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A ZADÁNÍ 

1 ÚKOL A PŘEDMĚT OCENĚNÍ 

Znalecký posudek je vypracován na základě pokynu zadavatele posudku. Znalecký úkol je dán 
usnesením č.j. 174 EX 88/21-81. Znalecká kancelář má odpovědět na otázku, jaká je obvyklá cena 
nemovitých věcí - jedná se o ocenění bytové jednotky: 

 

 

 

Příslušenství bytu mimo byt: sklepní kóje. 

2 ÚČEL 

Znalecký posudek bude sloužit pro účely exekučního řízení č.j. 174 EX 88/21-81. 

3 SDĚLENÍ SKUTEČNOSTÍ 

Zadavatelem nebyly znalecké kanceláři sděleny žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na 
přesnost závěrů znaleckého posudku, ve smyslu §40 odst. 2) vyhlášky č. 503/2020, o výkonu 
znalecké činnosti. 
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B VÝČET PODKLADŮ 

1 PODKLADY DODANÉ ZADAVATELEM 

- usnesení č.j. 174 EX 88/21-81 
- výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 8012, k.ú. Braník, získaný prostřednictvím Dálkového 

přístupu do Katastru nemovitostí dne 03.06.2021 

2 PODKLADY ZAJIŠTĚNÉ ZNALECKOU KANCELÁŘÍ 

- barevná fotodokumentace a videozáznam 
- informace získané při místním šetření 
- záznam z prohlídky 
- snímek katastrální mapy 
- el. verze dokumentu „Prohlášení vlastníka“ ze dne 16.11.2011 
- el. doručenka ze systému Datových schránek 
- informace z aplikace Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN (VDP), dostupná na adrese 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/vyhledej 
- funkce Měření v katastrální mapě, dostupné na adrese https://www.nahlizenidokn.cuzk.cz, 

aplikační portál Marushka 
- další informace podstatné pro ocenění byly získány z dostupných podkladů, zejména na cuzk.cz 
- 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. a zákona č. 237/2020 Sb. 

- vyhláška č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) 

- 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 2020 
- odborný čtvrtletník „Odhadce a oceňování majetku“ vydávaný Českou komorou odhadců majetku, 

Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1; ročníky 2003 až 2020 
- Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) - Trend Report 2010 - 2020 
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C NÁLEZ 

1 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

Právní zástupce povinné si naši písemnou výzvu k účasti na místním šetření převzal dne 09.06.2021 - 
viz doručenka ze systému Datových schránek v příloze posudku, sama povinná následně reagovala 
telefonicky. Místní šetření bylo s ohledem na obtížnou situaci povinné uskutečněno až dne 
16.09.2021, a to za účasti povinné a jejího přítele. 

2 DEN OCENĚNÍ 

Poslední informace relevantní pro zpracování posudku byly získány dne 15.10.2021, což je den 
ocenění. 

3 APLIKOVANÉ ZPŮSOBY OCENĚNÍ 

V tomto posudku je provedeno určení obvyklé ceny předmětu ocenění dle zákona č. 151/1997 Sb. 
(zákon o oceňování majetku) v platném znění a dle vyhlášky č. 488/2020 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění 
pozdějších předpisů. Obvyklá cena se určuje porovnáním sjednaných cen stejných, popřípadě 
obdobných předmětů ocenění v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do 
porovnání se nezahrnují ceny sjednané za vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 
prodávajícího a kupujícího ani vlivu zvláštní obliby. 

Způsob určení obvyklé ceny je definován v Části druhé oceňovací vyhlášky. Spolu s určením obvyklé 
ceny nemovité věci (nebo její tržní hodnoty) se určí i cena zjištěná. Cenou zjištěnou se rozumí cena 
určená dle Části třetí a Části čtvrté oceňovací vyhlášky. 

V podmínkách České republiky má přístup k informacím o všech realizovaných prodejích 
nemovitostí (tedy sjednaných cenách) pouze stát prostřednictvím katastrálních a finančních úřadů, 
který však tyto údaje pro potřeby znalců systematicky netřídí a rovněž jim je takto neposkytuje. 
Z toho důvodu existují komerční databáze. My jsme využili realitní databáze Valuo Profi (viz 
profi.valuo.cz) a INEM (viz inem.cz), jejichž výhodou je mimo jiné pozorování trendu ve vývoji 
realizovaných cen nemovitostí včetně jejich původních nabídkových cen. Následně jsme provedli 
vlastní pátrání po skutečně zrealizovaných prodejích obdobných bytových jednotkách, a to přímo 
v katastrálním operátu pomocí zpoplatněné aplikace Dálkový přístup do katastru nemovitostí: 
https://www.cuzk.cz/aplikace-dp. 

Výběr obdobných nemovitostí pro porovnání jsme provedli zejména podle těchto kritérií: poloha, 
technický stav a rozměry. Jedná se o kritéria, která mají u nemovitostí významný podíl na výši ceny. 
Za základní jednotku pro vzájemné rozměrové porovnání nemovitostí považujeme plošný rozměr, 
tedy metr čtvereční [m2], neboť plošné rozměry jsou pro účastníky realitního trhu obvykle určující, 
a to nejen u pozemků, ale také u staveb či bytů. Naproti tomu údaje o obestavěném prostoru, tedy 
metrech krychlových [m3], nejsou v realitní praxi kupujícími v podstatě vůbec vyžadovány. Dalšími 
parametry významnými pro porovnání jsou kromě polohy nemovitostí také informace o jejich 
původním stáří, o případných rekonstrukcích či modernizacích, o pozdějších přístavbách, nástavbách, 
dále o vybavenosti (např. dostupnost a kapacita inženýrských sítí, způsob vytápění, materiálové 
provedení instalací, oken, podlah) a také parametry ostatní (specifické, výjimečné - např. umístění 
v záplavovém území, výnosy z pronájmu, struktura zaměstnanosti, dopravní podmínky, obyvatelstvo 
v sousedství, parkovací podmínky, přístup přes cizí pozemky, poddolování, kontaminace apod.). 
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D POSUDEK 

1 ANALÝZA DAT 

1.1 Popis předmětu ocenění a jeho parametry 

Dům je půdorysně postaven zhruba ve tvaru obdélníka, je složen ze tří bloků, každý se svými vchody. 
Zde oceňovaná jednotka se nachází v prostředním bloku. Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové domy 
a komerční objekty. Přístup ke stavbě je možný přes branku v oplocení, kdy oplocení je provedeno 
včetně okolní zahrady. Přímo před domem se autobusová nachází zastávka městské hromadné 
dopravy, nedaleko je Pennymarket. Parkování v okolí je dosti obtížné, jedná se o tzv. „modré zóny“. 
Celkově se jedná o hustě obydlené a dosti frekventované místo. 

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektrická energie, vodovod, kanalizace, plynovod. 

Konstrukční řešení a technické vybavení: 

Doba výstavby: 
v r. 1912; vestavba podkrovního bytu (dle sděůení povinné) v r. 1994, další vestavba (rozšíření směrem 
do výšky) na přelomu let 2015/2016; údržba: dobrá 

Počet podlaží: podsklepeno, 4 nadzemní podlaží (přičemž 4.NP je upravené podkroví) 

Základy: betonové pasy s izolací proti zemní vlhkosti místy neúčinnou 

Nosné konstrukce: zděné z cihel, nezatepleno 

Stropy: dřevěné trámové, s rovným podhledem, omítnutí; sádrokartonové podhledy v podkroví 

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

Klempířské 
konstrukce: 

dešťové žlaby a svody, okenní parapety, oplechování střešních prostupů 

Vnitřní povrchy: dvouvrstvé vápenocementové omítky; podhledy; obklady keramické na WC, v koupelně, v kuchyni 

Vnější povrchy: vápenocementové omítky 

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

Dveře: 
dřevěné hladké plné, masivní, s kovovými i dřevěnými 
zárubněmi a dřevěnými prahy, vstupní jsou prosklené 

Vrata: nejsou 

Okna: 
dřevěná se zdvojeným zasklením, v suterénu jsou kovová s jednoduchým zasklením; v podkroví dřevěná 
výklopná 

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

Vytápění: ústřední do plechových radiátorů s termostatickými hlavicemi, kotel je na plyn 
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Ohřev teplé vody: pomocí centrálního kombikotle  

Vnitřní vodovod: je proveden rozvod studené i teplé vody  Hygienické vybavení: 

4.NP: WC splachovací oddělené od 
koupelny; v koupelně umyvadlo, 
vana; 5.NP: WC mísa uvnitř 
koupelny, umyvadlo, sprch. kout 

Vnitřní kanalizace: 
od všech zařizovacích předmětů;  
materiál plast 

Vnitřní plynovod: rozvod je proveden ke kotli 

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

Výtahy: nejsou Vybavení kuchyní: trouba + varná deska (na el. energii) 

Ostatní: 
např. digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího telefonu, odvětrávání ventilátory, rozvod antén pod 
omítkou, klimatizační jednotky v obou podlažích bytu 

Dispozice domu: 

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

1.NP - 4.NP: vstup, chodba, schodišťový prostor, bytové jednotky 

 

Dispozice jednotky - rozměrové parametry: 

Dle el. verze dokumentu „Prohlášení vlastníka“ ze dne 16.11.2011 jsou vnitřní rozměry oceňované 
bytové jednotky následující: 
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Parametry právní povahy: 

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 8012 existuje soubor omezení vlastnického práva (zahájení 
exekuce, 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. 

Zdůrazňujeme, že při vnitřní obhlídce bytu bylo zjištěno, že původní bytová jednotka byla rozšířena, 
a to směrem vzhůru, do oblasti podkrovního prostoru. Vzniklo tak další podlaží, tedy 5.NP, ve kterém 
je situováno nové jednoramenné schodiště, podesta se skleněným zábradlím, chodba, komora, 
koupelna s WC, jeden pokoj; vše o celkové výměře 30 m2. Tato stavební činnost, probíhající na 
přelomu let 2015/2016, bohužel nebyla nijak povolena, kolaudována, resp. schválena k užívání. Dle 
ústního sdělení povinné neexistuje souhlas ostatních členů SVJ s realizací rozšiřující výstavby, ani 
žádné zahajovací revizní zprávy či snad tlakové zkoušky. Jedná se pravděpodobně o tzv. „černou 
stavbu“ a není tak, bez další činnosti značně převyšující rámec tohoto znaleckého posudku, zřejmé, 
zda bude možné byt užívat bez závad a zda může příslušnými orgány dojít ke schválení užívání bytu. 
Celou popsanou situaci označujeme za značný handicap oceňované bytové jednotky. 

 

Parametry 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 pro venkovní nezastřešenou terasu: s ohledem na stálé zatékání (údajně i přes 
sanační opravu) do spodního podlaží, a to právě přes prostory venkovní terasy, muselo dojít 
k provizornímu překrytí terasy (pomocí plachty a truhlářských svorek). 
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1.2 Porovnávací způsob ocenění 

Porovnávací obdobné nemovitosti: 

poznámka: zkratka ON = Obdobná Nemovitost 

 

 

 

ON1) Bytová jednotka č. 517/61 

Lokalita: k.ú. Braník, Ke Krči 517/32 

Cena sjednána v kupní smlouvě, ozn.: V-6553/2020-101, ze dne 22.01.2020 

Specifikace viz aproximační tabulka níže. 

   
 
Zdroj informace o ceně: 
Český úřad zeměměřičský a katastrální 
webová aplikace www.cuzk.cz 
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ON2) Bytová jednotka č. 517/31 

Lokalita: k.ú. Braník. Ke Krči 517/32 

Cena sjednána v kupní smlouvě, ozn.: V-32534/2021-101, ze dne 30.04.2021 

Specifikace viz aproximační tabulka níže. 

   
 
 
Zdroj informace o ceně: 
Český úřad zeměměřičský a katastrální 
webová aplikace www.cuzk.cz 
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ON3) Bytová jednotka č. 517/17 

Lokalita: k.ú. Braník, ul. Ke Krči 517/32 

Cena sjednána v kupní smlouvě, ozn.: V-67001/2020-101, ze dne 21.10.2020 

Specifikace viz aproximační tabulka níže. 

   
 
 
Zdroj informace o ceně: 
Český úřad zeměměřičský a katastrální 
webová aplikace www.cuzk.cz 
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ON4) Bytová jednotka č. 735/14 

Lokalita: k.ú. Braník, Ke Krči č.p. 735/28 

Cena sjednána v kupní smlouvě, ozn.: V-35838/2021-101, ze dne 16.04.2021 

Specifikace viz aproximační tabulka níže. 

  
 
Zdroj informace o ceně: 
Český úřad zeměměřičský a katastrální 
webová aplikace www.cuzk.cz 
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ON5) Bytová jednotka č. 1062/8 

Lokalita: k.ú. Braník, ul. Ke Krči 1062 

Cena sjednána v kupní smlouvě, ozn.: V-12403/2021-101, ze dne 10.02.2021 

Specifikace viz aproximační tabulka níže. 

  
 
Zdroj informace o ceně: 
Český úřad zeměměřičský a katastrální 
webová aplikace www.cuzk.cz 
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Srovnávací analýza a úprava cen korekcí v návaznosti na odlišnost obdobných nemovitostí: 

Aproximační matice: 

Srovnávací 
obdobné 

byty 

Plocha 
[m2] 

Cena k 
porovnání 

[Kč/m2] 

Meziroční 
indexy      

cen 

Korekce - koeficienty odlišnosti 
Určená 
obvyklá 

cena  
[Kč/m2] 

zdroj 
informace 

o ceně 
poloha 

velikost 
bytu 

technický 
stav a 

vybavenost 

ostatní 
(mezonetový 

podkrovní byt, 
kolaudace) 

1 41,60 90 144,23 1,100 1,00 1,00 0,90 1,00 0,85 75 856 

2 40,00 114 750,00 1,000 1,00 1,00 0,90 1,00 0,85 87 784 

3 30,00 112 433,33 1,100 1,00 1,00 0,90 1,00 0,85 94 613 

4 44,86 95 630,85 1,000 1,00 1,00 0,90 1,00 0,85 73 158 

5 53,85 93 314,76 1,000 1,00 1,00 0,95 0,95 0,85 71 584 
     n: počet srovnávacích nemovitostí 5 
     Určená obvyklá cena: 80 599 
     Statistické veličiny: 

     Směrodatná odchylka [SO] 10 089 
     Minimální hodnota 71 584 
     AP - SO 70 510 
     Aritmetický průměr [AP] 80 599 
     AP + SO 90 688 
      Maximální hodnota 94 613 

Výměra: 109,60 m2            8 833 639 

Obvyklá cena spoluvlastnického podílu po zaokrouhlení: 8 833 600 

 

 

Odůvodnění odchylek způsobených korekcí: 

Ocenění jsme provedli přímým srovnáním s 5ti obdobnými nemovitostmi, přičemž správnému 
předvýběru srovnávacích nemovitostí jsme věnovali velkou péči, neboť tím dopředu eliminujeme 
nutnost použití vysokých korekčních koeficientů pro účely aproximace (přizpůsobení, připodobnění) 
srovnávacích entit vůči oceňované nemovitosti. Naše koeficienty se většinově pohybují v úzkém 
rozpětí, což označujeme za důkaz férovosti ocenění. Tento přístup již v samém zárodku metodického 
postupu vylučuje možnost nějakých zásadních chyb.  

Ke koeficientům odlišnosti „velikost“ a „technický stav a vybavenost“ uvádíme, že platí zásada, je-
li vzorek klasifikován jako lepší oproti nemovitostem oceňovaným, pak aby reflektoval jejich 
hodnotu, je třeba jeho cenu snížit, takže úprava ceny představuje srážku, a je-li naopak vzorek horší, 
úprava bude mít formu přirážky. V této souvislosti uvádíme statisticky podložený poznatek, že čím 
menší bytová jednota je, tím vyšší má jednotkovou cenu. 

Ke koeficientu odlišnosti „ostatní“ uvádíme, že zde jsou cenově zachyceny specifické nebo zvláštní 
okolnosti promítnuté do výsledné obvyklé ceny, jako např. přístup přes cizí pozemky, umístění 
nemovitostí v záplavovém území, struktura zaměstnanosti, dopravní a parkovací podmínky, 
obyvatelstvo v sousedství, poddolování, kontaminace apod. 

Ke koeficientu odlišnosti „zdroj informace o ceně“ uvádíme, že jako zdroj informací o sjednaných 
cenách využili databázi Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, díky níž jsme dohledali 
skutečně realizované prodeje obdobných nemovitostí. Korekce provádíme pouze u prodejů starších 
než 1 rok - zde je zachycen vývoj cen v jednotlivých letech, a to pomocí Meziročních indexů cen. 

Ke koeficientu odlišnosti „poloha“ nejdříve přikládáme lokalizaci předmětu ocenění vůči 
porovnávacím nemovitostem: 
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Pokud jsou zde oceňované nemovitosti situovány výhodněji, než konkrétní srovnávací nemovitost, 
pak koeficient odlišnosti má vyšší hodnotu než 1,00, a naopak. 
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1.3 Cena zjištěná 

V této kapitole je provedeno ocenění postupem definovaným v Části třetí a Části čtvrté oceňovací 
vyhlášky (§2 až §38) č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. 

Výčet sebraných nebo vytvořených dat: 

Kraj: Hlavní město Praha 
Okres: Hlavní město Praha 
Obec: Praha 
Katastrální území: Braník 
Počet obyvatel: 1 324 277 

Index trhu s nemovitými věcmi: 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka je vyšší než nabídka 
- komentář 

III  0,06 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je 
stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, nebo jednotka se 
spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná území 
- komentář 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Negativní - komentář I  -0,04 
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - komentář II  0,00 
6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV  1,00 
7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a 

všechny obce v okr. Praha – východ, Praha – západ a katastrální území 
lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické lokality 

III  1,00 

8. Poloha obce: Katastrální území obce Prahy nebo Brna I  1,15 
9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, služby, 

zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní) služby, 
sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,05 

 
V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 
3 oceňovací vyhlášky: 
  5  
Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,232 
  i = 1  

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  
Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,020 
  i = 1  
 

Index polohy: 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 
obyvatel 
Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I  1,00 
2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rezidenční 

zástavba 
I  0,04 
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3. Poloha pozemku v obci: Navazující na střed (centrum) obce II  0,02 
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: Pozemek 

lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 
I  0,00 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je dostupná 
občanská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré 
parkovací možnosti 

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – dobrá 
dostupnost centra obce 

III  0,00 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Nevýhodná pro účel 
užití realizované stavby 

I  -0,01 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - komentář II  0,00 
 
  11  
Index polohy IP = P1 * (1 +  Pi) = 1,050 
  i = 2 

 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 
3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 1,294 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 1,071 

1. Bytová jednotka č. 517/47 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Bytový prostor § 38 porovnávací metoda 
Poloha objektu: Praha – oblast 4 
Stáří stavby: 109 let 
Základní cena ZC (příloha č. 27): 68 095,- Kč/m2 

 

Podlahové plochy bytu 
koeficient dle typu 
podlahové plochy 

 

Plochy v bytě: ( 79,30+30 ) *  1,00 =  109,30 m2 

Sklep: ( 3 ) *  0,10 =  0,30 m2 

Započítaná podlahová plocha bytu:   109,60 m2 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

1. Typ stavby: Budova - zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná IV  0,10 
2. Společné části domu: Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad II  0,00 
3. Příslušenství domu: Bez dopadu na cenu bytu II  0,00 
4. Umístění bytu v domě: Ostatní podlaží nevyjmenované II  0,00 
5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám: Ostatní světové strany - 

částečný výhled 
II  0,00 
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6. Základní příslušenství bytu: Příslušenství úplné - standardní provedení III  0,00 
7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem: Nadstandardní 

vybavení (např. sauna, centrální vysavač, elektr. zabezpeč. zařízení, 
klimatizace, bazén), terasa nebo zimní zahrada 

V  0,05 

8. Vytápění bytu: Dálkové, ústřední, etážové III  0,00 
9. Kritérium jinde neuvedené: Bez vlivu na cenu III  0,00 
10. Stavebně - technický stav: Byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou II  1,00 
Koeficient pro stáří 109 let: 

s = 1 - 0,005 * 109 = 0,455 
Koeficient stáří s nemůže být nižší než 0,6. 

  9  
Index vybavení IV = (1 +  Vi) * V10 * 0,600 = 0,690 
  i = 1  
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Index trhu s nemovitými věcmi IT = 1,020 

Index polohy pozemku IP = 1,050 

Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 68 095,- Kč/m2 * 0,690 = 46 985,55 Kč/m2 

CBP = PP * ZCU * IT * IP = 109,60 m2 * 46 985,55 Kč/m2 * 1,020 * 1,050= 5 515 239,04 Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  5 515 239,04 Kč 

Ocenění pro stanovení podílu jednotky na pozemcích 

1.2. Pozemky 

Stavební pozemky uvedené v cenové mapě stavebních pozemků dle § 2 

Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra  

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

zastavěná plocha a nádvoří 1771 1 340 5 170,00  6 927 800,- 
zahrada 1771/2 921 5 170,00  4 761 570,- 
Cenová mapa - celkem 2 261  11 689 370,- 

Pozemky - zjištěná cena celkem =  11 689 370,- Kč 

 

Úprava ceny spoluvlastnickým podílem bytové jednotky na příslušenství a pozemku: 

Zjištěná cena pozemku: 11 689 370,- Kč 
Spoluvlastnický podíl: 7 930 / 254 823 
Hodnota spoluvlastnického podílu: 
11 689 370,- Kč * 7 930 / 254 823  = 363 768,99 Kč 
Spoluvlastnický podíl na příslušenství a pozemku +  363 768,99 Kč 

Bytová jednotka č. 517/47 - zjištěná cena =  5 879 008,03 Kč 

Zjištěná cena po zaokrouhlení dle § 50:  5 879 010,- Kč 
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2 VÝSLEDKY ANALÝZY DAT, VÝSLEDKY OCENĚNÍ 

 

Tabulka: 

Cena obvyklá - Porovnávací způsob ocenění 8 833 600,- Kč 

Cena zjištěná - Ocenění dle oceňovací vyhlášky 5 879 010,- Kč 

 

 

E ODŮVODNĚNÍ 

1 ODŮVODNĚNÍ ROZDÍLŮ VE VÝSLEDCÍCH JEDNOTLIVÝCH METOD OCENĚNÍ 

Podstatou porovnávací metodiky je aproximace (přizpůsobení, připodobnění) srovnávacích entit 
pomocí korekčních koeficientů k entitě oceňované. Tento postup jsme důsledně aplikovali. 

Cena zjištěná podle Části třetí a Části čtvrté oceňovací vyhlášky (§2 až §38) je odbornou veřejností 
nazývaná cenou tzv. „administrativní“, někdy též „úřední“. Vychází z metodiky poprvé uvedené 
v r. 1994, a to vyhláškou č. 178/1994 Sb. Primárně sloužila pro fiskální účely, postupně byla 25× 
aktualizována a modernizována, naposledy k 1.1.2021, vždy však při ocenění staveb pracovala se 
základní jednotkou metr krychlový [m3], kterou ovšem v realitní praxi zájemci o koupi nemovitosti 
v podstatě vůbec nevyžadují, nejsou ani do kupních smluv či inzerátů uváděny, většinově ani známy, 
a tak následně musí docházet k indikativním přepočtům. Navíc ke srovnání dochází tzv. nepřímou 
metodou, kdy je oceňovaný majetek porovnáván s průměrnou hodnotou, zjištěnou při minulých 
pozorováních. Při ocenění zemědělských pozemků pak oceňovací vyhláška vždy pracovala se systém 
Bonitovaných Půdně Ekologických Jednotek [BPEJ], které se ovšem, v současném systému 
evropských dotací do zemědělství, již jeví jako zastaralé. 

Navíc v oceňovací vyhlášce lze jen v malé míře zohlednit konkrétní specifické nebo zvláštní 
okolnosti, jako jsou např. přístup přes cizí pozemky, umístění nemovitostí v záplavovém území, 
struktura zaměstnanosti, dopravní a parkovací podmínky, obyvatelstvo v sousedství, poddolování, 
kontaminace apod. 

Z toho důvodu takovou metodu ocenění např. úvěrující banky nepovažují za vypovídající, 
nepřipouštějí její aplikaci a trvají na tom, aby byly posudky pro účely poskytnutí úvěru založeny 
hlavně na tržních přístupech k ocenění. Ani ustálená judikatura se k takovému postupu nepřiklání. 

Aby byla cena obvyklá a cena zjištěná shodná, musela by být oceňovací vyhláška konstruována tak, 
aby zohlednila všechny cenotvorné faktory a umožnila jejich správnou tržní interpretaci. 

V případě předmětu ocenění řešeného tímto znaleckým posudkem se domníváme, že výsledek 
klasického porovnávacího způsobu ocenění lépe zachycuje situaci na místním realitním trhu, již 
s ohledem na to, že se nám ke srovnání podařilo získat pět kusů obdobných nemovitostí, byť dle 
aktuálních předpisů postačují ke srovnání pouze tři kusy. 

Na základě dostupných informací, na základě zjištěných parametrů a na základě výsledků použitých 
metod ocenění určujeme obvyklou cenu předmětu ocenění ve výši: 

8 833 600,- Kč 
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F ZÁVĚR 

Výslednou obvyklou cenu nemovitých věcí: 

 

 

 

určujeme ke dni ocenění ve výši: 

8 833 600,- Kč 
slovy: Osmmilionůosmsettřicettřitisícešestset korun českých 

 

 

Poznámka: příslušenství bytu mimo byt - sklepní kóje. 
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Ve smyslu ustanovení § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, 
prohlašujeme, že si jsme vědomi následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. Znalec rovněž 
prohlašuje, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, zejména skutkové 
podstaty trestného činu Křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku dle § 346 
trestního zákoníku, v platném znění. 

Byla sjednána náhrada nákladů. 

 

 

G ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek jsme podali jako znalecká kancelář vedená v souladu s ustanovením § 47 odst. 2) 
zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Rozhodnutím 
ministryně spravedlnosti a předsedkyně legislativní rady vlády České republiky č.j. 193/2009-OD-ZN 
ze dne 08.10.2009 byla společnost Odhadci a znalci CZ, s.r.o. zapsána do prvního oddílu seznamu 
ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost: pro obor ekonomika, s rozsahem znaleckého 
oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 6453 – 199 / 2021 evidence znaleckých posudků. 

V Hradci Králové dne 15.10.2021 

Otisk znalecké pečetě: 

 
 
 
 

 
   Ing. Martin Hanzelka, Ph.D.     Ing. Milan Bálek 

       znalec                jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H SEZNAM PŘÍLOH 
 

1. Barevná fotodokumentace 
2. Snímek katastrální mapy 
3. Doručenka ze systému Datových schránek 
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým

číslem 142709680-107864-211022183010, skládající se z 29 listů (stránek textu), se doslovně shoduje

s obsahem vstupu.
 
Vstup bez viditelného prvku.
 
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Vladimíra Ondráčková
 
Vystavil: Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor

Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor dne 22.10.2021
 

 
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.
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.
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