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A NÁLEZ  

1 ÚKOL A PŘEDMĚT OCENĚNÍ 

Znalecký posudek je vypracován na základě pokynu objednavatele posudku. Znalecký úkol je dán 
usnesením č.j. 174 EX 718/17-44. 

Jedná se o ocenění nemovitých věcí: 

 

Příslušenství: sklep - příslušenství bytu mimo byt. 

2 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

Předmět ocenění byl zkoumán při místním šetření konaném dne 03.05.2018 za přítomnosti 
povinného, Mgr. Petra Havlíka. 

3 DEN OCENĚNÍ 

Poslední informace relevantní pro zpracování posudku byly získány dne 18.05.2018, což je den 
ocenění. 

4 PODKLADY  

- výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 4380, k.ú. Podolí, získaný prostřednictvím Dálkového přístupu 
do Katastru nemovitostí dne 08.03.2018 

- výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 4347, k.ú. Podolí, získaný prostřednictvím Dálkového přístupu 
do Katastru nemovitostí dne 08.03.2018 

- snímek katastrální mapy 
- usnesení č.j. 174 EX 718/17-44 
- barevná fotodokumentace 
- informace získané při místním šetření 
- záznam z prohlídky nemovitých věcí 
- zákon č. 151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku) ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 

Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011, č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 
Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. 
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- vyhláška č. 457/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

- Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. a kol. - Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí, Akademické 
nakladatelství CERM, s.r.o., 2016 

- Petr Ort - Oceňování nemovitostí - Moderní metody a přístupy, Leges s.r.o., 2014 
- Kolektiv autorů - Věcná břemena od A do Z, Linde Praha a.s., 2009 
- Zbyněk Zazvonil - Porovnávací hodnota nemovitostí, Ekopress 2006 
- Zbyněk Zazvonil - Odhad hodnoty nemovitostí, Ekopress 2012 
- časopis „Soudní inženýrství“ vydávaný Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně, Údolní 53, 602 00 Brno; ročníky 1996 až 2018 
- odborný čtvrtletník „Odhadce a oceňování majetku“ vydávaný Českou komorou odhadců majetku, 

Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1; ročníky 2003 až 2018 
- Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) - Trend Report 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 

 

 

 

B POSUDEK 

1 APLIKOVANÁ METODA OCEN ĚNÍ 

V tomto posudku je zjišťována obvyklá cena předmětu ocenění, kterou se dle zákona č. 151/1997 Sb. 
(zákon o oceňování majetku) v platném znění, rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích 
stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 
Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy 
mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní 
obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 
kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy 
majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se 
rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku vyplývající z osobního vztahu k němu. Obvyklá cena 
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 

Porovnávací způsob ocenění je proveden srovnáním s realitním trhem, a to metodou přímého 
porovnání. Uvedený postup je v souladu s tržními přístupy k oceňování a s ustálenou judikaturou. 
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2 OCENĚNÍ 

Popis: 

Bytový dům má celkem 21 bytů se čtyřmi vchody, je půdorysně nepravidelného tvaru, je samostatně 
stojící, situovaný na svažitém, terasovitě upraveném terénu. Byt se nachází ve 4.NP a je dispozice 
5+kk. K bytu je zřízeno právo užívání dvou parkovacích stání v 1.PP, ozn. č. 6 a7  (vedle sebe), za 
kterými je vstupu do sklepa (příslušenství bytu mimo byt). Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové a 
rodinné domy; naproti domu je parkoviště a areál České televize. Centrum hlavního města Prahy je 
ve vzdálenosti 4 km, k autobusové zastávce MHD Na hřebenech je vzdálenost cca 300 m. Přístup 
ke stavbě je možný přes branku z ulice Na hřebenech II, vjezd do podzemních garáží bytového domu 
je z ulice Nad cementárnou. Oplocení okolo bytového domu je provedeno včetně zahrad, součástí 
společných zahrad jsou zpevněné plochy, vstupní branky a okrasné rostlinstvo. 

Konstruk ční řešení a technické vybavení: 

Doba výstavby: dle zjištěných podkladů a sdělení, před 14 lety; údržba: dobrá 

Počet podlaží: podsklepeno (1.PP), 5 nadzemní podlaží (přičemž byt se nachází ve 4.NP) 

Základy: betonové pasy s izolací proti zemní vlhkosti  

Nosné konstrukce: ŽB skelet; s vyzdívkami; zatepleno 

Stropy: ŽB monolitické 

Střecha: plochá střecha Krytina střechy: 
fólie mPVC; na terasách s pochůzí 
vrstvou kačírku 

Klempířské 
konstrukce: 

okenní parapety, oplechování; z pozinkovaného, případně titanzinkové plechu, bez další povrchové 
úpravy 

Vnitřní povrchy: 
dvouvrstvé vápenocementové omítky; obklady keramické na WC, v koupelnách a komoře (umístěna 
pračka) 

Vnější povrchy: tenkovrstvá probarvená omítka 

Schody: nosná část železobetonová; povrch stupňů: keramický obklad; zábradlí kovové, madlo dřevěné   

Dveře: 

dřevěné hladké plné a částečně prosklené, masivní, 
s dřevěnými zárubněmi (závěs dveří bezfalcový); 
vstupní dobytu jsou bezpečností; vstupní do bytového 
domu jsou kovové - prosklené 

Vrata: zateplená; sekční automatická 

Okna: dřevěná s dvojitým izolačním zasklením, v suterénu jsou opatřeny venkovní fixní žaluzií 

Povrch podlah: dle účelu užití místnosti: keramická dlažba, betonová mazanina, dřevěná plovoucí podlaha 

Vytápění: 
ústřední do plechových radiátorů s termostatickými hlavicemi (s hladkými předními panely), centrální 
dálkový rozvod  
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Ohřev teplé vody: centrální dálkový rozvod 

Vnitřní vodovod: je proveden rozvod studené i teplé vody  Hygienické vybavení: 
WC splachovací; umyvadla, vana, 
sprch. kout, bidet 

Vnitřní kanalizace: od všech zařizovacích předmětů; plast Vnitřní plynovod: rozvod je proveden 

Elektroinstalace: na jističe, kompletní rozvod světelného proudu (230V); bleskosvod je instalován 

Výtahy: stanice v každém podlaží Vybavení kuchyní: varné jednotky (na el. energii) 

Ostatní: 
např. vzduchotechnika, hydranty, EZS, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího telefonu, 
odvětrávání ventilátory, rozvod antén pod omítkou 

Dispozice: 

Bytová jednotka č. 1193/19 se nachází ve 4.NP: hala, komora, WC, chodba, koupelna, pracovna, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem, komora, chodba, 3x ložnice, koupelna společně s WC, 2x 
balkon. 

 

Půdorysné schéma 4.NP 

 

Příslušenství bytu mimo byt: sklep v 1.PP (ozn. SO.24); vlastník bytové jednotky č. 1163/19 je 
oprávněn užívat dvě parkovací stání v 1.PP, označení parkingu ve společných prostorech č. 6 a 7.  
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Výřez z půdorysu 1.PP 

 

Srovnávací parametry: 

Výměra Započitatelná 
výměra 

Podlahové plochy bytu 
[m2] 

Koeficient 
dle typu 

podlahové 
plochy [m2] 

hala 16,20 1,0 16,20 

komora 2,80 1,0 2,80 

WC 2,40 1,0 2,40 

chodba 3,80 1,0 3,80 

koupelna 4,50 1,0 4,50 

pracovna 19,40 1,0 19,40 

obývací pokoj + kk 55,50 1,0 55,50 

komora 2,40 1,0 2,40 

chodba 8,90 1,0 8,90 

ložnice 13,20 1,0 13,20 

ložnice 9,90 1,0 9,90 

ložnice 18,60 1,0 18,60 

koupelna + WC 7,40 1,0 7,40 

balkon 12,40 0,5 6,20 

balkon 6,80 0,5 3,40 

sklep (příslušenství bytu mimo byt) 11,60 0,5 5,80 

Započítaná podlahová plocha bytu: 180,40 

Poznámka: započitatelná plocha bytové jednotky je vypočítána ve smyslu "Doporučených zásad oceňování nemovitostí", 
vydaných Českou bankovní asociací. 
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Závady technické povahy: 

Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém 
technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav 
odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše dobré 
údržbě. Připomínky existují spíše v rovině estetické, a to: drobné trhlinky na vnitřních omítkách 
(pouze lokálně malého rozsahu na dvou místech), dále na dřevěných dřevěných oknech, které jsou 
hlavně na "zaklapávacích" lištách (u zasklení), s viditelným opotřebením krycí lazury. 

 

Závady právní povahy: 

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 4380 existuje soubor omezení vlastnického práva (zástavní 
právo, zahájení exekuce). To však vhledem k účelu posudku (pro exekuční řízení) nepovažujeme za 
závady právní povahy a není s nimi v tomto posudku uvažováno. 

Upozorňujeme na existenci věcných břemen, které jsou oceněny samostatně, viz níže. 
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Srovnávací nemovité věci (SN): 

 

1) Byt 5+1  

Nabídková cena: 11 900 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 82 069 Kč/m2 
Lokalita: ulice Gutova, Praha 10 - část obce Strašnice 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Podlaží: 4. podlaží 
Užitná plocha: 162,80 m2 
Plocha podlahová: 127,20 m2 
Započítaná podlahová plocha: 145 m2 
Terasa: 30,9 m2 
Balkon: 4,70 m2 
Sklep: Ano 
Parkování: Ano 
Topení: Lokální plynové 
Popis: 
Mezonetový byt s terasou, balkónem a 2 garážovými stáními. Dům s výtahem. Dispozice bytu 
nacházejícího se ve 4. a 5. nadzemním podlaží tvoří obývací pokoj s kuchyňským koutem a vstupem 
na balkón, 2 ložnice (1 s koupelnou a vestavěnou skříní) s okny do zahrady, toaleta pro hosty a 
zádveří se schodištěm do patra; galerie a 1 ložnice se vstupy na terasu a další koupelna. Vybavení: 
podlahy - parkety, v koupelnách dlažba, dřevěná eurookna, kuchyňská linka s plynovým sporákem a 
vestavnými spotřebiči Whirpool. Vytápění plynovým kotlem. Příslušenství k bytu: sklep.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář SVOBODA & WILLIAMS, s.r.o. 
ulice Na Perštýně 362/2, 11000 Praha - část obce Staré Město 
Tel.: +420 257 328 281 
www.svoboda-williams.com 
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2) Byt 5+kk  

Nabídková cena: 13 450 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 77 135 Kč/m2 
Lokalita: V Dolině, Praha 10 - Michle  
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Podlaží: 4. podlaží z celkem 6 včetně 1 podzemního 
Užitná plocha: 193,94 m2 
Plocha podlahová: 154,80 m2 
Balkón: 34,14 m2 
Sklep: 5 m2 
Započítaná podlahová plocha: 174,37 m2 
Parkování: 2 
Topení: Ústřední dálkové 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina:230V 
Výtah: Ano 
Popis: 
Mezonetový byt 5+kk + 2x parkovací stání a sklepní kóje. Dispozice: v prvním podlaží - obývací 
pokoj, kuchyň, koupena s toaletou a ložnicí; v druhém podlaží - 3 pokoje s koupelnou a samostatné 
WC. Všechny pokoje mají balkon. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář RE/MAX Atrium 
Bc. Kateřina Holoubková 
U Kublova 537/1, 14700 Praha – Podolí 
Tel.: 731 621 634 
www.re-max.cz 
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3) Byt 4+1  

Nabídková cena: 18 900 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 119 243 Kč/m2 
Lokalita: ulice Pod kaštany, Praha 6 - část obce Bubeneč 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Novostavba 
Podlaží: 5. podlaží z celkem 6 včetně 1 podzemního 
Užitná plocha: 174 m2 
Plocha podlahová: 143 m2 
Balkón: Ano 
Lodžie: Ano 
Terasa: 21 m2 
Sklep: 10 m2 
Započítaná podlahová plocha: 158,50 m2 
Parkování: 2 
Výtah: Ano 
Popis: 
Byt v pátém patře rezidenčního komplexu villa Bianca. Byt má dispozici 4+1: vstupní hala, dva 
pokoje (každý 10 m2), ložnice (20 m2), obývací pokoj (40 m2) a kuchyni, terasa, dvě koupelny, jedna 
s vanou a jedna se sprchovým koutem. K bytu náleží dvě stání v podzemních garážích a sklepní kóje 
(cca 10 m2).  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Lekvi & Partners 
ulice Pitterova 2855/13, 13000 Praha - část obce Žižkov 
www.lekvi.cz 
 
 



   Odhadci a znalci CZ, s.r.o.  Znalecký posudek č. 5151 – 245 / 2018 

12 

4) Byt 5+kk  

Nabídková cena: 16 819 300 Kč 
Upravená nabídková cena: 111 756 Kč/m2 
Lokalita: ulice Altajská, Praha 10 - část obce Vršovice  
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Novostavba 
Podlaží: 8. podlaží z celkem 8 
Užitná plocha: 163 m2 
Terasa: 25 m2 
Započítaná podlahová plocha: 150,50 m2 
Sklep: Ano 
Parkování: Ano 
Výtah: Ano 
Popis: 
Mezonet s dispozicí 5+kk (138 m2) s terasou, v 7. a 8. nadzemním podlaží. Společná zahrada ve 
vnitrobloku. Možnost nabití elektromobilu v garážích domu, integrovaná tepelná čerpadla pro 
mechanickou výměnu vzduchu v bytech s rekuperací vzduchu. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Homeland 
ulice Salvátorská 931/8, 11000 Praha - část obce Staré Město 
www.homeland.cz 
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5) Byt 5+kk  

Nabídková cena: 16 750 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 114 334 Kč/m2 
Lokalita: ulice Šaldova, Praha 8 - část obce Karlín 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Podlaží: 3. podlaží 
Užitná plocha: 154 m2 
Plocha podlahová: 139 m2 
Započítaná podlahová plocha: 146,50 m2 
Lodžie: 15 m2 
Sklep: Ano 
Parkování: Ano 
Topení: Ústřední dálkové 
Popis: 
Mezonetový byt s lodžií, dům je přestavbou bývalé sýpky z 19. století. Vstupní úroveň ve 4. 
nadzemním podlaží: 3 ložnice, z toho 1 s vlastní koupelnou (vana), dále společnou koupelnu 
(sprchový kout), předsíň a schodiště do 3. Podlaží: obývací pokoj s kuchyňským koutem, jídelna a 
lodžie, pracovna, koupelna a 2 úložné komory. Vybavení: dřevěné podlahy, schodiště, dveře a repliky 
původních oken s roletami. Úpravy povrchů: tapety, mozaika v koupelnách. Vestavěné skříně a plně 
vybavená kuchyňská linka. K bytu náleží garážové stání a sklep, součástí je soukromá společná 
zahrada. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář SVOBODA & WILLIAMS, s.r.o. 
ulice Na Perštýně 362/2, 11000 Praha - část obce Staré Město 
Tel.: +420 257 328 281 
www.svoboda-williams.com 
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6) Byt 5+kk  

Nabídková cena: 17 999 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 84 471 Kč/m2 
Lokalita: ulice Lindleyova, Praha 6 - Dejvice  
Stavba: Skeletová 
Stav objektu: Novostavba 
Podlaží: 6. podlaží z celkem 6 
Užitná plocha: 336,9 m2 
Plocha podlahová: 175,9 m2 
Terasa: 157 m2 
Sklep: 4 m2 
Započítaná podlahová plocha: 213,08 m2  
Garáž: Ano 
Započítaná podlahová plocha:  
Topení: Ústřední dálkové 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V 
Výtah: Ano 
Popis: 
Byt, typu Penthouse, v novostavbě, dispozice 5+kk se třemi terasami o velikosti 157 m2, sklepem a 
dvěma garážovými stáními. Do bytu se vchází přímo z výtahu. Bytová jednotka bude dokončena v 
lednu roku 2018. V residenčním projektu Podbaba bude dětské hřiště a společenská místnost. V ceně 
bytové jednotky je DPH, sklep, 2x garážové stání. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář FINEO BYDLENÍ s.r.o. 
ulice Opletalova 1015/55, 11000 Praha - část obce Nové Město 
www.fineobydleni.cz 
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7) Byt 5+1  

Nabídková cena: 18 500 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 114 198 Kč/m2 
Lokalita: ulice Malešická, Praha 3 - část obce Žižkov 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Novostavba 
Podlaží: 12. podlaží z celkem 15 
Užitná plocha: 162 m2 
Terasa: Ano 
Sklep: Ano 
Parkování, Garáž: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Výtah: Ano 
Popis: 
Byt 5+1 s terasou. Dispozice: obývací pokoj s kuchyní, pokoj, chodba, místo pro vestavenou skříň, 3 
ložnice, šatny, přístup na terasu ze všech pokojů. K bytu náleží garážový box pro 2 auta a sklep. 
Central Park Praha nabízí udržovaný, oplocený park s dětským hřištěm, potokem a kavárnou. V 
komplexu je k dispozici recepce, ostraha s kamerovými systémy. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Ihomes Estate 
ulice Rytířská 410/6, 11000 Praha 
www.ihomes.estate 
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8) Byt 4+1  

Nabídková cena: 20 000 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 125 078 Kč/m2 
Lokalita: ulice Nad Závěrkou, Praha 6 - část obce Břevnov  
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Novostavba 
Podlaží: 4. podlaží z celkem 7 včetně 2 podzemních 
Užitná plocha: 182,08 m2 
Plocha podlahová: 137,72 m2 
Balkón: 3,56 m2 
Terasa: 39,6 m2 
Sklep: 1,2 m2 
Započítaná podlahová plocha: 159,90 m2 
Garáž: Ano 
Topení: Lokální plynové 
Plyn: Plynovod 
Výtah: Ano 
Popis: 
Mezonetového byt 4+1/B, T, 2x G, byt 138,92 včetně sklepa 1,2 m2 + balkon 3,56 m2 a terasa 39,6 
m2 ve 4. a 5. nadzemním podlaží domu, v ceně bytu jsou 2 garážová stání ve 2. podzemním podlaží 
domu. Bytový dům od autorů Jakuba Ciglera (J. Hofmana) a CMC Architects. Vybavení: 
automatické venkovní rolety, dřevěné podlahy a dlažby, SAT. Dispozice: 4.NP: 2x ložnice (22,68 a 
23,51 m2), pracovna, šatna, koupelna s vanou, bidetem a WC 7,23 m2, hala 9,72 m2, schodiště, 
komora, balkon; 5.NP: chodba, kuchyň 14,21 m2, obývací pokoj 23,30 m2, samostatné WC, terasa. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář NEURA, s.r.o. 
ulice U Písecké brány 255/22, 16000 Praha  
Tel.: 224 312 260 
www.neura.cz 
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9) Byt 5+kk  

Nabídková cena: 19 090 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 109 242 Kč/m2 
Lokalita: ulice Holečkova, Praha 5 - část obce Smíchov   
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Novostavba 
Podlaží: 3. podlaží z celkem 7 včetně 1 podzemního 
Užitná plocha: 180,40 m2 
Plocha podlahová: 169,10 m2 
Balkón: 4,30 m2 
Sklep: 7 m2 
Započítaná podlahová plocha: 174,75 m2 
Garáž: Ano 
Výtah: Ano 
Popis: 
Dispozice 5+kk o velikosti 169,1 m2 s balkónem 4,3 m2. Dřevěné dvouvrstvé lepené podlahy, 
podlahové vytápění, klimatizace, francouzská okna, skleněné interiérové zábradlí, koupelny od 
výrobce Villeroy & Boch. Recepce s 24 hodinovým provozem a kamerový systém, který monitoruje 
veřejně přístupné prostory a podzemní garáže. Součástí bytu je zděný sklep a parkovací stání v 
podzemních garážích. Uvedená cena je včetně DPH. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář SATPO management, s.r.o. 
ulice Holečkova 3331/35, 15000 Praha - část obce Smíchov 
Tel.: 800 800 010 
www.satpo.cz 
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10) Byt 5+kk  

Nabídková cena: 19 900 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 117 404 Kč/m2 
Lokalita: ulice Mezitraťová, Praha 9    
Stavba: Smíšená 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Podlaží: 3. podlaží z celkem 5 
Užitná plocha: 178 m2 
Terasa: 17 m2 
Započítaná podlahová plocha: 169,50 m2  
Sklep: Ano 
Parkování: Ano 
Popis: 
Komplex budov tvoří uzavřenou rezidenci, na svažitém terénu. Domy mají na orientované terasy na 
jih. Dispozice: obývací pokoj, terasa, 3 ložnice (orientované na sever), dvě koupelny, dvě šatny. V 
domě jsou k dispozici dvě parkovací stání a sklep v suterénu.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Lexxus Norton 
ulice Na poříčí 2090/2, 11000 Praha - část obce Nové Město 
Tel.: +420 221 111 999 
www.lexxusnorton.cz 
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Lokalizace srovnávacích bytů: 
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Závěrečná analýza 

Ceny uváděné v nabídkách realitních kanceláří nelze vždy použít ve 100%, ale pouze orientačně 
a s velkou obezřetností vzhledem k tomu, že realitní kanceláře většinou v první fázi inzerce respektují 
přání prodávajícího, které bývá zpravidla nadsazené a nereflektuje realitu trhu. Realitní kanceláře 
tedy zpravidla inzerují ceny určené prodávajícími a až po delší době, v dalších fázích neúspěšné 
inzerce ceny snižují. Např. v příspěvku „Vztah nabídkových cen obytných nemovitostí a jejich 
odpovídajících dob trvání nabídky“ prezentovaném na XVIII. mezinárodní konferenci soudního 
inženýrství jeho autor Ing. Martin Cupal uvádí: „Změnu ceny v průběhu trvání nabídky vyjadřuje tzv. 
koeficient redukce ceny, který představuje poměr tržní ceny ku ceně nabídkové. Zpravidla je tento 
koeficient kZC ≤ 1,00. To znamená, že ceny nabídkové jsou zpravidla vyšší než ceny tržní. Při 
oceňování nemovitostí porovnávací metodikou se někdy používá paušálně hodnota kZC = 0,85.“ 
Uveřejněno v časopise Soudní inženýrství č. 4, ročník 20-2009 na str. 188. 

Obdobně v časopise „Odhadce a oceňování majetku“ č. 3-4/2009 v článku autorů Ing. Jana 
Cimburka, Ph.DR. Michala Hlaváčka, Ph.D., doc. Ing. Luboše Komárka, Ph.D., M.SC., MBA, na str. 
37 se uvádí, že nabídkové ceny a ceny skutečných prodejů vykazují podobné tendence (korelační 
koeficienty v hodnotách od 0,85 do 0,99). 

Stejně tak uvádí Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, VII. 
vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008, ISBN 978-80-7204-578-5, strana 350: „Ceny 
inzerované jako požadované prodejní jsou zpravidla vyšší, než jaké budou nakonec dosaženy. 
Postupným podrobným sledováním je možno si ověřit, jak cena určité nemovité věci postupně v čase 
klesá, až z inzerce zmizí - nemovitá věc se zřejmě prodala za cenu blízkou poslední požadované. 
Cena nemovité věci nemůže být větší, než cena stejné nemovité věci inzerované k prodeji.“ V dalším 
textu pak: koeficient zdroje informace: 0,65 - 1,00. 

Metoda přímého porovnání: 

Index odlišnosti IO 
Srovnávací 
nemovité 

věci 

Výměra 
[m2] 

Cena ke 
srovnání 
[K č/m2] zdroj poloha velikost tech. stav a 

vybavenost 

ostatní 
(parkovací 

stání, 
mezonet) 

Upravená 
cena 

[K č/m2] 

SN 1 145,00 82 069 0,90 1,05 0,90 1,10 1,15 88 297 
SN 2 174,37 77 135 0,90 1,05 1,00 1,10 1,10 88 200 
SN 3 158,50 119 243 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 101 953 

SN 4 150,50 111 756 0,90 1,00 0,90 0,95 1,15 98 896 
SN 5 146,50 114 334 0,90 1,00 0,90 1,00 1,10 101 872 
SN 6 213,08 84 471 0,90 1,10 1,15 0,95 1,10 100 497 
SN 7 162,00 114 198 0,90 1,05 0,95 0,95 1,00 97 395 
SN 8 159,90 125 078 0,90 1,00 0,95 1,00 1,10 117 636 
SN 9 174,75 109 242 0,90 1,00 1,00 0,95 1,05 98 072 

SN 10 169,50 117 404 0,90 1,05 1,00 0,95 1,00 105 400 
    n: počet srovnávacích nemovitostí 10 
    Obvyklá cena: 99 822 

    Statistické veličiny: 
    Směrodatná odchylka [SO] 8 402 
    Minimální hodnota 88 200 

    AP - SO 91 420 
    Aritmetický průměr [AP] 99 822 
    AP + SO 108 224 
     Maximální hodnota 117 636 

Výměra: 180,40 m2          18 007 826 

Obvyklá cena po zaokrouhlení: 18 008 000 
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3 OCENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁV A ZÁVAD S NEMOVITÝMI V ĚCMI  
SPOJENÝCH  

3.1) Ve výpisu z katastru nemovitostí LV č. 4380 je v jeho části B1 Jiná práva uvedena Věcná 
břemena:  

 

 

 

Jedná se o věcná břemena užívání částí pozemků pro vjezd, chůzi a jízdu, dle GP 1093-43/2004. 
Jedná se o umožnění přístupu přes pozemky parc.č. 972/18 a 1950 k jednotce č. 1163/19. 

Z hlediska ocenění tímto znaleckým posudkem je proto popsané věcné břemeno zřízeno ve prospěch 
předmětu ocenění, nejedná se tedy o závadu (ztrátové věcné břemeno). Naopak tímto věcným 
břemenem je vlastně zřízena možnost bezproblémového přístupu k předmětu ocenění, nebyla proto 
zohledněna žádná ztráta plynoucí z nemožnosti přístupu k objektům po vlastních pozemcích.  

Hodnota výše specifikovaných věcných břemen je promítnuta do výsledné obvyklé ceny předmětu 
ocenění. 
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3.2) Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 4380 existuje omezení vlastnického práva. Jedná se o 
věcná břemena: 

3.2.1) Věcné břemeno: 

  

3.2.2) Věcné břemeno: 

 

 

Vzorec pro výpočet trvalého věcného břemene bez možnosti přesného určení ztráty: 

Ocenění se provádí ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku) ve znění zákonů 
č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011, č. 350/2012 Sb., č. 
303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., resp. dle vyhlášky 
č. 457/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů: 
§16b odst. 5) zákona: Nelze-li cenu zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo jednotně 
částkou 10 000,- Kč. 

 

ad 3.2.1) Věcné břemeno 

Ztrátová hodnota věcného břemene činí: - 10 000,- Kč 

 

ad 3.2.2) Věcné břemeno 

Ztrátová hodnota věcného břemene činí: - 10 000,- Kč 
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C REKAPITULACE  

 

Obvyklou cenu nemovitých věcí: 

 

včetně příslušenství, bez započítání ztrátové hodnoty věcného břemene, indikujeme ke dni ocenění 
na: 

18 008 000,- Kč 
 

 

Ztrátovou hodnotu věcného břemene: 

 

indikujeme ke dni ocenění na: 
- 10 000,- Kč 
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Ztrátovou hodnotu věcného břemene: 

 

 

indikujeme ke dni ocenění na: 
- 10 000,- Kč 

 

 

Výslednou obvyklou cenu nemovitých věcí: 

 

včetně příslušenství, indikujeme ke dni ocenění ve výši: 

17 988 000,- Kč 
slovy: Sedmnáctmilionůdevětsetosmdesátosmtisíc korun českých 
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D ZNALECKÁ DOLOŽKA  

Znalecký posudek jsme podali jako znalecký ústav vedený v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 
zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a ustanovením § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb., 
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, zapsaný dle Rozhodnutí 
ministryně spravedlnosti a předsedkyně legislativní rady vlády České republiky č.j. 193/2009-OD-ZN 
ze dne 08.10.2009 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost: pro 
obor ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí. 

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 5151 – 245 / 2018 deníku znaleckého ústavu. 

Otisk znalecké pečetě: 

 

 

 

V Hradci Králové dne 18.05.2018 

Podpis za znalecký ústav:                     Ing. Milan Bálek 
jednatel společnosti 

Odhadci a znalci CZ, s.r.o. 
Přemyslova 38/1285 

500 08  Hradec Králové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E PŘÍLOHY  
 

1. Barevná fotodokumentace 
2. Snímek katastrální mapy 
3. Poštovní doručenka 
4. Vratka dopisu s výzvou k umožnění ohledání nemovité věci 
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 108087586-107864-180528162006, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož

převedením vznikl.
 
Vstup v listinné podobě se skládá z 32 listů (stránek textu).
 
Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku
 

Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 

Ověřující osoba: 
 
Soudní exekutor Mgr. Dušan Šnaider dne 28.05.2018
 

 

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

108087586-107864-180528162006


		2018-05-28T16:20:06+0200
	Mgr. Dušan Šnaider




