovodní řád, který vede přes pozemek, dále je zde možnost napojení na veřejný plynovod, plyn je k dispozici na 
hranici pozemku, do rodinného domu není zaveden, dům je odkanalizován do vlastního čistícího zařízení s přepadem do 
vodoteče. 
 
Příslušenství tvoří dřevěná kolna, zpevněná plocha z betonu před vjezdem do dvou garáží a ke hlavnímu vchodu do 
domu, dřevěný kotec pro psa, dřevěné oplocení s vraty a vrátky, venkovní posezení s domácí udírnou, fóliovník, vlastní 
studna, septik, přípojky inženýrských sítí, to je el. energie, vody z vlastní studny, kanalizační přípojky do septiku s 
přepadem do vodoteče a trvalé porosty na pozemcích.   
 



Technický popis oceňované nemovité věci 

Stavba dokončena v r. 1957 Dílčí rekonstrukce v r. 2020 Celková rekonstrukce v r.  
Stavebně technický stav: dobře udržovaná 
Průkaz energetické náročnosti budovy: Kategorie G ze dne: 9.12.2021 
Celková dodaná energie: 580 kWh/m2/rok 
Energeticky vztažná plocha: 259 m2 

Primární energie z neobnov. zdrojů: 366 kWh/m2/rok 
PENB zpracován podle vyhlášky: č. 264/2020 Sb. Hlavní zdroj energie: Kusové dřevo, dřevní štěpka 
Rekonstrukce stavby:  celková    dílčí    střecha    fasáda, zateplení    okna, dveře    interiér 

 

Inženýrské sítě a využití nemovité věci 
Přípojky (veř./vl.):  /  voda  /  kanalizace  /  plyn  /  elektro  telefon/datová 

síť 



Přístupová komu.:  zpevněná  nezpevněná přes pozemky parc. číslo 741/5 

Využití:  bydlení  pronájem  podnikání  bydl. a podnik.  část. obsazen  volný objekt 

Přístup a příjezd k pozemku 

 z veřejné komunikace  přes vlastní pozemky  zajištěn věcným břemenem 
  jiné zajištění přístupu k pozemkům  právně nezajištěn 

Přístup a příjezd přes pozemky 

Parcelní číslo Druh pozemku Vlastník pozemku/komunikace - komentář 
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741/5 Ostatní plocha - silnice Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec 
Králové 

Pronájem nemovité věci (zhodnocení nájemního vztahu) 

 Nemovitá věc není pronajímána / propachtována 

 Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek 

 Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou za tržních podmínek 

 Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou nebo neurčitou za nevýhodných podmínek pro 
pronajímatele 

Vyhodnocení rizik nemovité věci 

Rating rizika:  

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci 

RIZIKO Popis rizika 

NE  Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí  
NE  Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací  

Rizika spojená s umístěním nemovité věci 

RIZIKO Popis rizika 

ANO Nemovitá věc situována v záplavové zóně III  
 

Nemovitá věc:   byla v minulosti zaplavena  nebyla v minulosti zaplavena  

Pojištění proti povodni / záplavě:  doporučuji                 není nutné 

Popis rizik spojených s umístěním nemovité věci 

Nemovitost nebyla v minulosti zaplavena, dle vyjádření původního vlastníka paní Zuzany Veverkové. 
 

Věcná břemena a obdobná zatížení 

RIZIKO Popis rizika 

NE  Bez reálných břemen a služebností  
ANO Zástavní právo / podzástavní právo (včetně budoucího)  

Popis věcných břemen a obdobných zatížení 

Na LV 373 je zapsáno zástavní právo smluvní pro Hypoteční banku, a.s. podle smlouvy ze dne 12.3.2010. Toto zástavní 
právo není zohledněno v tržní hodnotě. 
 
 

Rizika ostatní 

RIZIKO Popis rizika 

NE  Nemovitá věc není pronajímána  

Přehled listů vlastnictví 

LIST VLASTNICTVÍ číslo 373 
Kraj: CZ052 Královéhradecký Okres: CZ0522 Jičín 
Obec: 573507 Stará Paka Katastrální území: 741477 Ústí u Staré Paky 
Ulice:  č.o.:  

Vlastníci Podíl 
PO IČO: 27413934 AAA Realitní fond, a.s. Na struze 227/1, 11000 Praha 1 / 1 

Stavby  stavba je součástí pozemku 
část obce Ústí Objekt k bydlení č.p. 69 na pozemku p.č. St. 136/2 ANO 
Pozemky  

St. 136/1 Stavební parcela Parcela KN 981 m
2 

zastavěná plocha a nádvoří 
St. 136/2 Stavební parcela Parcela KN 145 m

2 
zastavěná plocha a nádvoří 

150/1 Pozemková parcela Parcela KN 1 385 m
2 

trvalý travní porost 
152/1 Pozemková parcela Parcela KN 304 m

2 
zahrada 
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Výpočet věcné hodnoty staveb 
Rodinný dům čp.69 je samostatně stojící, zděný, podsklepený, patrový se stavebně neupraveným půdním prostorem. 
Dům byl vystavěn a předán do užívání v roce 1957. Od roku 2010 do roku 2020 byly na domě provedeny stavební 
úpravy, které obsahovaly průběžnou modernizaci vnitřních prostor, zařizovacích předmětů včetně výměny některých 
prvků krátkodobé životnosti, to je části střešní krytiny, oken, dveří vybavení sociálního zařízení a provedení venkovních 
úprav u domu, které sestávají ze zřízení venkovního posezení s domácí udírnou, postavení dřevěné kolny bez základů, 
fóliovníku, kotce pro psa, provedení dřevěného oplocení s vraty a vrátky.     
 
Rodinný dům se užíval pro trvalé bydlení se dvěma byty s dispozicí 2x 2+1 s příslušenstvím ve standardním provedení. 
Dům má jedno technické podlaží. V něm se nachází následující prostory: dvě samostatné garáže s garážovými vraty 
přístupnými z venkovního prostoru a kapacitou pro parkování dvou osobních automobilů, kotelnu se skladem paliva, 
která je vybavena kotlem ústředního vytápění třidy tři na spalování dřeva, štěpek, vnitřní chodbu, technickou místnost 
pod schodištěm, malou kuchyňku se dřezem, samostatné WC a schodiště do zádveří domu. 1.NP- přízemí obsahuje 
vstupní zádveří-verandu, schodiště do přízemí, chodbu před vstupem do bytu o velikosti 2+1 v přízemí. Byt v přízemí 
tvoří vnitřní chodba s malým balkonem, koupelna s vanou a umyvadlem včetně el. boileru pro ohřev teplé vody, 
samostatný splachovací záchod, kuchyň, spíž, obývací pokoj se vstupem na velký balkon s výhledem do zahrady a 
ložnici. Po schodišti je přístup do 1.patra s bytem o velikosti 2+1 s příslušenstvím. Byt v patře tvoří chodba se vstupem 
na malý balkon, koupelna, samostatný záchod, kuchyň, spíž, obývací pokoj se vstupem na velký balkon a ložnici. Prostor 
krovu je přístupný po dřevěném schodišti z chodby u schodiště. Půdní prostor je stavebně neupravený, se stanovou 
střechou a střešním vikýřem.  
 Místnosti se zkosenými stropy se světlou výškou pod 1,3 m se v domě nenachází. 
 
Technický stav domu je po provedené rekonstrukci velmi dobrý, vnitřní vybavení odpovídá standardu. 
 

Konstrukčně je dům vystavěn na betonových základech s izolací zdiva proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce jsou zděné 
u technického podlaží tloušťky 60 cm, u nadzemních podlaží tloušťky 45 cm, stropní konstrukce jsou betonové, 
nehořlavé, s SDK podhledem (2010), střecha je stanová, střešní krytina část z osinkocementových šablon, část z 
rovného falcovaného plechu (2010), klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu (2010), vnitřní omítky štukové, 
opravené (2012), fasáda pouze nahrubováno - jádro (2018), podezdívka z pískovcového kamene, vnitřní obklady 
keramické (2012), schody betonové s teracovými stupni, do krovu dřevěné bez podstupnic, dveře dřevěné s ocelovými 
zárubněmi (2018), okna plastová s izolačním dvojsklem (2010), povrch podlah v obytných místnostech tvoří část prkna, 
část OSB desky (2018), na chodbě plovoucí podlaha (2018), v obytných místnostech OSB desky (2018), vytápění 
ústřední s kotlem na pevné palivo - dřevo, štěpky (2018), otopná tělesa (2018), rozvod el. energie, světelný i motorový 
rozvod s pojistnými automaty (2011), bleskosvod není proveden, rozvod teplé i studené vody, ohřev teplé vody el. boilery 
1x (2016), 1x (2021), plyn není zaveden, odkanalizování plastovým potrubím do vlastního septiku s přepadem do 
vodoteče (2016), vybavení kuchyně není, vnitřní vybavení koupelny vana, umyvadlo v přízemí (2016), v patře (2018), 
splachovací WC s umyvadlem v každém podlaží (2018), zvláštní vybavení není. 
 

Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby 

Seznam podlaží 

Název podlaží Zastavěná plocha Započitatelná plocha podlaží 
1.PP - technické podlaží 130,48 m2 18,11 m2 

1.NP-přízemí 130,48 m2 104,95 m2 

2.NP-1.patro 130,48 m2 103,08 m2 

Celkem započitatelná plocha  226,14m2 

 

 

Výčet místností 

Název podlaží   

 Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Započitatelná plocha 

1.PP - technické podlaží   

 chodba 7,23 m2 0,50 3,61m2 

 technická místnost 2,45 m2 0,50 1,22m2 

 kuchyňka 7,09 m2 0,50 3,54m2 

 WC 2,09 m2 0,50 1,05m2 

 kotelna+sklad paliva 17,37 m2 0,50 8,69m2 

 garáž č.1 21,48 m2 0,00 0,00m2 

 garáž č.2 23,72 m2 0,00 0,00m2 

1.PP - technické podlaží - celkem 81,42 m2  18,11 m2 

1.NP-přízemí   

 zádveří-veranda 4,71 m2 1,00 4,71m2 

 schody 5,20 m2 1,00 5,20m2 

 chodba 13,99 m2 1,00 13,99m2 



- 5 - 

 

 koupelna 7,95 m2 1,00 7,95m2 

 WC 1,91 m2 1,00 1,91m2 

 kuchyň 14,71 m2 1,00 14,71m2 

 spíž 2,26 m2 1,00 2,26m2 

 obývací pokoj 25,26 m2 1,00 25,26m2 

 ložnice 23,38 m2 1,00 23,38m2 

 balkon 9,45 m2 0,50 4,72m2 

 balkon u chodby 1,73 m2 0,50 0,87m2 

1.NP-přízemí - celkem 110,54 m2  104,95 m2 

2.NP-1.patro   

 chodba u schodiště 8,01 m2 1,00 8,01m2 

 chodba vnitřní v bytě 10,93 m2 1,00 10,93m2 

 koupelna 7,75 m2 1,00 7,75m2 

 WC 1,94 m2 1,00 1,94m2 

 kuchyň 14,84 m2 1,00 14,84m2 

 spíž 2,21 m2 1,00 2,21m2 

 obývací pokoj 27,25 m2 1,00 27,25m2 

 ložnice 24,45 m2 1,00 24,45m2 

 balkon 9,60 m2 0,50 4,80m2 

 balkon u chodby 1,80 m2 0,50 0,90m2 

2.NP-1.patro - celkem 108,78 m2  103,08 m2 

   

 

Výpočet obestavěného prostoru 

Název  Obestavěný prostor 

1.PP - technické podlaží (11,35*10,90+3,30*2,05)*(2,45) =  319,68 m3 

1.NP-přízemí (11,35*10,90+3,30*2,05)*(2,82)+(1,73+9,45)*1,00 =  379,13 m3 

2.NP-1.patro (11,35*10,90+3,30*2,05)*(2,45)+(1,80+9,60)*1 =  331,08 m3 

půda - krov (11,35*10,90)*0,6+(11,35*10,9)*1/3*3,1+(1,0*1,5)/2*3,0 =  204,32 m3 

Obestavěný prostor - celkem: =  1 234,20 m3 

 

Konstrukce Popis 
Základy betonové pasy izolované 
Zdivo u 1.PP-60 cm, ostatní zděné tl. 45 cm 
Stropy litý beton, SDK podhledy 
Střecha stanová s vikýřem 
Krytina 1/2 eternit, 1/2 falcovaný plech 
Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 
Vnitřní omítky vápenné, štukové 
Fasádní omítky základní hrubé jádro, část neomítnuté 
Vnější obklady podezdívka - pískovcový kámen 
Vnitřní obklady keramické obklady 
Schody betonové s teracovými stupni 
Dveře dřevěné se zárubněmi 
Okna plastová s izolačním dvojsklem 
Podlahy obytných místností prkna, OSB desky, plovoucí podlaha 
Podlahy ostatních místností 1.PP-beton, ostatní keramická dlažba 
Vytápění ÚT - pevné palivo- dřevo, štěpky 
Elektroinstalace světelný  i motorový rozvod, jističe 
Bleskosvod chybí 
Rozvod vody teplé i studené 
Zdroj teplé vody el. boilery pro každé podlaží 
Instalace plynu chybí 
Kanalizace do vlastního septiku 
Vybavení kuchyně chybí 
Vnitřní vybavení 2x vana, 2x umyvadlo 
Záchod 2x samostatné WC + 1x v 1.PP 
Ostatní chybí 

 

 

 

Zastavěná plocha [m2] 130 
Obestavěný prostor [m3] 1 234,20 
Jednotková cena (JC) [Kč/m3] 6 000 
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Počet podzem./nadzem. podlaží  1 / 2 
Podlahová plocha obytná/nebytová [m2/m2] 300,74 / 0,00 
Rozestavěnost % 100,00 
Reprodukční hodnota (RC) Kč 7 405 221 
Stáří roků 65 
Další životnost roků 85 
Opotřebení % 43,33 
Věcná hodnota (VH) Kč 4 196 317 

 

Výpočet hodnoty pozemků 

Základní popis oceňovaných pozemků 

Oceňované pozemky jsou převážně rovinné, v prostoru za domem tvoří svah s trvalými okrasnými, náletovými porosty. 
Zpevněná plocha pouze u vjezdu do garáží a ke hlavnímu vchodu.  
 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  

m2 

Jednotková cena 
Kč/m2 

Vlastnický podíl Celková cena 
pozemku Kč   

zastavěná plocha a nádvoří St. 136/1 981 600 1 / 1 588 600 
zastavěná plocha a nádvoří St. 136/2 145 600 1 / 1 87 000 
trvalý travní porost 150/1 1 385 200 1 / 1 277 000 
zahrada 152/1 304 200 1 / 1 60 800 
Celková výměra pozemků: 2 815 Hodnota pozemků celkem: 1 013 400 

 

Výpočet porovnávací hodnoty 

Porovnatelné nemovitosti jsou rodinné domy vhodné pro trvalé bydlení a nachází se v okruhu do 7 km od oceňované 

nemovitosti. Jedná se převážně o nemovitosti po rekonstrukci a řádně udržované. 

 

Lokalita Započitatel
ná plocha 

Pozemek Dispozice Požadovaná 
cena 

Jednotková 
cena 

 Koeficient 
celkový  

Upravená cena 

 

Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc  Foto 
  m2 m2  Kč Kč/m2  Kc  Kč/m2 

Oceňovaná nemovitá věc 

Stará Paka, část 
obce Ústí. 

226,14 2 815 2 x 2+1    

samostatně stojící rodinný dům. 

Srovnávané nemovité věci 

Stará Paka - Ústí, 
okres Jičín 

130,00 2 199 4+1 3 390 000 26 077 0,96 25 034 

Rodinný dům 130 m2, pozemek 2 199 m2, Prodej rodinného domu k rekonstrukci v obci Stará 

Paka, část Ústí. Jedná se o původní zděný rodinný dům postavený ve 20.letech min. 
století. Dům stojí na vlastním pozemku o celkové výměře 2199 m2,obytná část má vnitřní 
dispozici: v přízemí vstupní chodba, kuchyň, 2 pokoje,koupelna,komora,suché WC, 
uhelna,dále je zde vstup do sklepa a do patra.V přízemí se nachází rovněž prostorná 
veranda s výhledem na pozemek. 

V 1. patře jsou 2 místnosti a podkrovní prostory. Střecha domu je z pálených a 
betonových tašek,okna původní špaletová,rozvody elektřiny původní, je zde 220V i 
380V.Zdrojem vody je studna na vlastním pozemku,v obci je obecní VŘ. Je zaveden plyn 
do domu, vytápění bylo řešeno kamny na TP, jsou zde 2x wafky, dům má 3 komíny. 
Odpady jsou svedeny do jímky. Je zavedena pevná telefonní linka. 

Na obytnou část navazuje původně hospodářská část, kde je možno vybudovat další 1-2 
místnosti a rozšířit tak užitnou plochu domu nebo využít jako skladovací prostory. Vnitřní 
členitost domu skýtá různé možnosti nového dispozičního uspořádání. 

Na pozemku je plechová garáž, příjezd je z hlavní silnice nebo z druhé strany po obecní 
cestě. Zvláštností je potůček protékající přes pozemek. 

Dům se nachází v krásné přírodní klidné lokalitě mezi Lomnicí n. P (5km) a Starou Pakou 
(3km),v nichž je veškerá občanská vybavenost. V obci je autobusová i vlaková zastávka. 
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Město Jičín je vzdálené 10km. Lokalita je ideální pro milovníky klidného bydlení s 
možností výletů do nedalekých Prachovských skal a Českého ráje s bohatou nabídkou 
turistických nebo cyklo tras. Pro vyznavače zimních sportů může být lákavá dostupnost 
zimních krkonošských středisek (cca 40km). Dům může po rekonstrukci sloužit k 
rekreačním účelům nebo pro plnohodnotné trvalé bydlení. 
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - nabídková cena sreality 01/2022 - koeficient 0,90; Lokalita - 
stejná část obce - koeficient 1,00; Velikost objektu - ZP i PP stejná - koeficient 1,00; Provedení a 
vybavení - lokální plynové+tuhá paliva - koeficient 0,95; Celkový stav - dům k rekonstrukci - 
koeficient 1,05; Vliv pozemku - srovnatelná výměra - koeficient 1,00; Úvaha zpracovatele ocenění 
- pouze jeden byt s garáží - koeficient 1,05; Energetická náročnost budovy - "G" nezateplený dům 
- koeficient 1,02;  
 

 

Nová Paka, Okres 
Jičín 

135,00 285 2x 2+1 3 100 000 22 963 1,01 23 193 

Rodinný dům 135 m2, pozemek 285 m2., RD v krásném a klidném místě, přitom v blízkosti 

veškeré občanské vybavenosti a dostupnosti zejména pro milovníky zimních sportů – 
nejbližší sjezdovka necelé 2 km od domu a mnoho dalších do 30 minut jízdy autem. 
Jedná se o zděný, částečně podsklepený dům z r. 1910, poslední rekonstrukce zde 
proběhla v r.1965. Dispozice: v přízemí domu je chodba se sociálním zařízením, komora, 
kuchyně, obývací pokoj a ložnice. Z chodby vede schodiště do patra, kde je také kuchyň 
a 2 pokoje. V mezipatře je vstup na terasu s výhledem do vnitrobloku. Dům se vytápí 
plynovým kotlem, voda městská, septik. K domu náleží garáž, kůlna a prostor (původně 
prádelna). Stav domu je udržovaný, přesto je nutné počítat s rekonstrukcí domu, aby 
vzniklo komfortní, příjemné a odpovídající bydlení této doby. V blízkosti jsou školy, školka, 
obchody (Lidl, Peny..), pošta, lékař – poliklinika. Výborná dopravní dostupnost – vlakové 
nádraží 7 minut, autobus. (Inzerované výměry opravuji dle skutečnosti) 
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - nabídková cena sreality 11/2021 - koeficient 0,90; Lokalita - 
stejná obec, atraktivnější KÚ - koeficient 0,95; Velikost objektu - ZP i PP menší - koeficient 1,05; 
Provedení a vybavení - ÚT plyn, septik, vodovod - koeficient 0,95; Celkový stav - rekonstrukce z 
roku 1965 - koeficient 1,05; Vliv pozemku - malá výměra - koeficient 1,05; Úvaha zpracovatele 
ocenění - pouze částečné podsklepení - koeficient 1,05; Energetická náročnost budovy - 
nezateplený dům - koeficient 1,02;  
 

 

      

Nová Ves nad 
Popelkou, okres 
Semily. 

232,00 2 258 4+kk, 1+1 4 320 000 18 621 0,92 17 131 

Rodinný dům 232 m2, pozemek 2.258 m2., Prostorný dvougenerační rodinný dům o dispozici 

5+kk, jež se skládá ze dvou částí, a to z novostavby domu ( 4+kk), která byla 
kolaudována v roce 2012 a z roubené chalupy o dispozici 1+1 (podlahová plocha 49 m2). 
Nemovitost se nachází v Nové Vsi nad Popelkou (okr. Jičín), ideální místo pro rekreaci 
(14 km od českého ráje), ale i pro klidné rodinné bydlení. Celý objekt lze využít vzhledem 
k zajímavému prostorovému uspořádání i na investici. Obec je vzdálena 14 km od Jičína, 
98 km od Prahy (1: 11 minut jízdy autem). K domu náleží prostorná udržovaná zahrada o 
ploše 2069 m2, dále pak stodola (o užitné ploše 100 m2), jež zahrnuje 3 úložné části. 
Tuto stodolu lze využít i pro vybudování dalšího objektu k bydlení, či jako skladovací 
prostor. Dále k domu náleží nově vybudovaná kůlna o ploše 8 m x 4 m (postavena v roce 
2018). Dispozice rodinného domu je 4+kk (nebo lze vzhledem ke své dispozici pojmout 
jako dvougenerační bydlení 2+kk + menší byt 2+kk (30 m2). Přízemí domu je zcela 
bezbariérové a naleznete zde vstupní chodbu, prostorný obývací pokoj s francouzským 
oknem a vstupem na zahradu, dále pak koupelnu se sprchovým koutem a s rohovou 
vanou (k dispozici vestavěná skříň na pračku). V prvním patře se nachází 3x ložnice 
(jedna z ložnic disponuje kuchyňskou linkou, lze tedy využít i jako dvougenerační bydlení 
2+kk a menší 2+kk. Dům disponuje euro okny a je vytápěn kvalitními infračervenými 
panely. Informace k roubené chalupě: podlahová plocha 49 m2, postavena z pískovce a 
ze dřeva a je určena k rekonstrukci, nicméně je velmi útulná a stále obyvatelná. 
Dispozice: zádveří, chodba se vstupem do koupelny se sprchovým koutem, dále hlavní 
obytná místnost s kuchyňským koutem, dále pak ložnice. Roubenka disponuje malým 
sklípkem ( 10 m2) a půdním prostorem, kde se nabízí možnost vybudovat další pokoje. 
Podlahová plocha je 49 m2. Vytápění chalupy je na tuhá paliva. Odpady obou objektů 
jsou svedeny do septiku (80 m3) s trativodem a bio filtrem. Lokalita Vám zajistí klidné 
bydlení s kompletní občanskou vybaveností (škola, školka, obchod, atd.). Obec je 
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vzdálená 14 km od Jičína, v blízkosti Českého ráje, zajímavé cyklostezky, lesy pro 
houbaření atd. Z důvodu nepředložení platného PENB ze strany majitelem před zadáním 
do inzerce, je tato nemovitost v souladu s platným zákonem dočasně do jeho předložení 
zařazená do energetické třídy G. 
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - realizovaná cena 04/2021 - koeficient 1,00; Lokalita - 
srovnatelná lokalita - koeficient 1,00; Velikost objektu - ZP i PP větší - koeficient 0,95; Provedení a 
vybavení - vytápění el. panely+tuhé palivo - koeficient 1,00; Celkový stav - dům po rekonstrukci - 
koeficient 1,00; Vliv pozemku - srovnatelná výměra - koeficient 1,00; Úvaha zpracovatele ocenění 
- navíc vedlejší stavba stodoly - koeficient 0,95; Energetická náročnost budovy - nezateplený dům 
- koeficient 1,02;  
 

 

Variační koeficient před úpravami: 13,56 % Variační koeficient po úpravách: 15,50 % 

Započitatelná plocha 226,14 m2 

Minimální jednotková cena: 17 131 Kč/m2 Minimální cena: 3 874 004 Kč 

Průměrná jednotková cena: 21 786 Kč/m2 Průměrná cena: 4 926 686 Kč 

Maximální jednotková cena: 25 034 Kč/m2 Maximální cena: 5 661 189 Kč 

Stanovená jednotková cena: 21 800 Kč/m2 Porovnávací hodnota:       4 929 852 Kč 

 

Rekapitulace ocenění 

Vyhodnocení nabývacího titulu a kupní ceny 

Kupní cena:  Kč 

Nemovitost není předmětem převodu. 

Vlastník získal nemovitosti kupní smlouvou ze dne 24.11.2021 za kupní cenu 4.600.000 Kč. 

Komentář ke stanovení tržní hodnoty posuzovaných nemovitých věcí 

Na základě uvedené porovnávací hodnoty ve výši 4.929.852 Kč potvrzuji výslednou hodnotou zajištění, to je tržní 
hodnotu ve výši 4.900.000 Kč.  
 

Nemovitost se nachází na vlastním pozemku, přístup z veřejné komunikace, umístění v klidné části obce, krytá svažitým 

terénem ze severní strany.   

 

Rekapitulace ocenění posuzované nemovité věci 
Prodejnost nemovitosti: prodejná do 6 měsíců 

 Současný stav Budoucí stav 

Porovnávací hodnota 4 929 852 Kč 0 Kč 
Výnosová hodnota 0 Kč 0 Kč 
Věcná hodnota 5 209 717 Kč 0 Kč 
Tržní hodnota 4 900 000 Kč  
- z toho hodnota pozemku 1 013 400 Kč 0 Kč 

 

Minimální cena v rekonstrukci x  
Vklad investice do nemovité věci 0 Kč x 
Reprodukční hodnota 7 405 221 Kč 0 Kč 
- z toho hlavní budova 7 405 221 Kč 0 Kč 
- ostatní objekty 0 Kč 0 Kč 

 

Silné stránky nemovité věci 

Dobrá dostupnost do sídelní části obce Stará Paka, kde je k dispozici veškerá občanská vybavenost a výborná 
dostupnost do horských středisek Krkonoš a do Českého ráje. Pozemky jsou o celkové výměře 2.815 m2 a jejich velikost 
umožňuje přiměřené aktivity - zahrada, sport, domácí zvířata. 
Nemovitost se nachází na vlastních pozemcích, přístup z veřejné asfaltové komunikace. 
Možnost parkování dvou osobních aut ve vlastní garáži v domě i na vlastním pozemku před garáží u rodinného domu.  
Vzdálenost k zastávce autobusu 320 m. 
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Možnost napojení rodinného domu na veřejný vodovod i plynovod. 

Slabé stránky nemovité věci 

V daném místě není možnost napojení na veřejnou kanalizaci. 
Nemovitost se nachází v ochranném pásmu železniční tratě. 

 

Stanovení standardní jednotkové ceny za m2 započitatelné plochy (pouze pro statistické účely) 

Tržní hodnota: 4 900 000 Kč 

Z toho hodnota garáží, garážových a parkovacích stání: 200 000 Kč 

Z toho podíl venkovních úprav a ostatních staveb na tržní 
hodnoty: 

2,00 % 98 000 Kč 

Z toho tržní hodnota pozemků: 1 013 400 Kč 

Upravená tržní hodnota: 3 588 600 Kč 

Započitatelná plocha: 226,14 m
2 

Jednotková cena započitatelné plochy: 15 869 Kč/m
2 

 

Seznam podkladů a příloh 
Podklad / Příloha   počet stran A4 v příloze   

Výpis z LV č.373 ze dne 10.1.2022 2 

snímek katastrální mapy 2 

mapa oblasti 1 

Fotodokumentace 4 

Kopie kupní smlouvy ze dne 24.11.2021 9 

Zpráva o nebezpečí povodně pro čp.69 Ústí u Staré Paky. 1 

Průkaz energetické náročnosti budovy. 2 

informace poskytnuté vlastníkem  

prohlídka nemovitosti odhadcem  
  

Koncesní listina 

Koncesní listinu vydal: Okresní úřad v Semilech, okresní živnostenský úřad - Č.j.: ŽÚ 112749/00 ze dne 15.12.2000 
Certifikát odhadce nemovitostí QON číslo 1145/19 dne 23.10.2019 vydal AMBIS, a.s., Praha, platnost do 23.10.2024. 
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mapa ortofoto 
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Mapa oblasti 
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RD čp.69 - venkovní pohledy 

  
pohled ze zahrady příjezd k RD ze silnice 

  
vjezd do garáže+čp.69 boční pohled ze zahrady 

  
venkovní posezení+udírna dřevěná kolna 

  
dřevěný kotec pro psa nový most-výhled ze zahrady 
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1.NP-přízemí 

  
vstupní veranda+schody vnitřní chodba 

  
kuchyň obývací pokoj 

  
ložnice výhled z balkonu 

  
koupelna splachovací WC 
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2.NP-první patro 

  
podesta a schody vnitřní chodba 

  
kuchyň obývací pokoj-vstup do ložnice 

  
výhled z balkonu spíž u kuchyně 

  
koupelna splachovací WC 
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půda-krov, technické podlaží 

  
podesta a schody na půdu půda - krov 

  
kuchyňka splachovací WC 

  
garáž č.1 garáž č.2 

  
vnitřní chodba kotelna a sklad paliva 
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 ...................................................... 

       
                             číslo supervize 

Průvodní list supervize 

 

Rekapitulace odhadu (vyplňuje odhadce) 

Ceny dle odhadce Stávající stav Kč Budoucí stav Kč 

Věcná hodnota nemovité věci (staveb i pozemků) 5 209 717  

Procento opotřebení * 43,33 %  

Reprodukční cena celkem 7 405 221  

Odhad tržní hodnoty pozemku (ů) * 1 013 400  

Cena za m2 pozemku (hlavní části) * 360  

Výnosová hodnota 0 ————— 

Srovnávací hodnota 4 929 852 ————— 

Návrh tržní hodnoty pro úvěrové řízení * 4 900 000  

Poznámka: 
 

Odhadce (jméno a podpis) Číslo odhadu Datum odhadu 

 

.......................................................... 

Miroslav Mikule 

6/1704/2022 21.1.2022 

 

Žádost o provedení supervize (vyplňuje úvěrový pracovník) 

Žadatel o úvěr  

Vlastník nemovité věci  

Účel úvěru  

Výše kupní ceny (v případě, že je úvěr poskytován za 
účelem koupě oceňované nemovité věci) 

 

Poznámka: 
 

Úvěrový pracovník (jméno a podpis, telefon) Pobočka/útvar Dne 

   

 

Supervize nemovité věci (vyplňuje supervizor) 

Výsledek supervize Stávající stav Kč Budoucí stav Kč 

Zástavní hodnota stanovená bankou   

Prohlídka nemovité věci ……………………… 

datum 

………………………………………………………. 

účastníci 

Poznámka: 
 

Supervizor banky 
……………………… 

datum 
………………………………………………………. 

jméno a podpis 

Schválil za banku 
……………………… 

datum 
………………………………………………………. 

jméno a podpis 

 


