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ZNALECKÝ  POSUDEK

č. 4581/15

O ceně nemovitého majetku: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 189 pro katastrální území Dolní Teplice, obec Teplice nad Metují, okres Náchod.



Objednatel posudku:	Mgr. Martin Slavata
soudní exekutor
Táborská 527
293 05 Mladá Boleslav
   
Účel posudku:	Stanovení obvyklé ceny nemovitosti na základě usnesení soudního exekutora č.j.: 080 EX 757/06-179

Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., a zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb., podle stavu ke dni 05.01.2016 posudek vypracoval:
	Ing. Jiří Krch 
	Záhřebská 33
	120 00 Praha 2
	tel.: +420 602 216 832
	e-mail: krch@volny.cz
Posudek obsahuje 17 stran textu a příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
V Praze 14.01.2016

A. Nález
1. Znalecký úkol
Předmětem znaleckého posudku je zjištění ceny nemovitých věcí pro účel exekuce jejich prodejem. Podle §66, odst. 5, zákona č. 120/2001 Sb., (exekuční řád) oceňuje znalec věc a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s věcí spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu - §2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 
Obvyklou cenou se pro účely uvedeného zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby 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 nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.

2. Informace o nemovitosti
Název nemovitosti:	Dům čp. 48
Adresa nemovitosti:	549 57 Teplice nad Metují
Kraj:	Královéhradecký
Okres:	Náchod
Obec:	Teplice nad Metují
Katastrální území:	Dolní Teplice
3. Prohlídka a zaměření nemovitosti
Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 05.01.2016 za přítomnosti vlastníka oceňovaného spoluvlastnického podílu.
4. Podklady pro vypracování posudku
- usnesení o ustanovení znalce, kopie dokladu je v příloze posudku
- výpis z katastru nemovitostí, kopie dokladu je v příloze posudku
- mapový podklad, kopie dokladu je v příloze posudku
- místní šetření provedené dne 5.1.2016 podepsaným znalcem
- nabídka nemovitostí na realitním serveru sreality.cz
5. Celkový popis nemovitosti
Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 189 pro katastrální území Dolní Teplice, obec Teplice nad Metují, okres Náchod.
Jedná se o spoluvlastnický podíl na těchto nemovitostech: Dům čp. 48 na parc. č. st. 81, pozemky parc. č. st. 81, 314/3 a 315, včetně všech součástí a příslušenství.

Dům čp. 48 na parc. č. st. 81
Jedná se o stavbu charakteru rodinného domu. Dům obsahuje jedno nadzemní podlaží. Svislé konstrukce jsou převážně dřevěné roubené, dílem zděné. Střecha sedlová s dřevěným krovem a s taškovou z osinkocementových šablon. Podle provedení stavby se domnívám, že se jedná o stavbu pocházející z prvních desetiletí minulého století. V přízemí je chodba, hlavní obytná místnost s kuchyňským koutem, další obytná místnost, sklad dřeva a suchý záchod.  
Do domu je zavedena elektřina, není zavedena voda ani kanalizace. Na vlastním pozemku není zdroj vody. 
Je prováděna pouze nejnutnější údržba stavby, většina prvků stavby je v původním stavu. 

Pozemky
Jedná se o tyto pozemky:
Parc. č. st. 81 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2
Parc. č. 314/3 - trvalý travní porost o výměře 540 m2
Parc. č. 315 - zahrada o výměře 831 m2

Pozemky tvoří souvislou plochu nepravidelného tvaru, vymezenou břehem řeky Metuje a tělesem komunikace. Pozemek parc. č. st. 81 je téměř celý zastavěn stavbou domu, pozemek parc. č. 315 je poměrně rovinatou zahrádkou, situovanou východně od domu, pozemek parc. č. 314/3 navazuje na západní stěnu domu a v převažující ploše se jedná o svah mezi komunikací a břehem řeky. Pozemky jsou přístupné z přilehlé komunikace, je zavedena elektřina, jiné sítě nejsou k dispozici. 

Součásti a příslušenství
Jedná se pouze o oplocení a porosty na pozemcích parc. č. 314/3 a 315, což jsou listnaté stromy a keře, ponejvíce vzniklé přirozeným výsevem. 

Práva a závady
Podle výpisu z katastru nemovitostí je vlastnické právo omezeno zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu, zástavním právem zákonným, zástavním právem exekutorským, nařízením exekuce a exekučním příkazem k prodeji nemovitosti. 
Dům užívá rodina spoluvlastníka neoceňovaného podílu.




B. Posudek
Odhad obvyklé ceny

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitostech:
Zapsaných na LV č. 189 pro katastrální území Dolní Teplice, okres Náchod

Obvyklá cena je definována v §2 odst. (1) zákona č. 151/1997 Sb. (Zákon o oceňování majetku). Obvyklou cenou se pro účely uvedeného zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby 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 nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.
Z této definice vyplývá, že nejsprávnějším způsobem, jak stanovit výši obvyklé ceny nemovitosti, je použití tzv. porovnávací metody, která spočívá v porovnání ceny oceňované nemovitosti s cenou porovnatelných nemovitostí, které byly v nedávné době prodány.
Ve skutečnosti není k dispozici veřejná systémová databáze nedávno prodaných nemovitostí, která by navíc obsahovala údaje, jež by umožňovaly posoudit, zda některá z nemovitostí je skutečně porovnatelná s oceňovanou nemovitostí. Náhradním řešením je použití informací o nemovitostech nabízených k prodeji, případně informace o prodejích a o nabízených nemovitostech získané od obchodníků s nemovitostmi.
Zatímco rodinný dům s pozemky, včetně součástí a příslušenství je předmětem obvyklého obchodního styku, oceňovaná nemovitost, kterou je jen spoluvlastnický podíl, je obchodována velmi zřídka. 
Informace o nabídkách k prodeji nemovitostí, které lze porovnávat s oceňovanou nemovitostí, jako s celkem, jsou k dispozici, získání informací ať už o prodeji nebo alespoň o nabídce spoluvlastnického podílu je velmi neobvyklé. Odhad spoluvlastnického podílu provedu tedy tak, že nejdříve odhadnu obvyklou cenu nemovitosti jako celku a obvyklou cenu spoluvlastnického podílu zjistím jako podíl na obvyklé ceně celku.
V lokalitě jsou majetky podobného druhu a rozsahu nabízeny od 400 tis. Kč. V příloze posudku uvádím příklady tří nabídek majetků k prodeji za ceny 450 tis. Kč, 530 tis. Kč a 655 tis. Kč. Zdá se, že obě dražší nemovitosti disponují již vyšší hodnotou než předmětná nemovitost. 
V okrese Náchod je poměrně velká nabídka starších rodinných domů, nabídkové ceny začínají zpravidla na hranici 500 tis. Kč. Porovnáním užitné hodnoty a kvality oceňované nemovitosti a nabízených rodinných domů jsem dospěl k závěru, že obvyklou cenu oceňované nemovitosti je třeba hledat ještě pod touto cenovou hranicí. Důvodem k takto nízké ceně je nízká kvalita údržby stavby, původní stav většiny prvků stavby, nízká úroveň jejího vybavení, konfigurace a umístění pozemku pod úrovní přilehlé komunikace s rizikem zaplavení.
Obvyklou cenu nemovitosti, jako celku, odhaduji ve výši 350.000,- Kč. 

Stav, kdy předmětem obchodu není celá nemovitost, ale jen spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 je třeba vnímat jako zdroj problémů, jejichž vliv způsobí pokles ceny podílu oproti pouhému matematickému vyjádření hodnoty podílu z celku. Výsledek dosažený vynásobením obvyklé ceny celku hodnotou spoluvlastnického podílu budu proto ještě redukovat na 80%, což by mělo vyjádřit vliv této skutečnosti.
Obvyklá cena nemovitosti jako celku: 350.000,- Kč
Obvyklá cena spoluvlastnického podílu ve výši 1/2: 350.000,- Kč / 2 x 0,80 = 140.000,- Kč




C. Rekapitulace
Obvyklá cena nemovitosti:

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitostech:
Zapsaných na LV č. 189 pro katastrální území Dolní Teplice, okres Náchod.

Výsledná cena spoluvlastnického podílu 1/2 činí		    140 000,- Kč
Slovy: Jednostočtyřicettisíc Kč.
V Praze, 14.1.2016
Ing. Jiří Krch 
Záhřebská 33
120 00 Praha 2
tel.: 602 216 832
e-mail: krch@volny.cz

D. Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 12.6.1989 čj. Spr. 366/89 pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 4581/15 znaleckého deníku.


E. Seznam příloh
- usnesení o ustanovení znalcem
- výpis z katastru nemovitostí
- mapový podklad
- fotodokumentace
- nabídky pro porovnání


