ZNALECKÝ POSUDEK
č. 5071/20
O ceně nemovitého majetku, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaného na LV č. 1357, pro
katastrální území a obec Bludov, okres Šumperk.

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
1396/08-138

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 02.10.2020, 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 15 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
V Praze 07.10.2020
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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. 1357, parc. č. 656/1, 657/1, RD čp. 257
Olomoucký
Šumperk
Bludov
Bludov

3. Prohlídka nemovitosti
Prohlídka oceňovaného majetku byla provedena zpracovatelem posudku dne 02.10.2020.
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 02.10.2020
- 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
- informace o pozemku (sousední parcely umožňující napojení na komunikaci)
- kupní smlouva V-2079/2019 o prodeji pozemku v sousedství, kopie dokladu je uložena v archivu
znalce
- nabídka nemovitostí pro porovnání, uvedená na serveru sreality.cz, uvedeno v textu posudku
5. Celkový popis majetku
Předmětem ocenění je nemovitý majetek, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaný na LV č.
1357, pro katastrální území a obec Bludov, okres Šumperk.
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Jedná se o pozemky parc. č. 656/1, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 257, a parc. č. 657/1.
Zástupce vlastníků oceňovaného majetku, Marii Janouškovou, jsem doporučeným dopisem vyzval
k tomu, aby se účastnila místního šetření a požádal jsem jí o poskytnutí všech informací, které by
mohly mít vliv na zjištěnou cenu majetku. V této věci mne kontaktoval Zbyněk Novák, který mne
informoval o tom, že dům v roce 2019 vyhořel a poslal mi několik fotografií.
Dne 02.10.2020 jsem provedl místní šetření. Paní Janoušková, ani nikdo jiný, se místního šetření
nezúčastnil.
Jsem toho názoru, že na základě dostupných podkladů je možné provedení odhadu obvyklé ceny
majetku pro účel exekuce.
Pozemek
Na LV jsou zapsány dvě pozemkové parcely:
Parc. č. 656/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m2
Parc. č. 657/1 – zahrada o výměře 83 m2
Parcely tvoří souvislou plochu nepravidelného tvaru o celkové výměře 304 m2. Je součástí lokality
s historickou zástavbou rodinnými domy v podstatě v jádru obce (cca 240 m severně od chrámu sv.
Jiří). Pozemek je podle územního plánu součástí plochy SO (plochy smíšené obytné). Pozemek je
komunikačně napojen na veřejnou komunikaci prostřednictvím sousedících obecních pozemků.
Z přiléhající komunikace je možnost napojení na elektřinu, vodovod, kanalizaci a plyn.
Hlavní stavba
Podle zápisu v katastru nemovitostí je součástí pozemku parc. č. 656/1 stavba rodinného domu čp.
257. Jednalo se o starší jednoduchou stavbu s jedním nadzemním podlažím, zastřešená sklonitou
střechou. Ke dni ocenění nalézá se stavba ve stavu torza po požáru, kdy zůstaly zachovány svislé
zděné konstrukce (viz fotodokumentace).
Součásti a příslušenství
V podstatě se nevyskytují, jedná se o torzo oplocení a lze předpokládat existenci přípojek vody a
kanalizace, ovšem bez bližší specifikace. Podle sdělení pana Nováka je někde na pozemku studna.
Práva a závady
Podle výpisu z katastru nemovitostí, je vlastnické právo omezeno zástavními právy exekutorskými,
zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu a exekučními příkazy k prodeji nemovitosti. Tato
omezení nejsou předmětem ocenění.
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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. V případě absence informací o
uskutečněných prodejích, použijí se alespoň informace o nemovitostech nabízených k prodeji.
Dům čp. 257 se nalézá ve stavu pouhého torza po požáru. Jsem toho názoru, že nelze počítat
s využitím těchto zbylých konstrukcí, ale že zbytky stavby bude smysluplné odstranit a na pozemku
zřídit novostavbu. Za nositele hodnoty majetku považuji tedy výhradně pozemek. Pro porovnání
použiji dále pozemky určené k zastavění a zjištěnou cenu bude třeba ještě snížit o náklady, které bude
třeba vynaložit na odstranění zbytků původní stavby.
V obci Bludov ani v porovnatelných lokalitách v okolí se mi nepodařilo získat informace o
realizovaných prodejích porovnatelných pozemků. Výjimkou je prodej pozemku parc. č. 649/2,
v bezprostředním sousedství oceňované nemovitosti v roce 2019. Jednalo se o úplatný převod
obecního pozemku do vlastnictví fyzických osob kupní smlouvou V-2079/2019. Tento pozemek, o
výměře pouhých 24 m2 byl prodán za cenu 100,- Kč/m2. Tuto informaci nelze použít pro porovnání
proto, že se jedná o částku několikanásobně nižší, než je obvyklé, což je patrné i při laickém
posouzení. Z toho důvodu jsem pro cenové porovnání použil nabídky pozemků na prodej. Ani
v tomto případě nebyly k dispozici informace o pozemcích přímo v obci Bludov. Z nabídky na
realitním serveru sreality jsem vybral tři nejvíce porovnatelné nabídky pozemků na prodej
v sousedních lokalitách, Bušín, Brníčko a Bratrušov.
Příklady nabídek, které jsou vybrány pro porovnání, jsou pomocí koeficientů upraveny tak, aby co
nejvíce korespondovaly s předmětem ocenění. Jako porovnávací jednotka je určena plocha pozemku.

1. Porovnávací hodnota
Oceňovaná nemovitá věc: Pozemky parc. č. 656/1 a 657/1
304,00 m2
Plocha pozemku:
Srovnatelné nemovité věci:
Název:
Lokalita:

Prodej stavebního pozemku 586 m2
Bušín, okres Šumperk
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Exklusivně nabízíme prodej pozemku v Bušíně. Pozemek je dle územního plánu
určen k bydlení, nachází se v klidné části obce.
U pozemku je vedení elektřiny a plynu, kanalizace je plánovaná, voda se předpokládá
z vlastní studny.
Vhodné v trvalému bydlení i rekreaci.
Celková výměra činí 586 m2.
Cena je vč. provize a právních služeb.
586,00 m2
Pozemek:
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - nabídka na prodej
0,90
K2 Lokalita - méně atraktivní
1,30
K3 Velikost - poněkud větší
1,10
K4 Tvar pozemku - porovnatelný
1,00
K5 Inženýrské sítě - elektřina a plyn
1,20
Zdroj: www.sreality.cz
Cena
Výměra pozemku
Jedn. cena
Celkový koef. Upr. jedn. cena
[Kč]
[m2]
[Kč/m2]
[Kč/m2]
KC
435 000
586
742
1,54
1 143
Popis:

Název:
Lokalita:
Popis:

Prodej stavebního pozemku 1 636 m2
Brníčko, okres Šumperk
Exclusivně prodáváme stavební parcelu v obci Brníčko, okres Šumperk, o výměře
1636 m2, určený územním plánem k výstavbě rodinného domu venkovského typu.
Pozemek se nachází v klidné části obce Brníčko, nedaleko města Zábřeh. Příjezd po
zpevněné komunikaci. Inženýrské sítě na hranici pozemku – elektřina, voda,
kanalizace.
1 636,00 m2
Pozemek:
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - nabídka k prodeji
0,90
K2 Lokalita - méně atraktivní
1,30
K3 Velikost - podstatně větší
1,25
K4 Tvar pozemku - porovnatelný
1,00
K5 Inženýrské sítě - elektřina, voda, kanalizace
1,00
Zdroj: www.sreality.cz
Cena
Výměra pozemku
Jedn. cena
Celkový koef. Upr. jedn. cena
[Kč]
[m2]
[Kč/m2]
[Kč/m2]
KC
1 113 400
1 636
681
1,46
994
Název:
Lokalita:
Popis:

Pozemek:

Prodej stavebního pozemku 3 188 m2
Bratrušov, okres Šumperk
Nabízíme Vám k prodeji pozemek, který se nachází v atraktivní lokalitě v intravilánu
obce Bratrušov, kousek od města Šumperk. Určen k výstavbě. Jedná se o místo na
okraji obce o výměře 3188 m2. Zahrnut v územním plánu obce je jako plocha
smíšená obytná. Na těchto plochách se připouští výstavba rodinných domů. K
dopravnímu napojení je možno využít přilehlé místní komunikace.
3 188,00 m2
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Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - nabídka k prodeji
K2 Lokalita - méně atraktivní
K3 Velikost - podstatně větší
K4 Tvar pozemku - horší
K5 Inženýrské sítě - elektřina, vodovod
Cena
[Kč]
1 978 473

Výměra pozemku
[m2]
3 188

Minimální jednotková porovnávací cena
Průměrná jednotková porovnávací cena
Maximální jednotková porovnávací cena

0,90
1,20
1,30
1,20
1,15
Jedn. cena
[Kč/m2]
621

Zdroj: www.sreality.cz
Celkový koef. Upr. jedn. cena
[Kč/m2]
KC
1,94
1 205
994 Kč/m2
1 114 Kč/m2
1 205 Kč/m2

Jednotková porovnávací cena se po úpravě koeficienty pohybuje v přijatelném cenovém rozpětí od
994,- do 1.205,- Kč/m2 s průměrem 1.114,- Kč/m2. Při použití průměrné porovnávací ceny činí
výsledná porovnávací hodnota: 1.114,- Kč/m2 * 304 m2 = 338.656,- Kč, pokud se použije maximální
porovnávací cena, činí porovnávací hodnota: 1.205,- Kč/m2 * 304 m2 = 366.320,- Kč.

2. Obvyklá cena
Při indikaci obvyklé ceny je třeba zahrnout skutečnost, že takto malý pozemek, umístěný v centrální
části obce, nebývá předmětem obvyklého obchodování. Nabízí se úvaha o tom, že by se mohlo jednat
o majetek, který nedisponuje obvyklou cenou, pokud se striktně držíme výkladu termínu „obvyklá
cena“ podle §2 zákona o oceňování majetku. Podle mého soukromého názoru budu nadále pracovat
s termínem obvyklá cena, který chápu v poněkud širším pojetí, než je definován zákonem o
oceňování majetku, jako jakousi spravedlivou cenu, o které se lze domnívat, že by při prodeji majetku
byla dohodnuta mezi informovanými stranami prodávající a kupující, přičemž by ani jedna ze stran
nezískala nepřiměřený zisk či naopak neutrpěla nepřiměřenou újmu. To navzdory tomu, že se jedná o
věc, která není předmětem obvyklého obchodního styku.
Tím, že pozemek, i při takto malé výměře, skýtá možnost zřídit stavbu rodinného domu v centru
obce, jedná se o věc poněkud unikátní s přidanou hodnotou danou touto skutečností. (Dílem je tato
vlastnost oceňovaného majetku vyjádřena při cenovém porovnání použitím koeficientů K2 Lokality a
K3 Velikost pozemku).
Z výše uvedených důvodů vnímám výsledek zjištěný porovnávací metodou pouze jako ilustrativní,
vycházející z informací o obvyklém obchodním styku, které v sobě ne zcela obsahují onu unikátnost
oceňovaného majetku. Obvyklou cenu indikuji jako 1,5 násobek hodnoty majetku zjištěné pomocí
porovnávací metody (při použití maximální porovnávací hodnoty).
Náklady, které bude třeba vynaložit na odstranění zbytků původní stavby, odhaduji empiricky ve výši
150 tis. Kč.
Obvyklá cena majetku potom činí: 1,5 * 366.320,- Kč – 150.000,- Kč = 399.480,- Kč, po
zaokrouhlení: 400.000,- Kč.
Obvyklá cena majetku:

400.000,- Kč
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C. Rekapitulace
1/ Obvyklá cena nemovitých věcí
Nemovitých věcí, zapsaných na LV č. 1357 pro katastrální území a obec Bludov, okres
Šumperk.
Výsledná cena činí

400.000,- Kč

Slovy: Čtyři sta tisíc Kč.

V Praze, 07.10.2020.
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.
Jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku ve smyslu § 127a o. s. ř.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 5071/20 znaleckého deníku.

SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH
Přílohy
Usnesení o ustanovení znalce
Výpis z katastru nemovitostí
Mapový podklad
Fotodokumentace

počet stran A4 příloze
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1
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Mapový podklad
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Fotodokumentace

Pohled na torzo domu z jihozápadu

Pohled ze západu

Pohled z jihozápadu

Zbytky stropu ze severovýchodu

Pohled ze západu

