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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 192/17-115. 

Jedná se o ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na nemovitých věcech: 

 

 

 

2 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

Právní zástupkyně povinné, Mgr. Barbory Hákové, si naši písemnou výzvu k organizaci místního 
šetření převzala dne 05.11.2019 - viz dodejka dopisu v příloze posudku, následně nás písemně 
zpravila o tom, že máme termín místního šetření sjednat přímo s povinnou. Povinná si naši písemnou 
výzvu k účasti na místním šetření poté převzala dne 12.12.2019 - viz doručenka v příloze posudku, 
reagovala emailem s tím, že podává námitky a nesouhlasí s provedením místního šetření. Po vyřešení 
této situace byl termín místního šetření sjednán na 28.01.2020, doručenka viz opět příloha posudku 
(převzato dne 27.01.2020). Manžel povinné a spoluvlastník předmětu ocenění, pan Jan Hák, si naši 
výzvu k účasti na místním šetření nevyzvedl - viz vratka příloze posudku, nicméně při místním 
šetření konaném dne 28.01.2020 byl přítomen, nepřipustil však pořízení vnitřní fotodokumentace. 

3 DEN OCENĚNÍ 

Poslední informace relevantní pro zpracování posudku byly získány dne 03.02.2020, což je den 
ocenění. 

4 PODKLADY 

- výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 7677, k.ú. Smíchov, získaný prostřednictvím Dálkového 
přístupu do Katastru nemovitostí dne 30.10.2019 

- snímek katastrální mapy 
- usnesení č.j. 174 EX 192/17-115 
- barevná fotodokumentace 
- informace získané při místním šetření 
- záznam z prohlídky 
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- 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. 

- vyhláška č. 188/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (tj. ve znění vyhlášky 
č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb. 
a vyhlášky č. 457/2017 Sb.) 

- 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 
- Petr Ort - Oceňování nemovitostí v praxi, Leges s.r.o., 2017 
- Kolektiv autorů - Věcná břemena od A do Z, Linde Praha a.s., 2009 
- 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 2019 
- odborný čtvrtletník „Odhadce a oceňování majetku“ vydávaný Českou komorou odhadců majetku, 

Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1; ročníky 2003 až 2019 
- Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) - Trend Report 2010 - 2018 

 

 

B POSUDEK 

1 APLIKOVANÁ METODA OCENĚNÍ 

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: 

Dům č.p. 517 je půdorysně postaven ve tvaru písmene „L“, je řadový rohový, situovaný na svažitém 
terénu. Byt má dispozici 3+kk a je umístěn v 5.NP, s výtahem se stanicemi v mezipodestách. Okolní 
zástavbu tvoří hlavně bytové domy a komerční objekty, v hořejších ulicích proběhla masivní 
výstavba bytových domů s komerčními prostory (ulice Holečkova, Gabrielská, Grafická). Nedaleko 
je Obchodní centrum Nový Smíchov, Anděl City, dále parky Mrázovka a Sacré Coeur. Handicapem 
je blízký dopravní uzel, s vjezdy do Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka. Přístup ke stavbě je 
možný volně, z ulice Kmochova, přiléhá velmi frekventovaná, hlučná a prašná ulice Plzeňská 
(v současné době prakticky výpadová cesta na Plzeň).  

Konstrukční řešení a technické vybavení (vnitřní fotodokumentace nemohla být provedena): 

Doba výstavby: 
dle odborného odhadu před cca 120 lety; zásadní rekonstrukce v letech 2003/2004 - objekt byl v podstatě 
z fáze hrubé stavby plně rekonstruován; dokument Prohlášení vlastníka je z data 24.06.2005; údržba 
objektu: spíše zanedbaná, údržba bytu: průměrná; stáří prvků krátkodobé životnosti je tedy cca 16 roků 

Počet podlaží: 6 nadzemních podlaží (přičemž 6.NP je upravené podkroví) 

Základy: betonové pasy bez izolací proti zemní vlhkosti 

Nosné konstrukce: zděné v tl. 45 cm z cihel, nezatepleno 

Stropy: dřevěné trámové; železobetonové mezi 5.NP a 6.NP; s rovným podhledem 

Střecha: nárožní, tvar sedlový; krov je dřevěný Krytina střechy: pálená (tašky) 

Klempířské 
konstrukce: 

dešťové žlaby a svody, okenní parapety, oplechování střešních prostupů; materiál měď 

Vnitřní povrchy: 
vápenocementové omítky stříkané na SDK (provedeno obložení původních zdí i příček); obklady 
keramické na WC, v koupelnách; v kuchyni obklad součástí linky 

Vnější povrchy: vápenocementové omítky, místy opadané; obklad soklu je proveden - páskový obklad 

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

Dveře: 
dřevěné hladké plné, 2x s prosklením, s dřevěnými 
obložkovými zárubněmi a dřevěnými prahy, vstupní 
jsou dřevěné masivní 

Vrata: nejsou 

Okna: dřevěná špaletová s dvojitým zasklením; mříže na suterénních oknech 

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

Vytápění: 
ústřední do plechových radiátorů s termostatickými hlavicemi, kotel je kombinovaný s ohřevem TUV, na 
plyn; v obou koupelnách je vytápění el. rohožemi pod dlažbou, s termostaty na zdi 

Ohřev teplé vody: zajišťován plynovým ohřívačem 
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Vnitřní vodovod: je proveden rozvod studené i teplé vody  Hygienické vybavení: 

WC splachovací oddělené od 
koupelny, s umyvadlem; v koupelně 
umyvadlo, vana; dále samostatný 
sprch. kout 

Vnitřní kanalizace: od všech zařizovacích předmětů Vnitřní plynovod: rozvod je proveden pouze ke kotli 

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

Výtah: osobní; stanice v podestách Vybavení kuchyní: sporák, trouba (na el. energii) 

Ostatní: 
digestoř, odvětrávání ventilátory, rozvod antén pod omítkou. Rozvod domácího telefonu není proveden. 
K bytu není sklep či sklepní kóje. 

 

Dispozice domu: 

1.PP: chodba, schodišťový prostor, technické a skladové místnosti 

1.NP - 6.NP: vstup, chodba, schodišťový prostor, výtah v podestě, byty 

Dispozice bytu: 

3+kk: předsíň, WC, koupelna č. 1 se sprchovým koutem, kuchyň s obývacím pokojem, z něj vstup do 
koupelny č. 2 s vanou, ložnice se šatnou, dětský pokoj 

Poznámka: současný půdorysný stav bytu neodpovídá zápisu a zákresu v Prohlášení vlastníka ze dne 
24.06.2005, došlo ke změně dispozice. Celková plocha bytu však zůstává v součtové užitné ploše 
(započitatelné výměře) ve výši 105,20 m2. 

 

Srovnávací parametry dle Prohlášení vlastníka: 

Podlahové plochy bytu 
Výměra koeficient dle 

typu 
podlahové 

plochy 

Započitatelná 
výměra 

[m2] [m2] 

předsíň 11,00 1,0 11,00 
WC 2,40 1,0 2,40 
šatna 1,60 1,0 1,60 
pokoj 1 15,10 1,0 15,10 
pokoj 2 18,40 1,0 18,40 
koupelna 4,60 1,0 4,60 
kuchyň 9,40 1,0 9,40 
jídelna 16,00 1,0 16,00 
pokoj 3 26,70 1,0 26,70 
Započítaná podlahová plocha bytu: 105,20 
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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 vysokému stáří, tehdejším technologickým postupům výstavby a použitým stavebním 
materiálům, provedené zásadní rekonstrukci a jejímu způsobu a spíše průměrné údržbě. Dochází ke 
vzlínání zemní vlhkosti. Jinak je stavba bez viditelných statických poruch. 

 

Rizika ekonomické povahy: 

Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na opravy, zejména fasády. 
Stanovení jejich výše značně přesahuje rámec tohoto znaleckého posudku, navíc jsou závislé na 
představě o rozsahu a kvalitě rekonstrukce potenciálním novým vlastníkem a dalšími spoluvlastníky 
domu. 

 

Závady právní povahy: 

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 7677 existuje soubor omezení vlastnického práva (zástavní 
právo smluvní, soudní spor „dovolání se neúčinnosti právního jednání“, exekuční příkaz k prodeji). 
To však vhledem k účelu posudku (pro exekuční řízení) nepovažujeme za závady právní povahy 
a není s nimi v tomto posudku nijak uvažováno. 
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Srovnávací nemovité věci (SN): 

 

Bytový dům č.p. 517 (stejný dům, ve kterém se nachází oceňovaná bytová jednotka): 

1) Bytová jednotka č. 517/8, v 5.NP 

Číslo řízení: V - 59206/2019-101 - S 
Prodáno dne 18.09.2019 za: 7 010 000,- Kč 
Podíl na společných částech: 10480/101910 
 

2) Bytová jednotka č. 517/5, ve 2.NP 

Číslo řízení: V- 67340/2017-101 - S 
Prodáno dne 04.09.2017 za: 3 350 000,- Kč 
Podíl na společných částech: 4905/101910 
Popis: Dispozice 1+1, kuchyně, pokoj, předsíň, koupelna a WC. 

 

3) Bytová jednotka č. 517/6, ve 4.NP 

Číslo řízení: V - 81521/2017-101 - S 
Prodáno dne 31.10.2017 za: 3 690 000,- Kč 
Podíl na společných částech: 5496/101910 

 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální, aplikace CUZK.cz.  

El. verze všech tří kupních smluv je uložena v archivu znaleckého ústavu. 
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4) Byt 3+kk 

Reálná prodejní cena: 9 300 000 Kč 
Upravená cena: 87 736 Kč/m2 
Lokalita: ulice Kováků 1141/11, Smíchov, Praha 5 
Stavba: Cihlová 
Vlastnictví: Osobní 
Podlaží: 5. a 6. podlaží z celkem 6 
Užitná plocha: 106 m2 
Popis: 
Mezonetový klimatizovaný byt s terasou, který je umístěn v 5. a 6. podlaží klasického domu stojícího 
v blízkosti nákupního centra Anděl. Vstupní úroveň tvoří obývací pokoj s jídelním a kuchyňským 
koutem, ze kterého je vstup na terasu, předsíň a do koupelny se sprchovým koutem, WC. Terasa 
je orientovaná na západ do vnitrobloku. Z obytného prostoru se dostaneme schodištěm do patra, které 
nabízí dva pokoje, jeden z nich disponuje vlastní koupelnou (vana, WC) a šatnou. Půdní prostory 
byly předělány na bytové jednotky v roce 2008. K bytu náleží sklep. Vybavení: Klimatizace, 
kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči, plovoucí podlahy v celém bytě, v koupelnách dlažba.   
 

  
 
Zdroj: 
Databáze Profi Valuo 
www.valuo.cz  
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5) Byt 3+1 

Nabídková cena: 8 699 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 86 129 Kč/m2 
Lokalita: ulice Lidická, Praha 5 - Smíchov  
Stavba: Cihlová 
Vlastnictví: Osobní 
Podlaží: 3. podlaží z celkem 4 včetně 1 podzemního 
Užitná plocha: 101 m2 
Balkón: Ano 
Sklep: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední plynové 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V 
Výtah: Ne 
Popis:  
Byt o dispozici 3+1 se nachází ve druhém patře klasického cihlového domu. Dva pokoje jsou 
orientovány na jih (do ulice), jeden pokoj, kuchyně a balkón pak na sever do vnitrobloku. Topení 
je etážové, řešeno vlastním plynovým kotlem, rozvody elektřiny jsou nové, okna špaletová, k bytu 
náleží také komora na chodbě, v suterénu sklep.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Edox reality, s.r.o. 
Senovážné náměstí 978/23, 11000 Praha  
www.edoxreality.cz 
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6) Byt 2+1 

Nabídková cena: 8 850 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 93 158 Kč/m2 
Lokalita: ulice Na Hřebenkách, Praha - Smíchov 
Stavba: Cihlová 
Vlastnictví: Osobní 
Podlaží: 2. podlaží z celkem 6 
Užitná plocha: 95 m2 
Balkón: Ano 
Parkovací stání: Ano 
Výtah: Ano 
Popis:  
Byt o dispozici 2+1 (možno řešit jako 3+kk, 3+1) s balkónem a garážovým parkovacím stáním. Okna 
ložnice a obývacího pokoje jsou situována na jihovýchod do zeleně (Mlynářka) a se zahradou pouze 
pro vlastníky bytů jednoho domu. Pod domem jsou garážová stání s tím, že garážové stání č. 9 náleží 
k bytové jednotce. Parkovací stání v garážích pod domem je dostupné přímo z domu a to i za pomocí 
výtahu. Dům je z roku 2000, je zateplený. Byt se nachází ve 2.NP. V bytě je ložnice (plovoucí 
podlaha), obývací pokoj (plovoucí podlaha), kuchyň (dlažba), WC a koupelna jsou odděleně, chodba 
a technická místnost. Etážové plynové topení. Okna jsou plastová.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář 1. Real - Invest, s.r.o. 
Hybernská 1007/20, 11000 Praha  
www.1ri.cz 
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7) Byt 3+1 

Nabídková cena: 9 900 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 95 192 Kč/m2 
Lokalita: ulice Kroftova, Praha 5 
Stavba: Cihlová 
Vlastnictví: Osobní 
Podlaží: 5. podlaží z celkem 7 včetně 2 podzemních 
Užitná plocha: 104 m2 
Sklep: Ano 
Rok rekonstrukce: 2005 
Voda: Dálkový vodovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V 
Vybavení: Částečně 
Výtah: Ano 
Popis:  
Byt o dispozici 3+1 se nachází v 5. nadzemním podlaží nadstavby cihlového domu s výtahem. Byt 
prošel částečnou rekonstrukcí v roce 2005 (koupelna, obklady a dlažby, plovoucí podlaha, plastová 
okna, kuchyňská linka, šatny). Vytápění bytu je lokální kotelnou pro celou ulici. Ohřev vody 
na elektrický bojler. K bytu náleží sklep.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář M&M reality 
Krakovská 583/9, 11000 Praha  
www.mmreality.cz 
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8) Byt 3+kk 

Nabídková cena: 7 900 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 72 477 Kč/m2 
Lokalita: ulice Plzeňská, Praha 5   
Stavba: Cihlová 
Vlastnictví: Osobní 
Podlaží: 4. podlaží z celkem 4 
Užitná plocha: 109 m2 
Lodžie: Ano 
Sklep: Ano 
Garážové stání: Ano 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední plynové 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V 
Výtah: Ano 
Popis:  
Mezonetový byt je nástavbou na původním domě, který se nachází mezi ulicemi Plzeňská 
a Holečkova. Byt se nachází v pavlačovém domě, který prošel před osmi lety kompletní rekonstrukcí. 
Hlavní obytný prostor je propojen s kuchyní, která byla před dvěma lety vybavena novou kuchyňskou 
linkou s vestavnými spotřebiči (horkovzdušná i mikrovlnná trouba, indukční varná deska, myčka 
nádobí, lednice s mrazničkou). Přes celou šířku obývacího pokoje na něj navazuje zimní zahrada. 
Hliníková konstrukce s protihlukovými okny a venkovními žaluziemi. Na tomto podlaží 
je k dispozici koupelna a ložnice, případně pracovna, s vestavnými skříněmi a oknem na pavlač. 
Horní podlaží je vybudováno v půdním prostoru a disponuje pokojem a koupelnou s WC. Střešní 
okna z tohoto pokoje směřují do vnitrobloku. V bytě jsou bezpečnostní vstupní dveře. Součástí 
je garážové stání v domě s vjezdem z Holečkovy ulice. K bytu náleží také sklepní kóje v přízemí 
domu. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář RE/MAX Ivy 
Prosecká 817/82, 19000 Praha 
www.remax-czech.cz/reality/re-max-ivy 
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9) Byt 3+1 

Nabídková cena: 10 990 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 95 565 Kč/m2 
Lokalita: ulice Jindřicha Plachty, Praha 5 
Stavba: Cihlová 
Vlastnictví: Osobní 
Podlaží: 2. podlaží z celkem 6 
Užitná plocha: 115 m2 
Sklep: Ano 
Výtah: Ano 
Popis:  
Byt o dispozici 3+1 se nachází ve 2.NP činžovního domu s výtahem. Dům je po kompletní 
rekonstrukci dokončené v roce 2004. Při realizaci půdní nástavby byla vybudována nová střecha, dále 
byla provedena výměna oken, rekonstrukce vstupních prostor, zvonků včetně videotelefonu, všech 
vnitřních rozvodů sítí a instalován nový výtah. Byt je také po rekonstrukci, při níž byly instalovány 
vstupní bezpečnostní dveře, položeny nové podlahy, renovována koupelna, WC a provedeny rozvody 
elektřiny i plynu. Z chodby se vstupuje do předsíně bytu, z niž jsou dveře do všech jeho ostatních 
místností. Vpravo do ložnice a kuchyně s okny do vnitrobloku domu. Vlevo pak do obývacího 
a dětského pokoje, které jsou obráceny do ulice. Další dveře vedou do komory využívané také 
jako malá pracovna a do koupelny a samostatného WC. K bytu patří také sklepní kóje v suterénu 
domu. Vytápění a teplá voda jsou zajištěny plynovým kotlem.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář NEXT REALITY 
Anglická 583/11, 12000 Praha  
www.nextreality.cz 
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10) Byt 3+kk 

Nabídková cena: 10 500 000 Kč 
Upravená nabídková cena: 90 517 Kč/m2 
Lokalita: ulice Holečkova, Praha 5  
Stavba: Cihlová 
Vlastnictví: Osobní 
Podlaží: 5. podlaží 
Užitná plocha: 116,20 m2 
Topení: Lokální plynové 
Výtah: Ano 
Popis:  
Podkrovní mezonetový byt z roku 2009 ve čtvrtém nejvyšším patře činžovního domu s výtahem. 
Ve spodním, vstupním patře bytu je obývací pokoj s jídelnou a plně vybavenou kuchyní, WC 
a vstupní chodba s vestavěnými úložnými prostory. V horním patře se nachází prosklená galerie, 
klimatizovaná hlavní ložnice s francouzským oknem, druhá ložnice s přístupem na střešní, sdílenou 
terasu a koupelna s vanou a WC. Vybavení zahrnuje dřevěnou plovoucí podlahu, dřevěná střešní 
okna, dřevěná eurookna, dlažbu, bezpečnostní vstupní dveře, skleněné interiérové dveře. Vytápění 
zajišťuje plynový kotel. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Svoboda & Williams 
Na Perštýně 362/2, 11000 Praha  
www.svoboda-williams.com 
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Lokalizace srovnávacích bytů (SN): 
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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: 

Srovnávací 
nemovité 

věci 

Výměra 
[m2] 

Cena ke 
srovnání 
[Kč/m2] 

Index odlišnosti IO 
Upravená 

cena 
[Kč/m2] zdroj poloha velikost 

tech. stav a 
vybavenost 

ostatní 
(výtah, sklep, 

podlaží, 
stání) 

SN 1 104,80 66 889 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 66 889 
SN 2 49,05 68 298 1,05 1,00 0,90 1,00 1,00 64 541 
SN 3 54,96 67 140 1,05 1,00 0,90 1,00 1,00 63 447 
SN 4 106,00 87 736 1,00 0,95 1,00 0,90 1,10 82 516 
SN 5 101,00 86 129 0,90 0,90 1,00 1,00 1,10 76 741 
SN 6 95,00 93 158 0,90 0,95 1,00 0,95 0,95 71 884 
SN 7 104,00 95 192 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 77 106 
SN 8 109,00 72 477 0,90 1,00 1,00 0,95 0,95 58 869 
SN 9 115,00 95 565 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 77 408 

SN 10 116,20 90 361 0,90 0,95 1,00 0,95 1,05 77 066 
    n: počet srovnávacích nemovitostí 10 

    Obvyklá cena: 71 647 
    Statistické veličiny: 

    Směrodatná odchylka [SO] 7 747 
    Minimální hodnota 58 869 
    AP - SO 63 900 
    Aritmetický průměr [AP] 71 647 
    AP + SO 79 394 
     Maximální hodnota 82 516 

Výměra: 105,20 m2          7 537 233 

Spoluvlastnický podíl: 1 / 2 3 768 616 

Obvyklá cena spoluvlastnického podílu po zaokrouhlení: 3 768 600 
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C REKAPITULACE 

Výslednou obvyklou cenu spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na nemovitých věcech: 

 

 

 

indikujeme ke dni ocenění ve výši: 

3 768 600,- Kč 
slovy: Třimilionysedmsetšedesátosmtisícšestset 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 5876 – 48 / 2020 deníku znaleckého ústavu. 

Otisk znalecké pečetě: 

 

 

 

V Hradci Králové dne 03.02.2020 

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 doručenky a 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 126647409-107864-200218053029, 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 33 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 18.02.2020
 

 

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.

126647409-107864-200218053029


		2020-02-18T05:30:29+0100
	Mgr. Dušan Šnaider




