
 

Znalecký posudek                                             2255-146/2012 

navazující na znalecký posudek č. 756/2008 

 
o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny)  

pro účel exekučního řízení 
  

pro Exekutorský úřad Praha 1 
 

 

PŘEDMĚT OCENĚNÍ : 

BYTOVÝ DŮM č.p. 831, Vejprty, na pozemku p.č. 254 
a pozemek p.č. 254 
 
          Část obce: Vejprty                                                   LV: 1123          
          č.p. 831 
          Obec : Vejprty           
          PSČ: 431 91 
          Okres: Chomutov                  
          Kraj:    Ústecký 
          Katastrální území: Vejprty      Identifikační kód: 777579 
          Sídlo katastr. úřadu: Chomutov 
 
 

VLASTNÍK STAVBY A POZEMKU:   

 EDITPRESS spol. s r.o. podíl 1/1      
 Hybernská 1613/38, Praha 1, 110 00  
 
 
OBJEDNAVATEL: 

Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan      č.j.:  099 EX 3634/07 
Exekutorský úřad Praha 1                                                 
Karlovo nám. 17 
120 00 Praha 2 

 
Vypracoval:   Ing. Martin Harmáček 

Nad Úhlavou 3,  301 00 Plzeň 
Certifikovaný Bankovním institutem a.s. Praha na základě akreditace udělené  
Českým institutem pro  akreditaci, pro oceňování majetku kategorie "nemovitost". 

                                          V posudku použito:  
 licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0100 
     verze ACONS 10.27, platná od 01.01.2012 

 
 

Tento znalecký posudek obsahuje 16 stran  a předává se ve dvou vyhotoveních. 
 

V Plzni, dne 22.12.2012  
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Úkol znalce 
 

Úkolem znalce je odpovědět na následující otázky: 

Aktualizace obvyklé ceny stanovené ve znaleckém posudku č. 756/2008, nemovitostí 

zapsaných na LV č. 1123, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Chomutov, pro obec Vejprty, kat. území Vejprty, a to: 
 

 budova č.p. 831, část obce Vejprty, bytový dům, stojící na parcele č. 254,  

 pozemek p.č. 254 o výměře 419 m2, zastavěná plocha a nádvoří 
 

Ocenit uvedené nemovitosti včetně příslušenství a ocenit případná práva a závady 

s nemovitostí spojené ke dni zpracování znaleckého posudku.  

 

A. Nález 

Na základě Usnesení soudního exekutora byl zpracován znalecký posudek  č.j. 756/2007 ze 

dne 07.05.2008 znalcem Kamilem Němečkem, Na Zavážce 722, 330 27 Vejprnice. Byla 

stanovena obvyklá cena nemovitostí ve výši 3.150.000,- Kč.  

Dne 01.03.2012 byla exekutorem provedena dražba těchto nemovitostí za nejnižší podání ve 

výši  2 100.000,- Kč. Toto nejnižší podání nebylo učiněno.  

Dále pak byla provedena opakovaná dražba dne 16.08.2010 za nejnižší podání ve výši 

1.575.000,- Kč. Ani v tomto případě nebylo učiněno podání. 

 

B. Posudek 

Úvod 

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že neúspěšný prodej formou dražby byl 

zaviněn především neustále se zhoršujícím stavem na trhu s realitami během let 2009-2012. 

Prakticky ve všech segmentech trhu (až na výjimky) nastal značný převis nabídky nad 

poptávkou, což je zaviněno jednak hospodářskou krizí ovlivňující chování potenciálních 

kupujících a výrazně horší dostupnost úvěrových peněz.  

Tyto aspekty se ve větší míře projevují v menších městech či obcích, v odlehlejších regionech 

a nejvýrazněji v regionech s velkým nedostatkem pracovních příležitostí. 

 

 

 



Strana 3 

 

Srovnatelná nabídka trhu 

1 – Činžovní dům - Chomutov 
 

Zděný objekt, situovaný nedaleko centra města Chomutov, 

ulice Na Bělidle 925, postavený na vlastním pozemku o 

celkové výměře 470 m2. Jedná se o podsklepený dům po 

kompletní rekonstrukci, včetně rozvodů, o dvou NP s 

podkrovím, který je napojen na všechny inženýrské sítě. 

Objekt je v současné době využíván k administrativním 

účelům. Jedná se o kanceláře, zasedací místnost, kuchyňky, 

sklady a toalety, včetně sprchy. Každé z pater je přístupné 

centrálním schodištěm a lze využívat samostatně. Celková 

užitná plocha domu činí 358 m2 (včetně sklepních prostor). 

Vytápění je ústřední, plynové, s vlastním kotlem na každém 

patře. Součástí prodeje je i samostatně stojící, nově 

postavená, přízemní budova s kuchyňkou. Užitná plocha činí 50 m2. Okolí nemovitosti tvoří okrasná 

zahrada se zavlažovacím systémem.  

              

 
Nabídková cena :   3.899.800,- Kč   

(Budova je v nesrovnatelně lepším stavu a ve výrazně lepší poloze – okresní město) 

 

 

2 -  Činžovní dům - Vejprty 

Prvorepublikový činžovní dům v obci Vejprty, určený k úplné 

rekonstrukci. Dům se nachází v hezké lokalitě nad 

nádražím s výhledem na město. Objekt byl využíván k 

bydlení a provozu restauračního zařízení....není.  

 

Výměra pozemků činí 193 m2,  

Užitná plocha 400 m2.  

 

 

 
Nabídková cena :   290.000,- Kč 
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3 -  Činžovní dům - Odolice 

 Nájemní dům v obci Odolice, okres Most. 

Jedná se o nemovitost se 7 bytovými 

jednotkami. V domě se nachází 3 byty o 

dispozici 3+1 (100m2), 2 byty dispozice 2+1 

(50m2) a 2 garsoniéry (30m2). Vytápění je 

řešeno částečně ústředním vytápěním pomocí 

kotle na tuhá paliva, či krbovými kamny v 

každé bytové jednotce. Pitná voda z obecního 

vodovodu, septik. Každý byt má komoru a 

sklep. Pozemek k nemovitosti cca 950m2, kde 

je možno parkovat, či zřidit posezení. Klidné a 

čisté místo v centru obce. Vzdálenost do Loun 

cca 16km, Most cca 15km.150 m2)  

 

Výměra pozemků činí  950 m2,  

Zastavěná plocha 350 m2.  

 

 

                                 

 

 

Nabídková cena :   799.000,- Kč 

 

    



Strana 5 

 

Obvyklá cena 

Jak již bylo konstatováno, nemovitosti se během roku 2012 dvakrát dražili, naposledy za 

cenu 1.575.000.- Kč. Od roku 2009 dochází k poklesu cen na trhu s nemovitostmi, který stále 

trvá. 

Poloha nemovitosti – jedná se o  odlehlejší region a současně i region s velkým nedostatkem 

pracovních příležitostí. Tyto skutečnosti výrazně negativně ovlivňují obvyklou cenu, navíc 

budova potřebuje výrazné investice.  

V odstavci „Srovnatelná nabídka trhu“ jsou uvedeny příklady nabízených nemovitostí 

z okresů Chomutov a Most, přitom jejich uváděné ceny jsou nabídkové. U nemovitostí, 

nabízených na internetu, je dle zkušeností reálná obchodovaná cena většinou nižší, než je 

cena nabídková.  

 

Na základě údajů původního ocenění č. 756/2008, výše uvedených skutečností a 

reálného značného poklesu cen realit v dané oblasti odhaduji obvyklou cenu oceňovaných 

nemovitostí – podíl 1/1 ve výši :  

 

OBVYKLÁ CENA  Kč 1 350 000.00 
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ZÁVĚR – odpověď na zadaný úkol 

 
OBVYKLÁ CENA předmětných nemovitostí: 

Budova č.p. 831, Vejprty,  na pozemku p.č. 254 

a pozemek p.č. 254 
Kč 1 350 000.00 

 
 
Obvyklá cena práv spojených s nemovitostmi ve smyslu § 336 OSŘ :               
 

Práva  - nejsou známa  Kč 0.00 

  

 
Obvyklá cena  závad spojených s nemovitostmi ve smyslu § 336 OSŘ :             
 

Závady – nejsou známy Kč 0.00 

 
 
 
Pozn.:  

 Popis, technické parametry apod. – viz ZP 756/2008, na který tento posudek 
navazuje a mění jen obvyklou cenu především na základě nových skutečností na 
trhu s nemovitostmi. 

 
 Povinný ani objednatel nedoložil znalci žádné skutečnosti, které by byly právem či 

závadou ve smyslu § 336 OSŘ.   
 
Ocenění je v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy, schválenými v roce 1994 Mezinárodním 
výborem pro normy oceňování aktiv (IVSC), zejména se standardy IVS 1 Oceňování na základě tržní hodnoty a 
IVS 4 Oceňování pro záruky půjček, hypotéky a dluhopisy. 
Je zpracováno v souladu s definicí "obvyklé ceny" uvedené v § 2, odst. 1 zákona č.161/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), která je citována v Úvodu. 
 

 
Prohlašuji, že při provedení znaleckého posudku jsem osobou nezávislou.  
 
 
 
 
                                                                                                 ……………………………………………………….. 
V Plzni, dne 22.12.2012                                                       Ing. Martin Harmáček 

certifikovaný odhadce pro oceňování majetku,                      
znalec v oboru stavebnictví, v oboru ekonomika, ceny                  
a odhady, specializace nemovitosti, oceňování podniků, 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby                                                                                     


