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ZNALECKÝ  POSUDEK

č. 4872/17

O ceně spoluvlastnického podílu id. ½ na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 494, pro katastrální území Březina u Mnichova Hradiště, obec Březina, okres Mladá Boleslav, včetně všech součástí a příslušenství.

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 183/17-43

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 zákonem č. 228/2014 Sb., podle stavu oceňovaných věcí ke dni 17.01.2018, 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 32 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
V Praze 19.01.2018
A. Nález
1. Znalecký úkol
Předmětem 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:	LV č. 494
Adresa nemovitosti:	Březina 60, 294 11 Březina
Kraj:	Středočeský
Okres:	Mladá Boleslav
Obec:	Březina
Katastrální území:	Březina u Mnichova Hradiště
3. Prohlídka a zaměření nemovitosti
Prohlídka nemovitosti byla provedena zpracovatelem posudku dne 17.01.2018, stavba 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
- kupní smlouva V-6356/2009, kopie dokladu je v příloze posudku
- informace poskytnuté majitelkou, mail ze dne 17.1.2018 a odhad tržní hodnoty z roku 2009, kopie dokladů jsou v příloze posudku
- 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
- místní šetření provedené dne 17.01.2018 podepsaným znalcem
- nabídka nemovitostí pro porovnání uvedená na serveru sreality.cz
5. Celkový popis majetku
Předmětem ocenění je zjištění ceny spoluvlastnického podílu id. ½ na nemovitém majetku zapsaném na LV č. 494, pro katastrální území Březina u Mnichova Hradiště, obec Březina, okres Mladá Boleslav, včetně všech součástí a příslušenství.
Jedná se o spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. st. 99, jehož součástí je stavba pro bydlení čp. 60, včetně součástí a příslušenství. 

Vlastník oceňovaného spoluvlastnického podílu a současně osoba povinná, paní Jana Hofmanová Junková, mne telefonicky kontaktovala s informací, že do domu nemá přístup a proto se místního šetření nezúčastní. Poslala mi kopii tržního ocenění majetku z roku 2009 a doplnila informace o technickém stavu stavby. Přístup do domu má prý výhradně spoluvlastník, pan Aleš Pleva, kterého se snažila přimět ke komunikaci se mnou ohledně zpřístupnění domu. Termín místního šetření jsem panu Plevovi oznámil doporučeným dopisem, ten však pošta nedoručila z důvodu, že se adresát odstěhoval.
Při místním šetření dne 17.1.2018 ve14:00 hodin jsem měl možnost prohlédnout si dům zvenku a nahlédnout do oken. 
Téhož dne jsem na katastrálním úřadu získal kopii kupní smlouvy, podle které nabyli současní vlastníci majetek do spoluvlastnictví v roce 2009.
Dotazem na příslušném stavebním úřadu v Mnichově Hradišti jsem zjistil, že k předmětnému čp. nejsou k dispozici žádné doklady ani plány.
Jsem toho názoru, že na základě dostupných podkladů je možné provedení odhadu obvyklé ceny majetku pro účel exekuce.

Pozemek
Na LV je zapsána jediná pozemková parcela:
Parc. č. st. 99 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 237 m2.
Pozemek se nalézá v severní části obce, v místě se zástavbou rodinnými domy. Je přibližně obdélníkového tvaru a dílem sousedí s obecními pozemky, které tvoří nebo přímo navazují na veřejnou komunikaci. Je možnost napojení na kanalizaci, elektřinu a plyn.
Tvar pozemku ve vztahu k umístění domu není příliš optimální, neboť jižní obvodová stěna domu spočívá na hranici pozemku s pozemkem parc. č. 29/2, který je předmětem vlastnictví dvou fyzických osob.

Stavba čp. 60 na parc. č. st. 99
Jedná se o jednoduchou stavbu splňující kritéria rodinného domu. Svislé konstrukce domu jsou zděné, střecha sedlová s taškovou krytinou. Dům obsahuje přízemí, jednu místnost ve sklepě a půdní prostor sedlového krovu. Zastavěná plocha domu je cca: 17,25 m * 6,10 m = 105,23 m2. Podle ocenění z roku 2009 se ve sklepě nalézá místnost o podlahové ploše 8,3 m2 a celková podlahová plocha prostor v přízemí činí 65,05 m2. V Části půdního prostoru byla zahájena adaptace na podkroví. Původ stavby je možné předpokládat v prvních desetiletích minulého století, ale nelze vyloučit i to, že dům je starší. Ke dni ocenění se nalézá stavba ve stavu nedokončené adaptace, je položena nová střešní krytina a jsou osazena plastová okna a vstupní dveře. Rozsah provedení adaptace interiéru není zcela určitý, informace předané majitelkou jsou v příloze posudku. Z toho, co jsem zjistil pohledem do interiéru skrze okna, mám dojem, že větší část adaptace interiéru má dům ještě před sebou. 

Součásti a příslušenství
Jsou v minimálním rozsahu. Jedná se o vedlejší zděnou stavbu (stará, dožívající, nevelká stodola o zastavěné ploše cca 53 m2, svislé konstrukce zděné, sedlová střecha s taškovou krytinou). Dále je na pozemku dožívající oplocení východní části pozemku a kopaná studna. Podle sdělení majitelky je provedená přípojka kanalizace, nikoli přípojka vody ze studny. 

Práva a závady
Podle výpisu z katastru nemovitostí je vlastnické právo oceňovaného spoluvlastnického podílu (stejně tak jako i druhé ideální poloviny) omezeno zástavním právem smluvním a zahájením exekuce. Tyto závady nejsou předmětem ocenění.
Při místním šetření nebyl majetek využíván a lze předpokládat, že není využíván dlouhodobě. 
 

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 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 nemovitého majetku, je použití tzv. porovnávací metody, která spočívá v porovnání ceny oceňovaného majetku s cenou porovnatelných majetků, které byly v nedávné době prodány.
Ve skutečnosti není k dispozici veřejná systémová databáze nedávno prodaných nemovitých majetků, která by navíc obsahovala údaje, jež by umožňovaly posoudit, do jaké míry je prodaný majetek porovnatelný s předmětem ocenění. Náhradním řešením je použití informací o nemovitostech nabízených k prodeji.

Porovnatelná nemovitost – nevelký starší rodinný dům ve stavu nedokončené adaptace, s malým pozemkem bývá v dané lokalitě předmětem obvyklého obchodního styku. Oceňovaný majetek, kterým je jen spoluvlastnický podíl, je obchodován velmi zřídka. 
Zatímco 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 nepravděpodobné. 
Odhad spoluvlastnického podílu provedu tak, že nejdříve odhadnu obvyklou cenu majetku jako celku a obvyklou cenu spoluvlastnického podílu zjistím jako redukovaný podíl na obvyklé ceně celku.

Odhad ceny majetku jako celku
Z nabídky 27 domů na prodej v okolí do pěti kilometrů od obce Březina jsem pro porovnání vybral tři.
1/ Prodej chalupy 70 m2, pozemek 242 m2, v Březině, za cenu 890.000,- Kč
2/ Prodej rodinného domu 190 m2, pozemek 567 m2, v Sychrově, za cenu 1.399.000,- Kč
3/ Prodej rodinného domu 124 m2, pozemek 219 m2, v Ptýrově, za cenu 1.690.000,- Kč

Na základě porovnání oceňovaného majetku s uvedenými příklady nabídek jsem dospěl k názoru, že cenu oceňovaného majetku lze hledat v širokém cenovém intervalu odpovídajícímu oblasti zahrnující všechny tři nabídky. Po nepatrné úpravě tedy v oblasti od 0,9 do 1,7 mil. Kč. Protože je třeba dojít k jednoznačnému výsledku a argumenty směřující výsledek blíže ke krajním hodnotám intervalu jsou protichůdné, volím obvyklou cenu na úrovni středu cenového intervalu. 
Protože zdrojem informací jsou nabídkové ceny, budu cenu zjištěnou porovnáním s těmito nabídkami ještě redukovat koeficientem 0,95, kterým by měla být vyjádřena skutečnost, že realizační ceny u nemovitostí tohoto typu bývají zpravidla nižší než ceny nabídkové.

Obvyklá cena majetku (jako celku) cenovým porovnáním:

(900.000,- Kč + 1.700.000,- Kč) / 2 * 0,95 =                                                                       1.235.000,- Kč

Podle kupní smlouvy z roku 2009 nabyli současní vlastnící majetek koupí za cenu 1.470.000,- Kč. Z toho byla částka 1.100.000,- Kč hrazena z úvěru ze stavebního spoření.
Údaje z kupní smlouvy nejsou ve výrazném rozporu s výší odhadnuté obvyklé ceny majetku.



Ocenění spoluvlastnického podílu
Stav, kdy předmětem obchodu není celá nemovitost, ale jen spoluvlastnický podíl, je třeba vnímat jako potenciální zdroj problémů při výkonu vlastnických práv, 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, což by mělo vyjádřit vliv této skutečnosti.
Při velikosti spoluvlastnického podílu id. ½ navrhuji zvolit míru redukce 80%.
Cena spoluvlastnického podílu ve výši 1/2:
1.235.000,- Kč / 2 x 0,80 = 494.000,-Kč, po zaokrouhlení:                                                   500.000,- Kč














C. Rekapitulace cen

Obvyklá cena

Spoluvlastnického podílu id. ½ na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 494, pro katastrální území Březina u Mnichova Hradiště, obec Březina, okres Mladá Boleslav, včetně všech součástí a příslušenství.

Výsledná cena činí		                                                                                                     500.000,- Kč

Slovy: Pět set tisíc Kč.


V Praze, 19.01.2018,
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. 4872/17 znaleckého deníku.

E. Seznam příloh
- usnesení o ustanovení znalcem
- výpis z katastru nemovitostí
- mapový podklad
- kupní smlouva
- mail od majitelky
- odhad tržní hodnoty z roku 2009
- fotodokumentace
- nabídky pro porovnání

