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Účel posudku:

zjištění ceny nemovité věci pro exekuční řízení

Dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v účinném znění, ve znění
vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 9. 11. 2015 posudek vypracoval:
Ing. Marian Uram
Kupeckého 736/10
293 01 Mladá Boleslav
IČ 624 51 782
Posudek obsahuje 19 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
V Mladé Boleslavi, 18. 11. 2015
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A. Nález
Jedná se o dům v okrajové zastavěné části města Smržovka, dům z roku 1906 je patrový, je
podsklepený a nemá podkroví, domek je zděný se sklonitou střechou, nenavazuje na sousední
domek, tzn. domek je postaven samostatně. Osazena vrata, přístup vzadu zpevněný starou dlažbou,
oplocení je staré. U domu je zahrada a dvůr s málo porosty. Dům napojen na rozvody elektřiny a
vody z ulice a kanalizace svedena do ulice, plyn zaveden. Přístup od místní asfaltové ulice bez
chodníku od ulice Hlavní. Dům je z roku 1906, adaptován minimálně jen roku 1960 (kuchyně,
koupelna a kamna). Dům obsahuje dvě bytové jednotky 3+1 s příslušenstvím, podstandartně
vybaveno, vytápění kamny plynovými a na tuhá paliva, stav zhoršený, vyžaduje další obnovu
konstrukcí (takřka vše konstrukce krátkodobé životnosti). Pozemky u domu 154+1890= 2044 m2.

B. Znalecký úkol
Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení, dle oceňujícího předpisu podpůrně.

1. Prohlídka a zaměření nemovitosti
Prohlídka a zaměření nemovitosti provedeno dne 9. 11. 2015.

2. Podklady pro vypracování posudku
VKN z LV č.198 kú. a obec Smržovka ze dne 19.6.2015 PÚ (inf) a snímek katastrální mapy
předmětného území, šetření na místě s údaji stavebního úřadu (základní stavební plány r.1906).
Dle § 2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění, se obvyklou cenou
pro účely účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného popřípadě
obdobného majetku 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 (stav tísně prodávajícího či kupujícího,
důsledky kalamit, osobní poměry jako majetkové, rodinné či jiné osobní vztahy, zvláštní hodnota
přikládaná majetku. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. Zjišťována.

3. Vlastnické a evidenční údaje
Viz VKN z LV:

viz. příloha: Hápová Iveta
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4. Dokumentace a skutečnost
Dům čp.935 Smržovka splňuje ustanovení § 2 písm.a bod 2 vyhl.č.501/2006 o OTP na využívání
území, tj. rodinný dům, určen pouze pro bydlení, je podsklepený, patrový bez podkroví. Obsahuje
dva byty 3+1 s příslušenstvím v přízemí a patře, podstandartní vybavení, dtto splňuje ustanovení §
13 odst.2 oceňujícího předpisu.
Město Smržovka má 3635 obyvatel, v místě je asfaltová ulice Hlavní s boční cestou, v místě je
možnost napojení na rozvody elektřiny a vody, v místě je kanalizace a zemní plyn. Do města jezdí
autobusová (zastávka 150 m) i železniční doprava (zastávka 80 m), je zde městský úřad (matrika,
stavební úřad) as 3,5 km na náměstí, škola, předškolní zařízení, hřiště, obchody a služby přiměřené
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malému městu, zaměstnanost průměrná (spíše dojíždění), je zde praktický lékař i lékárna, pošta,
vzdálenost do města Jablonec n/N (vzdálenost zast.území nejbližší 3,9 km).

5. Celkový popis nemovitosti
Dům čp.935 postaven na okraji v zastavěné části města Smržovka, dům z roku 1906 je patrový, je
podsklepený a nemá podkroví, domek je zděný se sklonitou střechou, nenavazuje na sousední dům,
tzn. je postaven samostatně. U domu osazena vrata, přístup na zahradě zpevněný dlažbou, oplocení
je staré zděné i rámové i dřevěné. U domu je zahrada s několika stromy. Dům napojen na rozvody
elektřiny a vody z ulice a kanalizace svedena do ulice, plyn zaveden. Na dvoře je studna s ruční
pumpou. Přístup od místní asfaltové ulice Hlavní. Dům z roku 1906, adaptován málo roku 1960
(soc.zařízení, kuchyně). Dům obsahuje dvě bytové jednotky 3+1 s příslušenstvím, podstandartně
vybaveno, stav zhoršený, vytápění kamny na tuhá paliva a plynovými kamny, vyžaduje velké opravy
a údržbu konstrukcí krátkodobé životnosti, ZP 150 m2, OP 1647 m3, pozemky u domu 2044 m2.
Zjištěná cena dle oceňujícího předpisu 1,533 mil.Kč.

6. Obsah posudku
a)
b)
c)
d)
e)

Rodinný dům čp.935 Smržovka
Studna
Venkovní úpravy
Trvalé porosty
Pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú.Smržovka

C. Posudek
Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění
Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky
č. 199/2014 Sb. o oceňování majetku.
Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1:
2. pozemky a stavba ve spoluvlastnictví. 4. zatížení exekucí.
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Situace na dílčím (segmentu)
II. Nabídka odpovídá poptávce
trhu s nemovitými věcmi
2 Vlastnické vztahy
III. Pozemek ve spoluvlastnictví (mimo
spoluvl. podílu pozemku k jednotce)
3 Změny v okolí
II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území
4 Vliv právních vztahů na
I. Negativní
prodejnost (např. prodej podílu,
pronájem, právo stavby)
II. Bez dalších vlivů
5 Ostatní neuvedené (např. nový
investiční záměr, energetická
úspornost, vysoká ekonomická
návratnost)
IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím
6 Povodňové riziko
výskytu záplav

Pi
0,00
–0,01
0,00
–0,03

0,00

1,00
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Index trhu:IT = P6 × (1 + ∑ Pi) = 0,960
i=1

Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4:
2. okolí: obytná zástavba, sklad, zahrádky, železnice, bývalé zdravotní středicko nevyužívaná
stavba, 5. Občanská vybavenost - náměstí 3,5 km, autobus 150m a vlaková zastávka 80m.
Popis znaku
Hodnocení znaku
Pi
1 Druh a účel užití stavby
I. Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 1,00
celku
2 Převažující zástavba v okolí
–0,10
V. Výrobní objekty – (řemesla, sklady)
pozemku a životní prostředí
nerušící okolí
–0,05
3 Poloha pozemku v obci
III. Okrajové části obce
4 Možnost napojení pozemku na
0,00
I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v
inženýrské sítě, které jsou v
obci nebo obec bez sítí
obci
5 Občanská vybavenost v okolí
–0,02
III. V okolí nemovité věci není dostupná
pozemku
žádná občanská vybavenost v obci
6 Dopravní dostupnost k
VII. Příjezd po zpevněné komunikaci, s
0,01
pozemku
možností parkování na pozemku
7 Osobní hromadná doprava
III. Zastávka do 200 m včetně, MHD – dobrá
0,00
dostupnost centra obce
8 Poloha pozemku nebo stavby z III. Výhodná – možnost komerčního využití
0,04
hlediska komerční využitelnosti
pozemku nebo stavby
9 Obyvatelstvo
II. Bezproblémové okolí
0,00
II. Průměrná nezaměstnanost
0,00
10 Nezaměstnanost
11 Vlivy ostatní neuvedené
II. Bez dalších vlivů
0,00
11

Index polohy: IP = P1 × (1 +

∑ Pi) = 0,880
i=2

a) Rodinný dům čp.935 Smržovka – § 13
Patrová budova, bez podkroví, podsklepená, z roku 1906, s malou údržbou a malou adaptací kolem
roku 1960 (prováděny pouze havarijní opravy), postavena samostatně, zděným způsobem se
sklonitou střechou. Obsahuje dva byty 3+1 s příslušenstvím, podstandartního vybavení.
Vnitřní členění: 1.PP obsahuje sklady, 1.NP přízemí obsahuje zádveří či chodbu se schody do
suterénu a do patra: v 1.NP přízemí a 2.NP patře jsou byty 3+1 se malým sociálním zázemím,
Podkroví není (poznamenávám, že mansardová střecha má základu nad přízemím a pozednici nad
patrem, přičemž stropy v patře nejsou skosené), přístup na půdu.
Venkovní úpravy: oplocení je zčásti zděné čelní, dále drátěné rámové staré, vrata stará k zahradě,
zpevněná betonová dlažba u domu, přípojky elektřiny, vody, kanalizace, plyn zaveden jen do
přízemí, venkovní úpravy jsou součástí ocenění domu.
Konstrukce a vybavení: popsány u výčtu K4, koef. vybavení, k čemuž nutno poznamenat, že
vytápění lokální kamny na tuhá paliva v patře, plynová kamna na plyn v přízemí, stavební úpravy
minimální prováděny v laicky zanedbatelné kol roku 1960, kamna, umyvadlo, wc.
Stáří a opotřebení: dům postaven roku 1906, minimálmí úpravy kolem roku 1960. Opotřebení je
stanoveno odborným odhadem se zohledněním stáří, druhu konstrukce a stavu jednotlivých
konstrukcí, stav stavby je velmi zhoršený (nutné opravy všech konstrukcí dlouhodobé životnosti),
kce dlouhodobé životnosti ve vyhovujícím stavu.
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Zatřídění pro potřeby ocenění
Rodinný dům: typ D
Konstrukce: zděná
Podsklepení: podsklepená
Typ střechy: se sklonitou střechou
Podkroví: nemá podkroví
Podlaží: se dvěma nadzemními podlažími
Polohový koeficient: 1,000
Kód klasifikace CZ-CC: 1121 Budovy dvoubytové
Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.11.2 domy rodinné dvoubytové a tříbytové
Koeficient změny ceny stavby: 2,119
Podlaží:
Název
1.pp podzemí
1.np přízemí
2,np patro
Součet:

Výška
2,70 m
3,30 m
3,00 m
9,00 m

Zastavěná plocha
14,85×10,45–5,45×1,00
14,85×10,45–5,45×1,00
14,85×10,45–5,45×1,00

Obestavěný prostor OP:
1.pp podzemí
2,70 × (14,85×10,45–5,45×1,00)
1.np přízemí
3,30 × (14,85×10,45–5,45×1,00)
2,np patro
3,00 × (14,85×10,45–5,45×1,00)
zastřešení
4,00/2 × (14,85×10,45–5,45×1,00)
Obestavěný prostor – celkem:
Vybavení:
Obj. podíl
Název, popis
1. Základy – pasové s izolací proti vlhkosti jen u přízemí
4,30 %
– sklep neodizolován, poškozeno
2. Zdivo – zdivo 45cm cihelné
24,30 %
3. Stropy – dřevěné trámové se záklopy s rovnými podhledy 9,30 %
4,20 %
4. Střecha – mansardový krov, vázaný
5. Krytina – eternitové šablony na dřevěném bednění
3,00 %
6. Klempířské konstrukce – kompletní pozinkovaným
plechem, žlaby, svody, i parapety
0,70 %
7. Vnitřní omítky – štukové omítky
6,40 %
8. Fasádní omítky – břizolitové omítky zvětralé staré, místy
opadané a poškozené
3,30 %
9. Vnější obklady – umělý kámen
0,40 %
10. Vnitřní obklady – obklady nejsou
2,40 %
11. Schody – betonové do sklepa, dřevěné z měkkého dřeva na
patro, zábradlí
3,90 %
12. Dveře – rámové dveře i dřevěné zárubně
3,40 %
13. Okna – dřevěná špaletová stará
5,30 %
14. Podlahy obytných místností – dřevěné prkenné
2,30 %
15. Podlahy ostatních místností – cementová dlažba
1,40 %
– ve sklepě beton
4,20 %
16. Vytápění – lokální kamny na tuhá paliva

=
=
=

149,73 m2
149,73 m2
149,73 m2
449,19 m2

=
=
=
=
=

404,28 m3
494,12 m3
449,20 m3
299,46 m3
1 647,06 m3

Podíl
Hodnocení
Standardní
50 %
Podstandardní 50 %
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Podstandardní
Podstandardní
Nevyskytuje se
Podstandardní
Standardní
Standardní
Podstandardní
Podstandardní 80 %
Podstandardní 20 %
Podstandardní
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17. Elektroinstalace – zásuvkový i světelný obvod, motorový
proud není
18. Bleskosvod – není osazen
19. Rozvod vody – jen studené, přívod do soc.zařízení
20. Zdroj teplé vody – elektrický bojler stav v přízemí, v patře
není
– v ptře není
21. Instalace plynu – plyn nezaveden a nerozveden do patra
– v přízemí je zaveden plyn
22. Kanalizace – odkanalizování sociálních zařízení a kuchyní
23. Vybavení kuchyně – sporák není, vařiče
24. Vnitřní vybavení – umyvadlo v přízemí a v patře
– není vana v přízemí ani v patře
25. Záchod – splachovací standartní v přízemí a v patře s horní
nádržkou
26. Ostatní – krb, slaboproudé rozvody, vestavěné skříně aj.
nejsou
– mříže v suterénu a vchodu

4,00 % Podstandardní
0,50 % Nevyskytuje se
2,80 % Podstandardní
1,60 % Standardní
50 %
Nevyskytuje se 50 %
0,50 % Nevyskytuje se 50 %
50 %
Standardní
2,90 % Standardní
0,50 % Nevyskytuje se
5,00 % Standardní
20 %
Nevyskytuje se 80 %
0,40 % Standardní
3,00 % Nevyskytuje se 90 %
10 %
Standardní

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4:
Základní koeficient K4:
Úprava koeficientu K4:
1. Základy
–0,54 × 4,30 % × 50 %
8. Fasádní omítky
–0,54 × 3,30 %
9. Vnější obklady
–0,54 × 0,40 %
10. Vnitřní obklady
–0,54 × 1,852 × 2,40 %
11. Schody
–0,54 × 3,90 %
14. Podlahy obytných místností
–0,54 × 2,30 %
15. Podlahy ostatních místností
–0,54 × 1,40 % × 80 %
–0,54 × 1,40 % × 20 %
16. Vytápění
–0,54 × 4,20 %
17. Elektroinstalace
–0,54 × 4,00 %
18. Bleskosvod
–0,54 × 1,852 × 0,50 %
19. Rozvod vody
–0,54 × 2,80 %
20. Zdroj teplé vody
–0,54 × 1,852 × 1,60 % × 50 %
21. Instalace plynu
–0,54 × 1,852 × 0,50 % × 50 %
23. Vybavení kuchyně
–0,54 × 1,852 × 0,50 %
24. Vnitřní vybavení
–0,54 × 1,852 × 5,00 % × 80 %
26. Ostatní
–0,54 × 1,852 × 3,00 % × 90 %
Hodnota koeficientu vybavení stavby K4:

1,0000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
=

0,0116
0,0178
0,0022
0,0240
0,0211
0,0124
0,0060
0,0015
0,0227
0,0216
0,0050
0,0151
0,0080
0,0025
0,0050
0,0400
0,0270
0,7565

Ocenění:
Základní cena ZC:
1 900,– Kč/m3
Koeficient vybavení stavby K4:
×
0,7565
Polohový koeficient K5:
×
1,0000
Koeficient změny cen staveb Ki:
×
2,1190
3 045,74 Kč/m3
Základní jednotková cena upravená:
=
3
Základní cena upravená: 1 647,06 m × 3 045,74 Kč/m3

=

5 016 517,– Kč
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Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří: 109 roků
Předpokládaná další životnost: 19 roků
100 × 109 / (109 + 19) = 85,156 %
Maximální možné opotřebení podle přílohy č. 21 je 85,000 %
Odpočet opotřebení: 5 016 516,52 Kč × 85,000 %
Cena objektu po odečtení opotřebení:

–
=

4 264 039,04 Kč
752 477,48 Kč

Výpočet ceny stavby dle § 10:
Index trhu:
IT = 0,960
Index polohy: IP = 0,880
Cena stavby určená nákladovým způsobem: CSN
Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = IT × IP
Cena stavby: CS = CSN × pp

=
×
=

752 477,48 Kč
0,845
635 843,47 Kč

Rodinný dům čp.935 Smržovka – zjištěná cena:

635 843,– Kč

b) Studna – § 19
Kopaná studna hluboká 8m, čerpadlo ruční nefunkční.

Zatřídění pro potřeby ocenění
Typ: Kopaná studna
Hloubka studny: 8,00 m
Polohový koeficient: 1,000
Kód klasifikace CZ-CC: 2222 Vedení vody místní trubní
Kód standardní klasifikace produkce: 46.25.22.2 studny jinde neuvedené a jímání vody
Koeficient změny ceny stavby: 2,293

Ocenění:
5,00 m á 1 950,– Kč/m
3,00 m á 3 810,– Kč/m
Základní cena:

+
+
=

9 750,– Kč
11 430,– Kč
21 180,– Kč

Korekce základní ceny:
Polohový koeficient K5:
Koeficient změny cen staveb Ki:
Cena studny:

×
×
=

1,0000
2,2930
48 566,– Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří: 109 roků
Předpokládaná další životnost: 11 roků
100 × 109 / (109 + 11) = 90,833 %
Maximální možné opotřebení podle přílohy č. 21 je 85,000 %
Odpočet opotřebení: 48 565,74 Kč × 85,000 %
Cena objektu po odečtení opotřebení:

–
=

41 280,88 Kč
7 284,86 Kč
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Výpočet ceny stavby dle § 10:
Index trhu:
IT = 0,960
Index polohy: IP = 0,880
Cena stavby určená nákladovým způsobem: CSN
Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = IT × IP
Cena stavby: CS = CSN × pp

=
×
=

Studna – zjištěná cena:

7 284,86 Kč
0,845
6 155,71 Kč
6 156,– Kč

c) Venkovní úpravy – § 18
Přípojky elektřiny, vody, kanalizace a zemního plynu do ulice, staré oplocení rámové s prahem a
dřevěné laťové, betonový chodník u domu a venkovní schody do domu. Minimální venkovní
úpravy, staré venkovní úpravy.

Ocenění
Cena stavby: Rodinný dům čp.935 Smržovka
Podíl z ceny stavby:
Cena venkovních úprav:

×
=

Venkovní úpravy – zjištěná cena:

635 843,– Kč
3,5 %
22 255,– Kč
22 255,– Kč

d) Trvalé porosty – § 40 - § 47
Na zahradě rostou jen tři jabloně a švestka, bez údržby.
Ovocné dřeviny a vinná réva zjednodušeným způsobem – § 47
Plocha Název
Parc. č.
Koef. Jedn. cena poz.
2
16 m stromy
3986
0,045
424,3183 Kč
Trvalé porosty zjednodušeným způsobem § 47 – celkem:
=
Trvalé porosty – zjištěná cena:

Celková cena
305,51 Kč
305,51 Kč
306,– Kč

e) Pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú.Smržovka – § 4
Pozemek parc.č. 3985 uvnitř v zastavěné části města Smržovka, běžně umístěný a přístupný z ulice
Hlavní, je zde možnost napojení veřejných rozvodů elektřiny, vody a zemního plynu, je zde
kanalizace, pozemek zastavěn rodinným domem čp.935 Smržovka. Přístupová cesta je asfaltová v
místě bez chodníku, pozemek je mírně svažitý, neohrožení záplavami či sesuvem apod., běžné
ohrožení hlukem a prachem z ulice a od železnice. Město nemá cenovou mapu stavebních pozemků.
Pozemek parc.č. 3986 je evidován jako zahrada, užíván jako zahrada u čp.935 Smržovka, je
funkčním celkem rodinného domu.
Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle § 3
Název obce:
Smržovka
Název okresu:
Jablonec nad Nisou
Koeficienty úpravy výchozí základní ceny dle přílohy č. 2, tabulky č. 2:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Velikost obce
II. 2001 – 5000 obyvatel

Oi
0,85

–9–
2 Hospodářsko-správní význam
obce
3 Poloha obce

IV. Ostatní obce

0,60

IV. Obec vzdálená od hranice vyjmenovaného
města nebo oblasti v tab. č. 1 (mimo
Prahu a Brna) v nejkratším vymezeném
úseku silnice do 10 km včetně
4 Technická infrastruktura v obci
I. Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn
5 Dopravní obslužnost obce
II. Železniční zastávka a autobusová
zastávka
II. Rozšířená vybavenost (obchod, služby,
6 Občanská vybavenost v obci
zdravotní středisko, škola a pošta, nebo
bankovní (peněžní) služby, nebo
sportovní nebo kulturní zařízení
Základní cena výchozí:
ZCv = 1 190,– Kč/m2
Základní cena pozemku: ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 = 570,67 Kč/m2

1,01

1,00
0,95
0,98

Pozemky ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich
příslušenstvím
Součet výměr pozemků ve funkčním celku: vp = 2 044 m2
Redukční koeficient: R = (200 + 0,8 × vp) ÷ vp = 0,898
Index trhu: IT = 0,960
Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2:
4. Ochranné pásmo železnice 60m od koleje platí pro část zahrady.
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Geometrický tvar pozemku a
II. Tvar bez vlivu na využití
velikost pozemku
2 Svažitost pozemku a expozice
IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně;
ostatní orientace
3 Ztížené základové podmínky
III. Neztížené základové podmínky
II. Ochranné pásmo
4 Chráněná území a ochranná
pásma
5 Omezení užívání pozemku
I. Bez omezení užívání
6 Ostatní neuvedené
II. Bez dalších vlivů

Pi
0,00
0,00
0,00
–0,02
0,00
0,00

6

Index omezujících vlivů: IO = 1 +

∑ Pi = 0,980
i=1

Index polohy: IP = 0,880
Index cenového porovnání dle § 4: I = IT × IO × IP = 0,828
§ 4 odst. 1 – Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří
Základní cena upravená: ZCU = ZC × I × R = 424,3183 Kč/m2
Parc. č.
Název
Výměra [m2]
154
3985
zastavěná plocha a nádvoří
3986
zahrada
1 890
Součet:
2 044
Pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú.Smržovka – zjištěná
cena:

Cena [Kč]
65 345,02
801 961,59
867 306,61

867 307,– Kč
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D. Rekapitulace
Souhrn výměr všech pozemků

2 044 m2

Výsledné ceny:
a)
Rodinný dům čp.935 Smržovka
b)
Studna
c)
Venkovní úpravy
d)
Trvalé porosty
e)
Pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú.Smržovka
Výsledná cena činí celkem:
Cena po zaokrouhlení podle § 50:

635 843,–
6 156,–
22 255,–
306,–
867 307,–
1 531 867,–
1 531 870,–

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Zjištěná cena: 1 531 870,– Kč
Cena slovy: jedenmilionpětsettřicetjedentisícosmsetsedmdesát Kč

E. Obvyklá cena
Dle § 2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění, se obvyklou cenou
pro účely účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného popřípadě
obdobného majetku 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 (stav tísně prodávajícího či kupujícího,
důsledky kalamit, osobní poměry jako majetkové, rodinné či jiné osobní vztahy, zvláštní hodnota
přikládaná majetku. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.
Pojem tržní hodnota nastává jako termín označující sjednanou cenu dosaženou na volném trhu.
Tzn. tržní cena nastává až po realizaci převodní smlouvy, a pakliže má být vyjádřena předem je
odhadnuta tržní hodnota majetku na trhu. Daný pojem je mezinárodně uznáván. Tržní cena je cena
sjednaná, na kterou neměly vliv osobní a jiné neobvyklé okolnosti, tzn. cena dosažená a odhadnutá
po dostatečném marketingu trhu. Zjednodušeně vyjádřeno, termín obecná tržní cena možno nahradit
termínem obvyklá tržní cena. Zásadně pak právní řád stanovuje termín obvyklá cena (tuto nelze
vypočíst a je nutno ji zjistit dle výše uvedeného ustanovení).

Zjištění obvyklé ceny nemovitosti porovnáním na trhu
(pozn. hledány a porovnávány nemovitosti stejného charakteru, konstrukcí a vybavení, obdobného
umístění v místě a lokalitě, v čase, zdroj převážně vlastní s provedením korekcí či úprav s ohledem
na odlišnosti, v tomto případě využita inzerce s korekcí)
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Získán aritmetický průměr (a+b+c+d)/4 = (0,935+1,260+1,349+1,600)/4 = 1,286 mil.Kč, násobeno
koef. 0,85 (snížení o 15% oproti inzerovaným cenám, dle průzkumu VŠ jsou v konečné fázi
realizované ceny takto sníženy oproti inzerovaným) tj. 1093100, zaokrouhleně 1,093 mil.Kč. Se
zvážením prodejnosti s ohledem na zejména vlivy na trh s nemovitostmi v daném území a lokalitě
jsou dané okolnosti vyrovnány po korekcích, vzhledem k poloze a umístění, občanské vybavenosti,
objemu a stavu nemovitosti, zanedbané údržbě, předpokládaná obvyklá cena zaokrouhlená činí
1,093 mil. Kč, tj. cena domu čp.935 Smržovka (celé nemovitosti), s příslušenstvím a s
předmětnými pozemky výměry 2044 m2. Nutno konstatovat, že srovnávané nemovitosti jsou
obdobné (takto vybírany z inzerce) a odlišnosti byly korigovány.
Ocenění podílu nemovitosti 1/4: z „normálního“ pohledu běžného případného kupujícího má podíl
nižší hodnotu než je matematický výpočet, z pohledu spoluvlastníka má vyšší hodnotu, též z
pohledu obchodníka s nemovitostmi (s vidinou zakoupení dalšího podílu) může mít též vyšší
hodnotu. Logicky není znám kupující (dražitel), proto hodnota +- vyjádřena matematickým
výpočtem, tudíž cena 1/4 předmětné nemovitosti činí 273 250,-Kč, zaokrouhleně 273 000,-Kč.
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F. Rekapitulace (obvyklá cena)

Rodinný dům čp. 935 Smržovka, včetně příslušenství a pozemků
parc.č. 3985 a 3986 kú. Smržovka (podíl 1/4)
273 000,- Kč.
Cena práv a závad spojených s nemovitostí: viz. VKN z LV - nejsou věcná břemena.
Obvyklá cena slovy: dvěstěsedmdesáttři tisíc Kč.

V Mladé Boleslavi, 18. 11. 2015
Ing. Marian Uram
Kupeckého 736/10
293 01 Mladá Boleslav

G. Znalecká doložka
Tento posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Krajským soudem v Ústí n/L dne 23.5.1991 pod
čj. Spr.2338/91 pro obor ekonomika, odvětví ceny, zvl.spec.odhady nemovitostí.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 4580/15 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 4580 podle připojené likvidace.

H. Seznam příloh
VKN z LV, snímek katastrální mapy, fota, poloha
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