ZNALECKÝ POSUDEK
č. 5128/20
O ceně nemovitého majetku, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaného na LV č. 2501 pro
katastrální území a obec Hostinné, okres Trutnov.

Objednatel posudku:

Mgr. Martin Slavata
soudní exekutor
Táborská 527
293 05 Mladá Boleslav

Účel posudku:

Stanovení obvyklé ceny nemovité věci na základě
usnesení soudního exekutora č.j.: 080 EX 293/20225

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. a zákony č.
228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., podle stavu oceňovaných věcí ke dni 31.12.2020, posudek
vypracoval:
Ing. Jiří Krch
Záhřebská 33
120 00 Praha 2
tel.: +420 602 216 832
e-mail: krch@volny.cz, www.jirikrch.cz

Posudek obsahuje včetně titulního listu a příloh 24 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
V Praze 11.01.2021
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A. Nález
1. Znalecký úkol
Úkolem znaleckého posudku je zjištění ceny nemovitého majetku pro účel exekuce prodejem
nemovitosti. Znalec oceňuje majetek a jednotlivá práva a závady s majetkem 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:
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

LV č. 2501
Královéhradecký
Trutnov
Hostinné
Hostinné

3. Prohlídka nemovitosti
Prohlídka oceňovaného majetku byla provedena zpracovatelem posudku dne 06.01.2021.
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 06.01.2021
- kupní smlouva V-2118/2018, kopie dokladu je v příloze posudku
- smlouva V-1926/2003, m.j. o zřízení věcného břemene, kopie dokladu je v příloze posudku
- informace od VaK Hostinné o tom, že pozemek je napojen na vodovod a kanalizaci
- předpisy zabývající se oceňováním nemovitostí, zejména pak zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb., v rozsahu ke dni ocenění
- doklady pro cenové porovnání ze sbírky listin příslušného katastrálního úřadu
- nabídka nemovitostí pro porovnání uvedená na serveru sreality.cz
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5. Celkový popis majetku
Předmětem ocenění je nemovitý majetek, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaný na LV č.
2501 pro katastrální území a obec Hostinné, okres Trutnov.
Jedná se o pozemek parc. č. st. 314/2, jehož součástí je stavba pro bydlení čp. 170 a o pozemek parc.
č. 509/6.
Vlastníku oceňovaného majetku a současně povinnému, Zdeňku Parisovi, jsem dne 1.12.2020, na
adresu Voletinská 320, 541 03 Trutnov, odeslal doporučený dopis s oznámením termínu místního
šetření (18.12.2020 ve 14:30 hod, před čp. 170 v kat. ú. Hostinné). Dopis byl poštou vrácen, jako
adresátem nepřijatý. Dne 4.12.2020 jsem Zdeňku Parisovi odeslal stejnou výzvu na adresu předmětné
nemovitosti - Špitálská 170, 543 71 Hostinné. I tento dopis byl poštou vrácen jako adresátem
nepřijatý.
Dne 6.1.2021 jsem se dostavil na místo nemovitosti. Protože na mou přítomnost na pozemku nikdo
nereagoval, provedl jsem prohlídku pozemku a prohlídku domu jen zvenku.
Na internetových stránkách města Hostinné je zpřístupněn územní plán města, se kterým jsem se,
v rozsahu oceňovaného majetku, seznámil.
Na katastrálním úřadu v Trutnově jsem získal kopii nabývacího titulu (kupní smlouva V-2118/2018)
a kopii dokladu o zřízení věcného břemene (V-1926/2003).
Dále jsem z Městské správy Hostinné s.r.o. obdržel informaci o tom, že objekt čp. 173 je napojen na
vodovod a kanalizaci.
Jsem toho názoru, že na základě dostupných podkladů, navzdory neumožnění prohlídky interiéru
stavby, je možné provedení odhadu obvyklé ceny majetku pro účel exekuce.
Pozemek
Na LV jsou zapsány dvě pozemkové parcely:
Parc. č. st. 314/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 172 m2, součástí pozemku je stavba čp. 170
Parc. č. 509/6 – zahrada o výměře 418 m2.
Pozemek přibližně lichoběžníkového tvaru o celkové výměře 590 m2, se nalézá nedaleko jádra obce,
severním směrem. Podle platného územního plánu je pozemek součástí plochy označené SM – plochy
stabilizované, smíšené městské.
Pozemek je přístupný po nezpevněné obecní komunikaci a je provedeno napojení na vodovod,
kanalizaci a elektřinu.
Stavba čp. 170 na parc. č. st. 314/2
Podle zápisu v katastru nemovitostí se jedná o stavbu pro bydlení. S ohledem na velikost stavby, kdy
předpokládám, že ve stavbě se nalézá jediný byt, usuzuji, že se jedná o rodinný dům. Stavba obsahuje
dvě nadzemní podlaží, půdní prostor a možná je podsklepená. Svislé konstrukce jsou zděné, střecha
sedlová s krytinou z osinkocementových šablon.
Podle vzhledu stavby odhaduji, že za dobu vzniku stavby lze předpokládat první polovinu minulého
století. Při místním šetření jsem zastihl obvodový plášť stavby v původním stavu s výjimkou nově
osazených plastových oken a nových žlabů a svodů, špalety a parapety již nebyly začištěny, a tak se
domnívám, že se jednalo o jednorázový adaptační zásah. Celkově stavba a pozemek působí dojmem,
že nejsou užívány.
Stavba je, na hranici pozemku, stavebně srostlá, není jisté, zda i komunikačně propojená, se sousední
stavbou jiného vlastníka.
Součásti a příslušenství
V severozápadním rohu pozemku se nalézá jednopodlažní vedlejší stavba. Svislé konstrukce jsou
zděné z tvárnic bez omítek, sedlová střecha s mírným sklonem je místně probořená a celkově se
objekt nalézá ve stavu, kdy pro další využití lze uvažovat o jeho zásadní rekonstrukci či odstranění.
Přípojkami vody a kanalizace je objekt napojen na vodovodní a kanalizační řad.

-4-

Práva a závady
Podle výpisu z katastru nemovitostí:
Ve prospěch oceňovaného pozemku parc. č. 509/6 je v katastru nemovitostí zapsáno věcné břemeno
chůze a jízdy k tíži pozemku parc. č. 509/5. Povinný pozemek je komunikací ve vlastnictví obce,
která umožňuje přístup k oceňované nemovitosti. Toto právo nebude předmětem samostatného
ocenění, protože neposkytuje oceňovanému majetku zvláštní výhodu, která by měla být oceněna.
Vlastnické právo je omezeno zástavním právem smluvním a zákazem zcizení po dobu trvání
zástavního práva. Ani toto omezení nebude oceňováno.

B. Posudek
1 Odhad obvyklé ceny nemovitého majetku
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.
Oceňovaný majetek lze porovnávat s menšími staršími domy s přiměřeným pozemkem, případně,
připustíme-li, že nositelem hodnoty majetku je spíše pozemek než stavba, jen s porovnatelným
pozemkem.
Majetek nabyl současný vlastník kupní smlouvou V-2118/2018 s právními účinky dne 9.3.2018 za
cenu 450 tis. Kč.
Pro porovnání jsem vybral dva realizované obchodní případy a jednu nabídku na prodej. V případě
realizovaných obchodů se jednalo v prvním případě o pozemek s porovnatelnou stavbou, ve druhém
případě o samostatný pozemek. Nabídka se týkala samostatného pozemku. Při porovnání jsem zvolil
korekční koeficienty pro dosažení co nejbližšího porovnání oceňovaného majetku se zvolenými
příklady.
Nemovité věci pro porovnání:
Srovnatelné nemovité věci - pozemky:
Název:
Popis:

Pozemek:

V-659/2020
Uskutečněný prodej podle kupní smlouvy V- 659/2020 v Hostinném. Pozemek parc.
č. 228/117 o výměře 727 m2 + podíl na příjezdové komunikaci. Elektřina, vodovod,
kanalizace.
727,00 m2
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Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - Prodej v roce 2020
1,00
K2 Velikosti objektu
1,00
K3 Poloha
1,00
K4 Provedení a vybavení - Bez stavby, bez přípojek
1,20
K5 Celkový stav
1,00
K6 Vliv pozemku - Větší výměra pozemku
1,05
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
1,00
Cena [Kč]
Výměra pozemku
Jedn. cena
k 20.1.2020
[m2]
[Kč/m2]
739 500
727
1 017
Název:
Lokalita:
Popis:

Zdroj: Katastrální úřad
Celkový koef. Upr. jedn. cena
KC
[Kč/m2]
1,26
1 281

Prodej stavebního pozemku 1 428 m2
Prosečné, okres Trutnov
Zasíťované stavební pozemky v lokalitě "Slunečný kopec" v Prosečné.
Prosečné leží 1 km od Hostinného a 9 km od Vrchlabí.
Pozemky se nacházejí na okraji obce v klidné lokalitě s nádherným výhledem na
okolní přírodu.
V celé lokalitě je připraveno 16 stavebních pozemků o velikostech od 1375 m2 do
2408 m2. Na hranicích pozemků jsou přivedeny přípojky elektřiny, vody a
kanalizace.

Cena od 950,- Kč za m2.
Pozemek:
1 428,00 m2
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - Nabídka na prodej
0,90
K2 Velikosti objektu
1,00
K3 Poloha
1,00
K4 Provedení a vybavení - Bez staveb, bez přípojek
1,20
K5 Celkový stav
1,00
K6 Vliv pozemku - Větší výměra pozemku
1,20
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
1,00
Cena [Kč]
Výměra pozemku
Jedn. cena
[m2]
[Kč/m2]
1 356 600
1 428
950
Minimální jednotková porovnávací cena
Průměrná jednotková porovnávací cena
Maximální jednotková porovnávací cena

Zdroj: www.sreality.cz
Celkový koef. Upr. jedn. cena
KC
[Kč/m2]
1,30
1 235
1 235 Kč/m2
1 258 Kč/m2
1 281 Kč/m2

Výpočet porovnávací hodnoty na základě výměry pozemku
Průměrná jednotková cena
Výměra pozemku

1 258 Kč/m2
590,00 m2

Výsledná porovnávací hodnota

742 220 Kč
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Srovnatelné nemovité věci – pozemek se stavbou:
Název:
Popis:

V-1310/2018
Uskutečněný prodej podle kupní smlouvy V-1310/2018 v Hostinném. Stavba před
rekonstrukcí, pozemek 207 m2.
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - Prodej v roce 2018
1,15
K2 Velikosti objektu
1,00
K3 Poloha
1,00
K4 Provedení a vybavení
1,00
K5 Celkový stav - Horší stav stavby
0,85
K6 Vliv pozemku - Menší pozemek
1,30
Zdroj: Katastrální úřad
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
1,00
Cena k 19.1.2018
Celkový koeficient KC
Upravená cena
739 000 Kč
1,27
938 530 Kč
Minimální jednotková porovnávací cena
Průměrná jednotková porovnávací cena
Maximální jednotková porovnávací cena
Výpočet porovnávací hodnoty na základě přímého porovnání
Průměrná jednotková cena
Výsledná porovnávací hodnota

938 530 Kč/ks
938 530 Kč/ks
938 530 Kč/ks

938 530 Kč/ks
938 530 Kč

Porovnáním s uvedenými obchodními případy jsem dospěl k výsledku, že cena majetku, zjištěná
porovnávací metodou, se pohybuje v pásmu od 750 do 950 tis. Kč.

Obvyklou cenu indikuji jako hodnotu majetku zjištěnou porovnávací metodou,
uprostřed zjištěného cenového pásma, ve výši: 850.000,- Kč.
Tuto indikaci nepovažuji za rozpornou ve vztahu k tomu, že předmětný majetek nabyl současný
vlastník v roce 2018 za cenu 450 tis. Kč.
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C. Rekapitulace
1 Obvyklá cena
Nemovitého majetku, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaného na LV č. 2501 pro
katastrální území a obec Hostinné, okres Trutnov.
Výsledná cena činí

850.000,- Kč

Slovy: Osm set padesát tisíc Kč

V Praze, 11.01.2021.
Ing. Jiří Krch
Záhřebská 33
120 00 Praha 2
tel.: +420 602 216 832
e-mail: krch@volny.cz
www: jirikrch.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. 5128/20 znaleckého deníku.
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Pohled ze severovýchodu

Pohled ze severozápadu

Pohled z východu

Průčelí domu čp. 170

