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ZNALECKÝ  POSUDEK

č. 4909/18

O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 231/39, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území a obci Litoměřice, okres Litoměřice.


Objednatel posudku:	Mgr. Martin Slavata
soudní exekutor
Táborská 527
293 05 Mladá Boleslav
   
Účel posudku:	Odhad obvyklé ceny nemovitosti na základě usnesení soudního exekutora č.j.: 080 EX 285/17-145

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., zákony č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., podle stavu oceňovaných věcí ke dni 21.05.2018, 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 25 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
V Praze 22.05.2018
A. Nález
1. Znalecký úkol
Předmětem znaleckého posudku je zjištění ceny nemovitých věcí pro účel exekuce jejich prodejem. Znalec oceňuje 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. Lokalizace a adresa oceňovaného majetku
Název:	Byt č. 231/39
Adresa:	412 01 Litoměřice, Vrchlického 231/3
Obec:	Litoměřice
Katastrální území:	Litoměřice
3. Prohlídka předmětu ocenění
Prohlídka předmětu ocenění byla provedena dne 21.05.2018 osobně zpracovatelem posudku, bez účasti vlastníka oceňované věci. Prohlédl jsem pouze dům zvenku, byt zpřístupněn nebyl. 
4. Podklady pro vypracování posudku
- usnesení o ustanovení znalce, kopie dokladu je v příloze posudku
- výpis z katastru nemovitostí, kopie dokladů jsou v příloze posudku
- mapový podklad, kopie dokladu je v příloze posudku
- kupní smlouva, kopie dokladu je v příloze posudku
- prohlášení vlastníka budovy, kopie části dokladu je v příloze posudku
- místní šetření provedené podepsaným znalcem
- 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 nemovitých věcí pro porovnání, uvedená na serveru sreality.cz
5. Celkový popis oceňovaného majetku
Předmětem ocenění je zjištění ceny nemovitých věcí: Bytu č. 231/39, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území a obci Litoměřice, okres Litoměřice.
Jako zpracovatel posudku jsem doporučeným dopisem, ze dne 3.5.2018, vyzval vlastníka oceňovaného bytu, pana Enkhtuvshin Ganbat, k účasti na místním šetření, které jsem navrhl na 21.5.2018, a požádal jsem ho o umožnění prohlídky bytu. V termínu místního šetření byl vchod do domu zamčený a na zvonek u jména Gambat nikdo nereagoval. Měl jsem možnost prohlédnout si dům zvenku. 
Na katastrálním úřadu jsem získal kopii kupní smlouvy  V60/2015, podle které nabyl majitel byt do vlastnictví počátkem roku 2015 za cenu 900.000,- Kč, a kopii prohlášení vlastníka s popisem bytu.
Na základě informací, které mám k dispozici, jsem schopen provést odhad obvyklé ceny předmětného nemovitého majetku pro účel exekuce.



Byt č. 231/39

Byt č. 231/39, spolu s podílem na společných částech domu čp. 231 a na pozemku parc. č. 3014 v katastrálním území a obci Litoměřice.

Byt velikosti 3+1 s podílem na společných částech domu a na pozemku.

Byt se nalézá v 6. nadzemním podlaží domu čp. 231. Jedná se o bytový dům, postavený panelovou technologií v sedmdesátých až osmdesátých letech minulého století. Dům je udržovaný v dobrém stavu, jsou vyměněna okna a provedena adaptace obvodového pláště. Byt mi nebyl zpřístupněn. 

Podle prohlášení vlastníka budovy V9 1744/2000 byt obsahuje kuchyni, předsíň, koupelnu, záchod, tři obytné místnosti, šatnu, komoru a lodžii. Celková podlahová plocha bytu činí 63,5 m2, bez plochy lodžie, která je 3,4 m2. 
K vlastnictví bytu se váže spoluvlastnický podíl na společných částech domu čp. 231 a na pozemku parc. č. 3014 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 679 m2 (LV č. 4882), o velikosti 635/27237.


Práva a závady

Podle výpisu z katastru nemovitostí je vlastnické právo omezeno zástavním právem smluvním, zákazem zcizení po dobu trvání zástavního práva a zahájeními exekucí.
Nemám informace o jiných právech či omezeních.





B. Posudek

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 – byt v panelovém je v lokalitě předmětem obvyklého obchodního styku. 

V Litoměřicích jsem identifikoval nabídku na prodej deseti bytů, v příloze posudku uvádím tři z nich, které považuji za porovnatelné s oceňovaným majetkem. 

Nabídkové ceny porovnatelných bytů se pohybují nejčastěji v cenovém rozsahu od 20 do 30 tis. Kč/m2. 

Obvyklou cenu oceňovaného majetku odhaduji na úrovni zaokrouhleného průměru nabídkové ceny uvedených tří bytů pro porovnání. 
Zdrojem cenových informací jsou nabídkové ceny, a proto budu cenu zjištěnou porovnáním s těmito nabídkami ještě redukovat koeficientem 0,95, kterým by měla být vyjádřena skutečnost, že realizační ceny u majetku tohoto typu bývají zpravidla poněkud nižší než ceny nabídkové.

Obvyklá cena majetku cenovým porovnáním:

63,50 m2 * 25.600,- Kč/m2 * 0,90 = 1.463.040,- Kč, po zaokrouhlení:			  	    1.460.000,- Kč















C. Výsledek
Obvyklá cena:

Bytu č. 231/39, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území a obci Litoměřice, okres Litoměřice.

Výsledná cena činí po zaokrouhlení		    1.460.000,- Kč
Slovy: Jeden milion čtyři sta šedesát tisíc Kč.


V Praze, 22.05.2018
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. 4909/18 znaleckého deníku.




E. Seznam příloh
- usnesení o ustanovení znalcem 2 A4
- výpis z katastru nemovitostí 3 A4
- mapový podklad 1 A4
- kupní smlouva 7 A4
- prohlášení vlastníka budovy, část 3 A4
- fotodokumentace 1 A4
- nabídky pro porovnání 3 A4

