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ZNALECKÝ  POSUDEK

č. 4367/14

O ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 430, včetně všech součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Český Jiřetín, okres Most.


Objednatel posudku:	Mgr. Martin Slavata
soudní exekutor
Táborská 527
293 05 Mladá Boleslav
   
Účel posudku:	Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí na základě usnesení soudního exekutora č.j.: 080 EX 311/10-72

Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/212 Sb., č. 303/2013 Sb. a zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb., podle stavu oceňovaných věcí ke dni 29.07.2014, posudek vypracoval:
	Ing. Jiří Krch 
	Záhřebská 33
	120 00 Praha 2
	tel.: +420 602 216 832
	e-mail: krch@volny.cz
Posudek obsahuje včetně titulního listu a příloh 21 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
V Praze 30.7.2014

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 majetku
Název:	LV č. 430
Adresa:	436 01 Český Jiřetín 155
Kraj:	Ústecký
Okres:	Most
Obec:	Český Jiřetín
Katastrální území:	Český Jiřetín
3. Prohlídka oceňovaných věcí
Prohlídka oceňovaného majetku byla provedena dne 29.7.2014 za přítomnosti zpracovatele posudku.
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
- kupní smlouva V-3290/2008, kopie dokladu je v příloze posudku
- informace o dosavadních dražbách majetku, kopie dokladu je v příloze posudku
- rozhodnutí stavebního úřadu nařizující zjednat nápravu, kopie dokladu je v příloze posudku
- místní šetření provedené podepsaným znalcem
- šetření zpracovatele posudku na příslušném stavebním úřadu v Litvínově
- nabídka nemovitostí pro porovnání uvedená na serveru sreality.cz
5. Celkový popis oceňovaného majetku
Předmětem ocenění je zjištění ceny nemovitých věcí, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaných na LV č. 430 pro katastrální území a obec Český Jiřetín, okres Most.
Jedná se o pozemek parc. č. st. 190, jehož součástí je stavba čp. 155 a o pozemek parc. č. 611/2, včetně všech součástí a příslušenství.

Jako zpracovatel posudku jsem telefonicky komunikoval s vlastníkem oceňovaného majetku, panem Janem Žilkou, a žádal ho o zpřístupnění oceňované budovy. Pan Žilka mi sdělil, že do budovy nemá přístup. Provedl jsem místní šetření, které se omezilo na prohlídku budovy zvenku, navštívil jsem obecní úřad v Českém Jiřetíně, na katastrálním úřadu v Mostě jsem obstaral nabývací titul k oceňovaným věcem a na stavebním úřadu v Litvínově jsem se seznámil se složkou vedenou k oceňovanému majetku. 
Dostupné informace shledávám dostatečné pro provedení odhadu obvyklé ceny. 

Budova čp. 155 na parc. č. st. 190
Jedná se o bývalou školní budovu. Stavba obsahuje jedno podzemní podlaží, dvě podlaží nadzemní a půdní prostor. Svislé konstrukce jsou zděné, střecha sedlová s plechovou krytinou. 
Podle sdělení zástupců obce sloužila budova, jejíž vznik lze předpokládat v prvních desetiletích minulého století, jako škola. Později byla upravena na rekreační zařízení a naposledy v ní byla provozována restaurace. Objekt je prý bez využití asi od roku 2005. Od té doby chátrá a do budovy zatéká. Letos vydal příslušný stavební úřad rozhodnutí, kterým nařídil zjednat nápravu spočívající v provedení oprav konstrukcí budovy a příslušenství. Kopie dokladu je v příloze posudku.

Pozemek
Na LV jsou zapsány dvě pozemkové parcely:
parc. č. st. 190 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 284 m2
parc. č. 611/2 - ostatní plocha o výměře 170 m2
Pozemky tvoří souvislou plochu nepravidelného tvaru o celkové výměře 454 m2.
Pozemky jsou přístupné z veřejné komunikace, je možnost napojení na elektřinu, jiné sítě nejsou k dispozici.

Součásti a příslušenství
Jsou v minimálním rozsahu, jedná se o opěrnou kamennou zeď a oplocení dřevěným plotem. Podle sdělení zástupce obce je na pozemku studna a jímka na odpadní vody.

Práva a závady
Podle výpisu z katastru nemovitostí je vlastnické právo omezeno zástavním právem smluvním, nařízeními exekuce, exekučním příkazem k prodeji nemovitosti, dražební vyhláškou, zástavními právy exekutorskými, zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu a zahájením exekuce.
Informace o jiných omezeních, která se nezapisují do katastru nemovitostí, nemá zpracovatel posudku k dispozici. 
Podle sdělení vlastníka majetku, tento nemá do domu přístup a majetek nijak neužívá. Předmětem vlastnictví je stavba, pozemek pod ní a pozemek navazující na západní štít budovy. Pozemek navazující na východní štít stavby, kde je navíc zřízena drobná přístavba vstupu, je ve vlastnictví jiného vlastníka (část parc. č. 571/1, parc. č. 612/1). Tuto skutečnost nepovažuji za závadu, kterou by bylo třeba samostatně ocenit, protože přístup ke stavbě může být realizován po pozemku parc. č. 611/2, který je součástí oceňovaného majetku.


B. Posudek
Odhad obvyklé ceny
Obvyklá cena je definována v §2 odst. (1) zákona č. 151/1997 Sb. (Zákon o oceňování majetku). Obvyklou cenou se pro účely tohoto 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.
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.
Oceňovaná nemovitost – několik roků nepoužívaná stavba, která naposledy sloužila jako rekreační zařízení a restaurace, jen s nejnutnějším pozemkem, je předmětem obvyklého obchodního styku spíše okrajově. Důvodem je nepatrná četnost prodeje takových nemovitostí. 
S odkazem na definici obvyklé ceny podle §2 odst. (1) zákona č. 151/1997 Sb. (Zákon o oceňování majetku) vyvstává otázka, zda u takové věci lze vůbec obvyklou cenu stanovit. Proto budu termín obvyklá cena dále považovat za širší, než jak je definován v uvedeném zákoně s tím, že se jedná o jakousi spravedlivou cenu, při jejíž realizaci na trhu mezi dobrovolně jednajícími prodávajícím a kupujícím, kterým jsou známé všechny okolnosti obchodu, nevznikne ani jedné straně majetková újma nebo nadměrný majetkový prospěch.

Účelově porovnatelné majetky, rekreační střediska, penziony a objekty s restaurací, zpravidla v lepším technickém stavu, obvykle zřízené adaptací starších staveb, jsou v lokalitě dlouhodobě nabízeny v širokém cenovém rozpětí, nejčastěji od 2,5 do 5,0 mil. Kč. Při přepočtení ceny na podlahovou plochu stavby, jedná se zpravidla o rozpětí od 10 do 20 tis. Kč/m2. U objektů dlouhodobě neužívaných, s potřebou rekonstrukce i hlavních nosných konstrukcí stavby, nabídkové ceny nelze jednoduše paušalizovat, v příloze posudku uvádím například objekt s cenou 1,1 tis. Kč/m2.
Při podlahové ploše oceňované stavby cca 400 m2 by potom s tímto případem korespondovala nabídková cena kolem půl milionu Kč.
Naposledy byl majetek převeden kupní smlouvou z roku 2008 za cenu 4.100.000,- Kč. Podle sdělení zástupců obce Český Jiřetín, získal původní vlastník, Jan Šámal, majetek koupí od obce asi v roce 2005 za cenu cca 600 tis. Kč.
Majetek byl třikrát nabízen ve veřejné dražbě, v roce 2010 za cenu 1.133.333,- Kč, v letech 2011 a 2012 za cenu 850.000,- Kč, kdy o něj nikdo neprojevil zájem. 
S ohledem na špatný technický stav stavby, dlouhou dobu nepoužívání objektu a na minimální rozsah příslušenství se domnívám, že majetek již nelze porovnávat byť se staršími, ale fungujícími objekty s výše uvedeným obvyklým cenovým rozpětím. 
Naopak informace o výsledcích veřejných dražeb považuji pro odhad obvyklé ceny za zásadní, protože jsou přímým odrazem tržní situace. Jejich interpretací lze s jistotou tvrdit, že obvyklá cena majetku je nižší než 850 tis. Kč.
Na základě uvedených informací odhaduji obvyklou cenu majetku ve výši:                    800.000,- Kč
C. Rekapitulace

Obvyklá cena nemovitého majetku

Zapsaného na LV č. 430, včetně všech součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Český Jiřetín, okres Most.
Výsledná cena činí		           800.000,- Kč
Slovy: Osm set tisíc Kč.

V Praze, 30.7.2014
Ing. Jiří Krch 
Záhřebská 33
120 00 Praha 2
tel.: +420 602 216 832
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. 4367/14 znaleckého deníku.


E. Seznam příloh
- usnesení o ustanovení znalcem
- výpis z katastru nemovitostí
- mapový podklad
- kupní smlouva V-3290/2008
- rozhodnutí stavebního úřadu nařizující zjednat nápravu
- informace o dosavadních dražbách majetku
- fotodokumentace
- nabídky pro porovnání


