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ZNALECKÝ  POSUDEK

č. 4453/15

O ceně nemovitých věcí: Zapsaných na LV č. 538, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Bratronice u Kladna, obec Bratronice, okres Kladno.



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 spisová značka:
	080 Ex 1335/11-45

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 16.02.2015, 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 36 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
V Praze 05.03.2015
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 nemovitém majetku
Název:	Majetek zapsaný na LV č. 538
Okres:	Kladno
Obec:	Bratronice
Katastrální území:	Bratronice u Kladna
3. Prohlídka oceňovaného majetku
Prohlídka byla provedena dne 16.02.2015 osobně zpracovatelem posudku, jen zvenku.
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
- darovací smlouva se zřízením věcného břemene V-1326/2006, kopie dokladu je v příloze posudku
- smlouva o zřízení věcného břemene V-5193/2009, kopie dokladu je v příloze posudku
- místní šetření provedené podepsaným znalcem
- šetření znalce v archivu příslušného stavebního úřadu v Kladně
- 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 
- nabídka nemovitostí pro porovnání uvedená na serveru sreality.cz
5. Celkový popis oceňovaného majetku
Předmětem ocenění je zjištění ceny nemovitého majetku zapsaného na LV č. 538, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Bratronice u Kladna, obec Bratronice, okres Kladno.
Jde o rodinný dům čp. 273 na parc. č. st. 285, spolu s pozemky parc. č. st. 285, 27/2, 27/3 a 27/12, včetně všech součástí a příslušenství.
Vlastníku oceňované nemovitosti, panu Zbyňku Doušovi, jsem dne 24.1.2015 odeslal doporučený dopis s oznámením termínu místního šetření dne 9.2.2015, s žádostí o zpřístupnění nemovitostí. Dne 8.2.2015 mne telefonicky kontaktovala manželka povinného, paní Marcela Doušová, s žádostí o změnu termínu místního šetření. Dohodli jsme se na den 16.2.2015 ve 13 hod. V této době jsem se dostavil k nemovitosti a nikdo, kdo by mi stavby zpřístupnil, nebyl přítomen. Provedl jsem prohlídku zvenku, z veřejně přístupného pozemku. Na katastrálním úřadu jsem získal kopie smluv o zřízení věcných břemen. Na stavebním úřadu jsem se seznámil s dokladovou a výkresovou dokumentací k předmětné nemovitosti. Informace o oceňovaném majetku, které mám k dispozici, považuji za dostatečné pro ocenění za účelem odhadu obvyklé ceny majetku pro exekuční řízení. 


Hlavní stavba

Stavba rodinného domu obsahuje sklep, přízemí a podkroví. Svislé konstrukce jsou zděné, zastřešení sedlovou střechou s taškovou krytinou. Původní přízemní stavba, neznámého stáří, pravděpodobně pocházející z prvních desetiletí minulého století, byla cca v šedesátých letech (povolení v r. 1963, dodatečná kolaudace v r. 1998) opatřena nástavbou s podkrovím. Ve smlouvě o zřízení věcného břemene V-5193/2009 je uvedeno, že v domě je byt o velikosti 6+1 s příslušenstvím. Podle podkladů, které mám k dispozici, činí podlahová plocha domu cca 194 m2. 


Pozemek

Na LV č. 538 jsou zapsány čtyři pozemkové parcely:
1/ Parc. č. st. 285 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 443 m2
2/ Parc. č. 27/2 – zahrada o výměře 1317 m2
3/ Parc. č. 27/3 – zahrada o výměře 208 m2
4/ Parc. č. 27/12 – zahrada o výměře 855 m2
Pozemek o celkové výměře 2823 m2 tvoří souvislou plochu nepravidelného tvaru. Je součástí lokality s převažující zástavbou rodinnými domy.

Součásti a příslušenství

Jedná se zejména o stavbu garáže nezapsanou v katastru nemovitostí, která spočívá na pozemcích parc. č. st. 285 a parc. č. 27/2 a vedlejší stavbu nezapsanou do katastru nemovitostí na parc. č. 27/2, dále o oplocení, venkovní úpravy a o přípojky sítí. Na pozemku se bude pravděpodobně nacházet i studna, ke které bylo vydáno stavební povolení v roce 1956. Na předmětných pozemcích se nacházejí okrasné a ovocné porosty. 

Práva a závady

Podle výpisu z katastru nemovitostí je vlastnické právo omezeno zástavními právy exekutorskými, zástavním právem zákonným, zástavními právy smluvními, věcným břemenem užívání, věcnými břemeny bytu, zahájeními exekuce, exekučními příkazy k prodeji nemovitosti a nařízením exekuce.
Zpracovatel posudku nemá k dispozici informace o jiných právech a závadách.
Podle dělení objednatele posudku, obě osoby oprávněné u věcných břemen vzniklých smlouvou V-1326/2006 zemřely před dnem ocenění majetku. Předmětem ocenění tedy bude jen věcné břemeno užívání založené smlouvou V-5193/2009.


B. Posudek
Odhad obvyklé ceny majetku

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. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.
Z této definice vyplývá, že nejsprávnějším způsobem, jak odhadnout výši obvyklé ceny nemovité věci, je použití tzv. porovnávací metody, která spočívá v porovnání oceňovaného majetku s cenou porovnatelných majetků, které byly v nedávné době prodány. Ve skutečnosti však není k dispozici veřejná systémová databáze nedávno prodaných nemovitých věcí, která by navíc obsahovala údaje, jež by umožňovaly posoudit, do jaké míry je evidovaný majetek porovnatelný s předmětem ocenění. Náhradním řešením je použití informací o nemovitých věcech nabízených k prodeji.
Porovnatelný majetek – rodinný dům s pozemkem a s obvyklými součástmi a s příslušenstvím je v dané lokalitě předmětem obvyklého obchodního styku. 

S ohledem na celkovou výměru pozemku 2823 m2 a současně s přihlédnutím k rozmístění staveb na pozemku a k celkové situaci, rozhodl jsem se spolu s domem ocenit jen část plochy pozemku, o výměře 1283 m2, která by umožnila plnohodnotné užívání staveb a více korespondovala s porovnatelnými majetky na trhu. Zbývající část pozemku, o výměře 1540 m2, ocením zvlášť, jako samostatnou část majetku. Celková cena majetku bude potom součtem cen těchto částí majetku.

Dům s pozemkem, včetně součástí a příslušenství

V lokalitě jsem pro srovnání identifikoval pět nabídek na prodej rodinných domů s pozemkem.  Kopie nabídkových listů uvádím v příloze posudku. Jako jednotku pro porovnání jsem zvolil podlahovou plochu domu, protože kapacitně se jednotlivé nabídky i oceňovaný majetek liší. 

U porovnatelných pěti nabídek činila nabídková cena vztažená k porovnatelné jednotce podlahové plochy 22.115,- Kč/m2, 16.170,- Kč/m2, 21.421,- Kč/m2, 18.824,- Kč/m2 a 14.500,-Kč/m2. Průměrná nabídková cena je potom 18.606,- Kč/m2, medián 18.824,- Kč/m2. 

Obvyklou cenu oceňovaného majetku odhaduji na úrovni 18,5 tis. Kč/m2 podlahové plochy domu. Protože cenové porovnání vychází z nabídkových cen, budu cenu zjištěnou porovnáním s těmito nabídkami redukovat koeficientem 0,85, kterým by měla být vyjádřena skutečnost, že realizační ceny bývají zpravidla nižší než ceny nabídkové.


Obvyklá cena domu s pozemkem

18.500,- Kč/m2 * 194 m2 * 0,85 =                                                                                        3.050.650,- Kč


Zbývající část pozemku

V lokalitě jsem pro srovnání identifikoval tři nabídky na prodej pozemků.  Kopie nabídkových listů uvádím v příloze posudku. Jako jednotku pro porovnání jsem zvolil plochu pozemku. 

U porovnatelných tří nabídek činila nabídková cena vztažená k ploše pozemku 1.150,- Kč/m2, 1.331,- Kč/m2 a 1.469,-Kč/m2. Průměrná nabídková cena je potom 1.317,- Kč/m2, medián 1.331,- Kč/m2. 

S ohledem na větší výměru oceňovaného pozemku a jeho nepravidelný tvar, obvyklou cenu oceňovaného majetku odhaduji na úrovni 1,0 tis. Kč/m2 plochy pozemku. Protože cenové porovnání vychází z nabídkových cen, budu cenu zjištěnou porovnáním s těmito nabídkami redukovat koeficientem 0,85, kterým by měla být vyjádřena skutečnost, že realizační ceny bývají zpravidla nižší než ceny nabídkové.


Obvyklá cena zbývající části pozemku

1.000,- Kč/m2 * 1540 m2 * 0,85 =                                                                                        1.309.000,- Kč



Obvyklá cena majetku celkem

3.050.650,- Kč + 1.309.000,- Kč = 4.359.650,- Kč, zaokrouhleno:                                    4.360.000,- Kč





Ocenění věcného břemene

Jedná se o věcné břemeno práva doživotního bezplatného užívání všech oceňovaných nemovitostí ve prospěch Marcely Doušové, narozené v roce 1976. Věcné břemeno bude oceněno jako závada na nemovitosti. Právo odpovídající věcnému břemenu se oceňuje výnosovým způsobem na základě ročního užitku ve výši obvyklé ceny. (§16b odst. (1) zákona č. 151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku). 
Ročním užitkem je výše nájemného za oceňovanou nemovitost. Jedná se o výnos z nájemného za oceňovanou nemovitost. Obvyklé nájemné je uvažováno ve výši 15.000,- Kč měsíčně. Měsíční výnosy činí tedy 15.000,- Kč, roční užitek je potom 180.000,- Kč. Protože se jedná o věcné břemeno na dobu dožití osoby, má na hodnotu břemene zásadní vliv stáří oprávněné osoby. V případě Marcely Doušové, staré 39 roků, považuji použití desetinásobku ročního užitku, (jak by bylo třeba při stanovení administrativní ceny věcného břemene podle platného předpisu) za neadekvátní. S odkazem na zahraniční oceňovací praxi použiji, při stáří oprávněného 36 až 40 roků, patnáctinásobek ročního užitku.
Kapitalizovaná hodnota věcného břemene činí potom: 180.000,- Kč x 15,0 =                  2.700.000,- Kč




C. Rekapitulace cen nemovitosti
Obvyklá cena

1/ Nemovitého majetku zapsaného na LV č. 538, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Bratronice u Kladna, obec Bratronice, okres Kladno

Výsledná cena činí		    4.360.000,- Kč
Slovy: Čtyři miliony tři sta šedesát tisíc Kč.


2/ Věcného břemene podle smlouvy o zřízení věcného břemene bydlení a užívání V-5193/2009

Výsledná cena činí		    2.700.000,- Kč
Slovy: Dva miliony sedm set tisíc Kč.


V Praze, 05.03.2015
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. 4453/15 znaleckého deníku.


E. Seznam příloh
- usnesení o ustanovení znalcem
- výpis z katastru nemovitostí
- mapový podklad
- darovací smlouva se zřízením věcného břemene V-1326/2006
- smlouva o zřízení věcného břemene V-5193/2009
- fotodokumentace
- nabídky nemovitostí pro porovnání


