ZNALECKÝ POSUDEK
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A. Zadání
1. Znalecký úkol - odborná otázka
Stanovení obvyklé ceny garáže bez è.p./è.e vè. pøíslušenství na pozemku parc. è.
6414/53 (parcela ve vlastnictví jiného vlastníka, LV 36) v obci Petøvald, okres Karviná,
katastrální území Petøvald u Karviné.
Stanovení obvyklé ceny pozemku parc. è. 6414/51 nacházejícího se v obci Petøvald,
okres Karviná, katastrální území Petøvald u Karviné.
2. Úèel znaleckého posudku
Výpoèet a stanovení obvyklé ceny nemovitých vìcí pro úèely exekuèního øízení.
3. Skuteènosti sdìlené zadavatelem
Zadavatel nesdìlil žádné informace, které by mìly vliv na pøesnost závìru znaleckého
posudku.

B. Výèet podkladù
1. Postup výbìru zdrojù
Zpracovatel urèil níže uvedené zdroje dat pro splnìní zadaného znaleckého úkolu.
Všechny uvedené zdroje jsou dùležité pro bezchybný výpoèet a stanovení obvyklé ceny
pøedmìtného majetku. Zdroje byly urèeny na základì požadavkù vyplývajících z
platných oceòovacích pøedpisù, odborných publikací a zkušeností zpracovatele se
zpracováním obdobných ocenìní.
2. Výèet zdrojù
Pro vypracování posudku byly použity tyto zdroje: informace zjištìné pøi prohlídce,
výpis z katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, informace realitních kanceláøí,
informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, územní plán, systém INEM
- technické øešení a databáze realitních transakcí, fotodokumentace ze dne 27.01.2022.
3. Vìrohodnost zdrojù
Výše uvedené zdroje byly vybrány s dùrazem na maximální vìrohodnost.
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C. Nález
1. Základní informace
Název pøedmìtu
ocenìní:
Adresa pøedmìtu
ocenìní:
Kraj:
Okres:
Obec:
Ulice:
Katastrální území:
Poèet obyvatel:

Garáž bez èp/èe v obci Petøvald, okres Karviná
Pozemek parc. è. 6414/51 v katastrálním území Petøvald u
Karviné
Petøvald u Karviné, Petøvald, okres Karviná
Moravskoslezský kraj
Karviná
Petøvald
-

Petøvald u Karviné
7 296

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 463,00 Kè/m2
Koeficienty obce
Název koeficientu
O1. Velikost obce: Nad 5000 obyvatel
O2. Hospodáøsko-správní význam obce: Obce s poètem obyvatel nad
5000 a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ a
katastrální území lázeòských míst typu D
O3. Poloha obce: Obec, jejíž nìkteré katastrální území sousedí s obcí
(oblastí) vyjmenovaným v tabulce è. 1 (kromì Prahy a Brna)
O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektøina, vodovod,
kanalizace a plyn
O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je mìstská hromadná doprava
popøípadì pøímìstská doprava
O6. Obèanská vybavenost v obci: Komplexní vybavenost (obchod,
služby, zdravotnická zaøízení, škola, pošta, bankovní (penìžní)
služby, sportovní a kulturní zaøízení aj.)

è.
I
III

Pi
0,85
0,85

II

1,03

I

1,00

I

1,00

I

1,00

Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 345,00
Kè/m
2. Prohlídka a zamìøení
Prohlídka spoleènì se zamìøením nemovitostí byla provedena dne 27.01.2022.
V den prohlídky nebyla provedena prohlídka garáže bez èp/èe na pozemku parc. è.
6414/53 (parcela ve vlastnictví jiného vlastníka, LV 36) uvnitø, zpracovatel nebyl do
objektu vpuštìn.
V den prohlídky probìhla celková prohlídka pozemku parc. è. 6414/51.
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Na prohlídce nikdo nebyl pøítomen.
3. Vlastnické a evidenèní údaje
Vlastnické právo
Wrona Libor, Hornopolní 2833/53, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Nemovitosti:
Garáž bez è.p./èe vè. pøíslušenství na pozemku parc. è. 6414/53 (parcela ve
vlastnictví jiného vlastníka, LV 36) v obci Petøvald, okres Karviná, katastrální území
Petøvald u Karviné.
Pozemek parc. è. 6414/51 nacházející se v obci Petøvald, okres Karviná, katastrální
území Petøvald u Karviné.
4. Dokumentace a skuteènost
Dokumentace odpovídá skuteènému stavu.
5. Celkový popis nemovitosti
Garáž bez èp/èe
Oceòovaná garáž je pøízemní, má jedno nadzemní podlaží, nemá žádné podzemní
podlaží a není podsklepená. Odhadem byl objekt postaven v roce 1985.
Pozemek parc. è. 6414/53 (LV 36) není pøedmìtem ocenìní, nebo• náleží jinému
vlastníkovi.
Základy jsou pravdìpodobnì železobetonové, konstrukce objektu je cihlová. Støecha je
rovná, støešní krytinu tvoøí živièná lepenka, s klempíøskými prvky, které jsou plechové.
Omítky jsou tvoøeny bøízolitem a zateplení pláštì není provedeno.
Zastavìná plocha je 24 m2.
V garáži jsou luxfery a vrata kovová dvoukøídlá (s popraskaným nátìrem).
V garáži je pravdìpodobnì zavedena elektøina (pøi prohlídce zvenku zjištìno, že ve zdi
se nachází elektromìr). Zdroj vody pøi místním šetøení nebyl zjištìn, nebo• nebyla
umožnìna prohlídka uvnitø pøedmìtu ocenìní, øešení odpadu pøi místním šetøení nebylo
zjištìno, nebo• nebyla umožnìna prohlídka uvnitø pøedmìtu ocenìní a zemní plyn není
zaveden. Vytápìní garáže pøi místním šetøení nebylo zjištìno, nebo• nebyla umožnìna
prohlídka uvnitø pøedmìtu ocenìní.
Objekt má zastaralé stìny, okna jsou bez vad, vybavení je zastaralé a rozvody jsou
zastaralé. Stav garáže je dobrý.
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Pozemek parc. è. 6414/51
Oceòovaný pozemek je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha (druh
pozemku), jiná plocha (zpùsob využití). Rozloha pozemku èiní 24 m2. Plocha pozemku
je dle územního plánu Petøvald u Karviné regulovaná jako dopravní plochy a
infrastruktura.
Pozemek má nerovný terén, je rovinatý, bez porostù a není oplocen.
Vady garáže - kovová dvoukøídlá vrata mají popraskaný nátìr a vnìjší omítky jsou z
menší èásti opadané.

Pøístup k objektùm je bezproblémový po zpevnìné obecní cestì.
Oceòované objekty jsou v západní èásti obce a charakter okolí odpovídá zástavbì
rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodù je dostaèující - vybavenost
obchodními støedisky a specializovanými obchody. V místì je dostupná základní škola,
pro vyšší vzdìlání a specializované služby je nutné dojíždìt a v místì je pouze èásteèná
vybavenost z hlediska kulturních zaøízení. V okolí je pouze èásteèná vybavenost z
hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdùležitìjší úøady, ostatní úøady jsou v
dojezdové vzdálenosti a v obci je poboèka Èeské pošty.
Lokalita je klidná a bez zdraví ohrožujících vlivù a v docházkové vzdálenosti je zeleò v
podobì luk a lesù. Oceòované objekty se nachází v lokalitì se zanedbatelným
nebezpeèím výskytu záplav.
V místì je pouze zastávka pøímìstské autobusové dopravy a možnost parkování je
dobrá - v blízkosti objektù.
Vlastník objektù není v kontaktu se sousedy a dle znalostí zpracovatele v okolí objektu
není zvýšena kriminalita - zloèiny jsou zde výjimeèné.
Oceòované nemovitosti nejsou zatíženy vìcnými bøemeny.

Vìcná práva zatìžující nemovitosti:
·
·
·
·

naøízení exekuce - povinnost k Wrona Libor
zahájení exekuce - povinnost k Wrona Libor, exekuèní pøíkaz k prodeji
nemovitosti - parcela è. 6414/51, stavba bez èp/èe na parc. 6414/53
zahájení exekuce - povinnost k Wrona Libor, exekuèní pøíkaz k prodeji
nemovitosti - parcela è. 6414/51, stavba bez èp/èe na parc. 6414/53
zahájení exekuce - povinnost k Wrona Libor, exekuèní pøíkaz k prodeji
nemovitosti - parcela è. 6414/51, stavba bez èp/èe na parc. 6414/53

Pozemek parc. è. 6414/51 se nachází v dobývacím prostoru Petøvald III.

5

Tabulkový popis

Popis garáže
bez èp/èe

Popis pozemku
parc. è. 6414/51

Popis okolí
oceòovaných

Typ garáže

pøízemní

Poèet nadzemních podlaží

1

Poèet podzemních podlaží

0

Rok výstavby

1985

Zdroj informace o dobì výstavby

odhadem

Rozsah rekonstrukce

-

Základy

pravdìpodobnì železobetonové

Konstrukce

cihlová

Støecha

rovná

Krytina støechy

živièná lepenka

Klempíøské prvky

plechové

Vnìjší omítky

bøízolitové

Typ oken v garáži

luxfery

Vrata

kovová dvoukøídlá (s popraskaným nátìrem)

Elektøina

pravdìpodobnì ano (pøi prohlídce zvenku zjištìno, že ve zdi
se nachází elektromìr)

Vodovod

pøi místním šetøení nebylo zjištìno, nebo• nebyla umožnìna
prohlídka uvnitø pøedmìtu ocenìní

Svod splašek

pøi místním šetøení nebylo zjištìno, nebo• nebyla umožnìna
prohlídka uvnitø pøedmìtu ocenìní

Plynovod

ne

Øešení vytápìní

pøi místním šetøení nebylo zjištìno, nebo• nebyla umožnìna
prohlídka uvnitø pøedmìtu ocenìní

Øešení ohøevu vody

pøi místním šetøení nebylo zjištìno, nebo• nebyla umožnìna
prohlídka uvnitø pøedmìtu ocenìní

Popis stavu garáže

dobrý

Vady garáže

vybavení: zastaralý prvek
zdivo: zastaralý prvek
okna: bez vad
rozvody: zastaralý prvek

Rozloha

24 m

Druh pozemku

v katastru nemovitostí vedeno jako ostatní plocha (druh
pozemku), jiná plocha (zpùsob využití)

Územní plán Petøvald u Karviné

jako dopravní plochy a infrastruktura

Trvalé porosty

bez porostù

Venkovní stavby

nenachází se

Sklon pozemku

rovinatý

Oplocení

neoploceno

Popis okolí

zástavba rodinnými domy se zahradami

Poloha v obci

západní èást obce

2

6

objektù

Vìcná bøemena

Pøístupová cesta k objektu

pøístup bezproblémový po zpevnìné obecní cestì

Vybavenost

dostaèující
vybavenost
obchodními
støedisky
a
specializovanými obchody, v místì je dostupná základní
škola, pro vyšší vzdìlání a specializované služby je nutné
dojíždìt, v místì je pouze èásteèná vybavenost z hlediska
kulturních zaøízení, v místì je pouze èásteèná vybavenost z
hlediska sportovního vyžití, nejdùležitìjší úøady v místì,
ostatní úøady v dojezdové vzdálenosti, v obci je poboèka
Èeské pošty

Životní prostøedí

klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivù, zeleò v podobì
lesù a luk v docházkové vzdálenosti, lokalita se
zanedbatelným nebezpeèím výskytu záplav

Spojení a parkovací možnosti

pouze zastávka pøímìstské autobusové dopravy, dobré
parkovací možnosti v blízkosti objektu

Sousedé a kriminalita

bez kontaktu se sousedy, dle znalostí zpracovatele v místì
není zvýšená kriminalita, zloèiny jsou zde výjimeèné

oceòované nemovitosti nejsou zatíženy vìcnými bøemeny

Pozemek parc. è. 6414/53 (LV 36) není pøedmìtem ocenìní, nebo• náleží jinému vlastníkovi.
Vìcná práva zatìžující nemovitosti:
·
·

Další informace

·
·

naøízení exekuce - povinnost k Wrona Libor
zahájení exekuce - povinnost k Wrona Libor, exekuèní pøíkaz k prodeji nemovitosti parcela è. 6414/51, stavba bez èp/èe na parc. 6414/53
zahájení exekuce - povinnost k Wrona Libor, exekuèní pøíkaz k prodeji nemovitosti parcela è. 6414/51, stavba bez èp/èe na parc. 6414/53
zahájení exekuce - povinnost k Wrona Libor, exekuèní pøíkaz k prodeji nemovitosti parcela è. 6414/51, stavba bez èp/èe na parc. 6414/53

Pozemek parc. è. 6414/51 se nachází v dobývacím prostoru Petøvald III.
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6. Metoda ocenìní
Pro úèely stanovení obvyklé ceny k datu ocenìní 27.01.2022 jsou použity všeobecnì
uznávané a vyžadované oceòovací postupy.
Vymezení pojmu obvyklá cena:
ZÁKON è. 151/1997 Sb. o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o
oceòování majetku)
ÈÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Zpùsoby oceòování majetku a služeb, odst. 2:
„Obvyklou cenou se pro úèely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena pøi
prodejích stejného, popøípadì obdobného majetku nebo pøi poskytování stejné nebo
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenìní. Pøitom se
zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají
vlivy mimoøádných okolností trhu, osobních pomìrù prodávajícího nebo kupujícího ani
vliv zvláštní obliby. Mimoøádnými okolnostmi trhu se rozumìjí napøíklad stav tísnì
prodávajícího nebo kupujícího, dùsledky pøírodních èi jiných kalamit. Osobními
pomìry se rozumìjí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi
prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota pøikládaná
majetku nebo službì vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadøuje
hodnotu majetku nebo služby a urèí se ze sjednaných cen porovnáním.“
Pro stanovení obvyklé ceny je použit postup popsaný ve vyhlášce è. 488/2020 Sb.
kterou se mìní vyhláška è. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceòování majetku
(oceòovací vyhláška), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Volba metody:
Za úèelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobì ocenìní
majetku dle platného cenového pøedpisu a dle tržního porovnání. Základní metodika,
která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická metoda porovnání pomocí indexù
uvedená v publikaci Teorie oceòování nemovitostí, nakladatelství CERM.
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D. ZNALECKÝ POSUDEK
I) Ocenìní dle platného cenového pøedpisu

Oceòovací pøedpis
Ocenìní je provedeno podle zákona è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku ve znìní
zákonù è. 121/2000 Sb., è. 237/2004 Sb., è. 257/2004 Sb., è. 296/2007 Sb., è. 188/2011
Sb., è. 350/2012 Sb., è. 303/2013 Sb., è. 340/2013 Sb., è. 344/2013 Sb., è. 228/2014
Sb., è. 225/2017 Sb. a è. 237/2020 Sb. a vyhlášky MF ÈR è. 441/2013 Sb. ve znìní
vyhlášky è. 199/2014 Sb., è. 345/2015 Sb., è. 53/2016 Sb., è. 443/2016 Sb., è. 457/2017
Sb., è. 188/2019 Sb., è. 488/2020 Sb. a è. 424/2021 Sb., kterou se provádìjí nìkterá
ustanovení zákona è. 151/1997 Sb.

1. Garáž bez èp/èe
Zatøídìní pro potøeby ocenìní
Typ objektu:
Poloha objektu:
Stáøí stavby:
Základní cena ZC (pøíloha è. 26):

Garáž § 37 porovnávací metoda
Moravskoslezský kraj, obec nad 2 000 do 10 000
obyvatel
37 let
1 645,- Kè/m3

Zastavìné plochy a výšky podlaží
Garáž bez èp/èe:
Název podlaží
Garáž bez èp/èe:

=
Zastavìná plocha
24,00 m2

24,00 m2

Konstrukèní výška
2,42 m

Obestavìný prostor
Garáž bez èp/èe:
(24)*(2,42)
Obestavìný prostor - celkem:

=
=

58,08 m3
58,08 m3

Výpoèet indexu cenového porovnání
Index vybavení
Název znaku
0. Typ stavby - svislé konstrukce zdìné nebo železobetonové s plochou
støechou nebo krovem neumožòující zøízení podkroví
1. Druh stavby: øadová
2. Konstrukce: obvodové zdivo nebo stìny tl. 15 - 30 cm
3. Technické vybavení: jen pøívod el. napìtí 230 V
4. Pøíslušenství - venkovní úpravy: bez pøíslušenství
5. Kritérium jinde neuvedené: bez vlivu na cenu
6. Stavebnì - technický stav: stavba v dobrém stavu s pravidelnou
údržbou
Koeficient pro stáøí 37 let:
s = 1 - 0,005 * 37 = 0,815

è.
II

Vi
typ B

I
II
II
II
III
II

-0,01
0,00
-0,02
-0,01
0,00
1,00
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Index vybavení

IV = (1 +

S Vi) * V6 * 0,815 = 0,782

i=1

Nemovitá vìc je souèástí pozemku
Index trhu s nemovitými vìcmi
Název znaku
è.
1. Situace na dílèím trhu s nemovitými vìcmi: Nabídka odpovídá
II
poptávce
2. Vlastnické vztahy: Pozemek s nemovitou stavbou (rozdílní vlastníci I
pozemku a stavby)
3. Zmìny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná II
území
4. Vliv právních vztahù na prodejnost: Bez vlivu
II
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivù
II
6. Povodòové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpeèím výskytu
IV
záplav

Pi
0,00
-0,03
0,00
0,00
0,00
1,00
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Index trhu

IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +

S

Pi) = 0,970

i=1

Index polohy pozemku
Název znaku
1. Druh a úèel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkèním
celku
2. Pøevažující zástavba v okolí pozemku: Rezidenèní zástavba
3. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítì obce: Pozemek lze
napojit na všechny sítì v obci nebo obec bez sítí
4. Dopravní dostupnost: Pøíjezd po zpevnìné komunikaci
5. Parkovací možnosti: Dobré parkovací možnosti na veøejné
komunikaci
6. Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerèní využitelnosti:
Poloha bez vlivu na komerèní využití
7. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivù - Bez vlivu na cenu.

è.
I

Pi
0,80

I
I

0,04
0,00

II
II

0,00
0,00

II

0,00

II

0,00
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Index polohy

IP = P1 * (1 + S Pi) = 0,832
i=2

Ocenìní
Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 1 645,- Kè/m3 * 0,782 = 1 286,39 Kè/m3
CSP = OP * ZCU * IT * IP = 58,08 m3 * 1 286,39 Kè/m3 * 0,970 * 0,832= 60 296,81 Kè
Cena stanovená porovnávacím zpùsobem

Výsledná cena - celkem:

=

60 296,81 Kè

60 297,- Kè
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Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

60 300,- Kè

2. Pozemek parc. è. 6414/51
Ocenìní
Stavební pozemek pro ostatní plochy, komunikace
Úprava základních cen pro pozemky komunikací
Znak
P1. Kategorie a charakter pozemních komunikací, veøejného
prostranství a drah
IV Ostatní a veøejná prostranství (veøejná zeleò, veøejné parky a
jiné veøejné prostranství)
P2. Charakter a zastavìnost území
II V kat. území mimo sídelní èásti obce v zastavìném území obce
P3. Povrchy
III Veøejné parky nebo veøejná zeleò
P4. Vlivy ostatní neuvedené
II Bez dalších vlivù
P5. Komerèní využití
I Bez možnosti komerèního využití

Pi

-0,10

-0,05
0,00
0,00
0,30
4

I = P5 * (1 + S Pi) = 0,255

Úprava základní ceny pozemkù komunikací

i=1

Pøehled použitých jednotkových cen stavebních pozemkù
Zákl. cena
Upr. cena
Zatøídìní
Koeficienty
2
[Kè/m ]
[Kè/m2]
§ 4 odst. 3 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace a veøejné prostranství
§ 4 odst. 3
345,0,255
1,000
87,98
Typ

Název

§ 4 odst. 3

ostatní plocha - jiná
plocha
Ostatní stavební pozemek - celkem

Parcelní
èíslo
6414/51

Pozemek parc. è. 6414/51 - zjištìná cena celkem

Výmìra Jedn. cena
[m2]
[Kè/m2]
24
87,98
24

Cena
[Kè]
2 111,52
2 111,52

=

2 111,52 Kè

Výsledná cena - celkem:

2 112,- Kè

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

2 110,- Kè
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II) Ocenìní tržním porovnáním
Ocenìní srovnávací metodou
Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi nabízenými k
prodeji nebo prodanými v blízké lokalitì. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotì, za
kterou by nemovitost mohla být smìnìna. Pøi porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s
mnoha faktory (napø. lokalita, velikost, stav èi pøíslušenství).
Tyto faktory jsou zohlednìny korekèními koeficienty. Na základì porovnání tìchto parametrù a
vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceòované nemovitosti.
Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v pøíloze.

Garáž bez èp/èe v obci Petøvald, okres Karviná
Garáž bez èp/èe v katastrálním území Petøvald u Karviné, obec Petøvald
è.
Oceòovaný
objekt
1
2
3

K1 - poloha
Petøvald u Karviné, Petøvald, okres
Karviná
Petøvald u Karviné, Petøvald, okres
Karviná
Petøvald u Karviné, Petøvald, okres
Karviná
Petøvald u Karviné, Petøvald, okres
Karviná

K2 velikost

K3 stav

K4 konstrukce

2

Dobrý

Cihlová

2

Dobrý

Cihlová

2

Dobrý

Cihlová

2

Dobrý

Cihlová

24 m

27 m
24 m
24 m

K5 - další vlastnosti

pozemek - jiný vlastník
pozemek - stejný
vlastník
pozemke - stejný
vlastník
pozemek - stejný
vlastník
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è

Cena
požadovaná
resp.
zaplacená
2
za 1 m
podlahové
plochy

Koef.
redukce
na
pramen

1

3.666,67 Kè

Nepoužit

2

1.250,00 Kè

Nepoužit

3

3.291,67 Kè

Nepoužit

Cena
po
redukci
na
pramen
3.666,67
Kè
1.250,00
Kè
3.291,67
Kè

K1 poloha

K2 velikost

K3
stav

K4 konstrukce

K5 další
vlastnosti

K6 úvaha
odhadce

K1 x.
x K6

Cena
oceòovaného
objektu
odvozená ze
srovnání

1.00

0.97

1.00

1.00

1.14

1.00

1.1058

3.315,83 Kè

1.00

1.00

1.00

1.00

1.12

1.02

1.1424

1.094,21 Kè

1.00

1.00

1.00

1.00

1.12

1.02

1.1424

2.881,38 Kè

Celkem prùmìr
Minimum
Maximum
Smìrodatná odchylka - s
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s
K1 - Koeficient úpravy na polohu objektu
K2 - Koeficient úpravy na velikost objektu
K3 - Koeficient úpravy na celkový stav
K4 - Koeficient úpravy na konstrukci stavby
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce pøimìøenì nižší

2.430,47 Kè
1.094,21 Kè
3.315,83 Kè
1.177,45 Kè
1.253,02 Kè
3.607,92 Kè

Oceòovaná nemovitost (kovová dvoukøídlá s popraskaným nátìrem, vnìjší omítky z
menší èásti opadané).

Komentáø k nemovitosti è. 1:
K6 - srovnávaná nemovitost (kovová dvoukøídlá s popraskaným nátìrem, vnìjší omítky
z menší èásti opadané).
Srovnávaný vzorek má relativnì lepší vlastnosti – pozemek (stejný vlastník). Z toho
dùvodu je celkový koeficient úpravy vyšší než 1.

Komentáø k nemovitosti è. 2:
K6 - srovnávaná nemovitost (vady - ne).
Srovnávaný vzorek má relativnì lepší vlastnosti – pozemek (stejný vlastník), bez
zjevných vad. Z toho dùvodu je celkový koeficient úpravy vyšší než 1.

Komentáø k nemovitosti è. 3:
K6 - srovnávaná nemovitost (vady - ne).
Srovnávaný vzorek má relativnì lepší vlastnosti – pozemek (stejný vlastník), bez
zjevných vad. Z toho dùvodu je celkový koeficient úpravy vyšší než 1.
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Komentáø: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též
srovnatelné.
Srovnávací hodnota nemovitostí celkem:
Na základì výše uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme
srovnávací hodnotu pøedmìtné nemovitosti na
2.430,47 Kè/m2
*
______________24,00 m2
= 58.331 Kè
Celková cena po zaokrouhlení:

58.000,-- Kè

14

Pozemek parc. è. 6414/51 v katastrálním území Petøvald u Karviné
Pozemek v katastrálním území Petøvald u Karviné, obec Petøvald
K4 inženýrské
sítì

è.

K1 - poloha

K2 velikost

Oceòovaný
objekt

Petøvald u Karviné,
Petøvald, okres
Karviná

plocha 24
2
m

plochy dopravní plochy a
infrastruktura

v dosahu

1

Bludovice,
Havíøov, okres
Karviná

plocha 56
2
m

plochy dopravní
infrastruktury silnièní

v dosahu

2

Prostøední Suchá,
Havíøov, okres
Karviná

plocha 87
2
m

plochy dopravní
infrastruktury silnièní

v dosahu

3

Prostøední Suchá,
Havíøov, okres
Karviná

plocha
2
1948 m

plochy dopravní
infrastruktury silnièní,
plochy smíšené výrobní

v dosahu

K3 - úèel užití

K5 - další vlastnosti

lokalita se zanedbatelným
nebezpeèím výskytu povodní, prav.
tvar, svažitost – rovinatý
lokalita se zanedbatelným
nebezpeèím výskytu povodní, neprav.
tvar, svažitost – mírnì sv.
lokalita se zanedbatelným
nebezpeèím výskytu povodní,
nepravidelný tvar, svažitost –
rovinatý
lokalita se zanedbatelným
nebezpeèím výskytu povodní, z èásti
pravidelný, tvar, svažitost – rovinatý
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è

Cena
požadovaná
resp.
zaplacená
2
za 1 m

Koef.
redukce
na
pramen

1

400,00 Kè

Nepoužit

2

484,00 Kè

Nepoužit

3

652,14 Kè

Nepoužit

Cena
po
redukci
na
pramen
400,00
Kè
484,00
Kè
652,14
Kè

K1 poloha

K2 velikost

K3 úèel
užití

K4 inženýrské
sítì

K5 další
vlastnosti

K6 úvaha
odhadce

K1 x.
x K6

Cena
oceòovaného
objektu
odvozená ze
srovnání

1.00

0.98

1.00

1.00

0.97

1.00

0.9506

420,79 Kè

1.00

0.96

1.00

1.00

0.99

0.96

0.9124

530,46 Kè

1.00

0.81

1.06

1.00

1.00

0.98

0.8414

775,08 Kè

Celkem prùmìr
Minimum
Maximum
Smìrodatná odchylka - s
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s
K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti
K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku
K3 - Koeficient úpravy na využití nemovitosti
K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti inženýrských sítí
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lepší - horší)
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce pøimìøenì nižší

575,44 Kè
420,79 Kè
775,08 Kè
181,38 Kè
394,06 Kè
756,82 Kè

Oceòovaná nemovitost - venkovní úpravy (ne), oplocení (ne), trvalé porosty (ne),
pøístup k pozemku (bezproblémový po zpevnìné obecní cestì), zatížení inženýrskými
sítìmi (ne).

Komentáø k nemovitosti è. 1:
K6 Srovnávaná nemovitost - venkovní úpravy (ano), oplocení (ne), trvalé porosty (ne),
pøístup k pozemku (bezproblémový po zpevnìné obecní cestì), zatížení inženýrskými
sítìmi (nadzemní sí• VN).
Srovnávaný vzorek má relativnì horší vlastnosti – rozdílná velikost mezi oceòovaným a
srovnávaným vzorkem, tvar a svažitost, zatížení inženýrskými sítìmi. Z toho dùvodu je
celkový koeficient úpravy nižší než 1.

Komentáø k nemovitosti è. 2:
K6 Srovnávaná nemovitost - venkovní úpravy (ano), oplocení (ne), trvalé porosty (ne),
pøístup k pozemku (bezproblémový po zpevnìné obecní cestì), zatížení inženýrskými
sítìmi (parc. è. 1405/150 - dálkový optický kabel, ochranné pásmo nadzemního sí• VN
a vysokotlaký plynovod VN).
Srovnávaný vzorek má relativnì horší vlastnosti – rozdílná velikost mezi oceòovaným a
srovnávaným vzorkem, tvar, zatížení inženýrskými sítìmi. Z toho dùvodu je celkový
koeficient úpravy nižší než 1.
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Komentáø k nemovitosti è. 3:
K6 Srovnávaná nemovitost - venkovní úpravy (ano), oplocení (ne), trvalé porosty (ano),
pøístup k pozemku (bezproblémový po zpevnìné obecní cestì), zatížení inženýrskými
sítìmi (parc. è. 2022 - vysokotlaký plynovod s ochranným pásmem, kanalizaèní stoka,
vodovod).
Srovnávaný vzorek má relativnì horší vlastnosti – rozdílná velikost mezi oceòovaným a
srovnávaným vzorkem, zatížení inženýrskými sítìmi. Z toho dùvodu je celkový
koeficient úpravy nižší než 1.

Komentáø: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též
srovnatelné.
Srovnávací hodnota nemovitostí celkem:
Na základì výše uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme
srovnávací hodnotu pøedmìtné nemovitosti na
575,44 Kè/m2
*
______________24 m2
= 13.811 Kè
Celková cena po zaokrouhlení:

14.000,-- Kè
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E. Rekapitulace, odùvodnìní, kontrola:
I) Ocenìní dle platného cenového pøedpisu

Garáž bez èp/èe
60.300,-- Kè
Pozemek parc. è. 6414/51
2.110,-- Kè
II) Ocenìní tržním porovnáním

Výsledek dle srovnávací metody
Garáž bez èp/èe
58.000,-- Kè
Pozemek parc. è. 6414/51
14.000,-- Kè

Výše uvedenými metodikami byly vypoèteny dílèí ceny, které se stanou základem
pro stanovení výsledné obvyklé ceny.
Garáž bez èp/èe - zjištìná cena a cena vzešlá z pøímého srovnání vykazují minimální
odchylku, znaèí pøesnost provedeného ocenìní. Výsledné marginální rozdíly ve
vypoètených cenách není z pohledu zpracovatele tøeba zdùvodòovat.
Pozemek parc. è. 6414/51 - základní ceny pro ocenìní podle oceòovací vyhlášky jsou
vyhodnocované statisticky zpìtnì a jelikož ceny nemovitostí v posledních letech
relativnì rostou, mùže tak jít o pøíèinu rozdílu mezi cenami.
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F. ZÁVÌR:
Znalecký úkol: Výpoèet a stanovení obvyklé ceny nemovitých vìcí pro úèely
exekuèního øízení.
Na základì výše uvedených zjištìní a s pøihlédnutím ke stavu a k místním
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena pøedmìtných nemovitostí v daném
místì a èase stanovena po zaokrouhlení na
Garáž bez èp/èe

58.000 Kè
Slovy: padesátosmtisíc korun
Pozemek parc. è. 6414/51

14.000 Kè
Slovy: ètrnácttisíc korun
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Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl pøibrán externí konzultant.
Za zpracování znaleckého posudku byla sjednána smluvní odmìna.
Vypracoval:
XP invest, s. r. o.-znalecký ústav v oboru Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti, Ing.
Iveta Dofková, Martin Málek, František Koøínek
Mánesova 1374/53, 12000 Praha
Tel.: +420737858334
Email: info@xpinvest.cz
V Praze, dne 13.02.2022

………………………….. …………………………… ……………………………..
Ing. Iveta Dofková

Martin Málek

František Koøínek

G. Znalecká doložka
Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké èinnosti,
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona è. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumoènících, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky è. 37/1967 Sb. k
provedení zákona o znalcích a tlumoènících, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
Ministerstvem spravedlnosti Èeské republiky, è. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6.
2012 do prvního oddílu seznamu ústavù kvalifikovaných pro znaleckou èinnost v oboru
ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnìní pro ceny a odhady nemovitostí. Znalecký
posudek je zapsán pod poøadovým èíslem 15644-286/2022 znaleckého deníku.
Znalec si je vìdom následkù vìdomì nepravdivého znaleckého posudku, podle
ustanovení §127a zákona è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, v platném znìní.
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H. Seznam pøíloh
Výpis z katastru nemovitostí, ortofoto mapa, fotodokumentace pøedmìtu ocenìní, výøez
z územního plánu, srovnávané nemovitosti.

I. Pøílohy
Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapì

21

22

23

Vyobrazení v katastrální mapì – garáž bez èp/èe

24

Vyobrazení v katastrální mapì – pozemek parc. è. 6414/51

25

Mapy – oceòované nemovitosti

26

Povodòová mapa

Územní plán Petøvald u Karviné

27

SmVaK a.s. – bez vlivu na cenu

28

Poøízená fotodokumentace

Pøístupová cesta

Garáž

29

Garáž

Garáž

Garáž

Pozemek parc. è. 6414/51

30

Pozemek parc. è. 6414/51

Pozemek parc. è. 6414/51

Pozemek parc. è. 6414/51
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Srovnávané nemovitosti
Garáž bez èp/èe
Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1
1. Identifikace

2

Prodej, Garáž, 27 m , k.ú.
Petøvald u Karviné, Petøvald,
okres Karviná
Celková cena: 99.000 Kè
Adresa: Petøvald, okres Karviná
2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v kupní smlouvì a katastru nemovitostí)
Adresa

Petøvald, okres Karviná

Zastavìná plocha
(m2)

27

Cena dle kupní
smlouvy

99 000 Kè

Konstrukce budovy

Cihlová

Stav objektu

Dobrý

Èíslo øízení

V-7675/2021803

Kupní smlouva
podepsaná dne

20.10.2021

Slovní popis
Pøedmìtem kupní smlouvy je prodej garáže na pozemku parc. è. 6414/45 stejného
vlastníka. Kupní cena byla stanovena na 99 000 Kè.
3. Fotodokumentace
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4. Mapové zobrazení
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 2
1. Identifikace

2

Prodej, Garáž, 24 m , k.ú.
Petøvald u Karviné, Petøvald,
okres Karviná
Celková cena: 30.000 Kè
Adresa: Petøvald, okres Karviná

2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v kupní smlouvì a katastru nemovitostí)
Adresa

Petøvald, okres Karviná

Zastavìná plocha
(m2)

24

Cena dle kupní
smlouvy

30 000 Kè

Konstrukce budovy

Cihlová

Stav objektu

Dobrý

Èíslo øízení

V-2505/2021803

Kupní smlouva
podepsaná dne

14.04.2021

Slovní popis
Pøedmìtem kupní smlouvy je prodej garáže na pozemku parc. è. 6414/31 stejného
vlastníka. Kupní cena byla stanovena na 30 000 Kè.
3. Fotodokumentace
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4. Mapové zobrazení
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 3
1. Identifikace

2

Prodej, Garáž, 24 m , k.ú.
Petøvald u Karviné, Petøvald,
okres Karviná
Celková cena: 79.000 Kè
Adresa: Petøvald, okres Karviná

2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v kupní smlouvì a katastru nemovitostí)
Adresa

Petøvald, okres Karviná

Zastavìná plocha
(m2)

24

Cena dle kupní
smlouvy

79 000 Kè

Konstrukce budovy

Cihlová

Stav objektu

Dobrý

Èíslo øízení

V-288/2021803

Kupní smlouva
podepsaná dne

06.01.2021

Slovní popis
Pøedmìtem kupní smlouvy je prodej garáže na pozemku parc. è. 740/121 stejného
vlastníka. Kupní cena byla stanovena na 79 000 Kè.
3. Fotodokumentace
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4. Mapové zobrazení
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Pozemek parc. è. 6414/51
Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1
1. Identifikace

2

Prodej, Pozemek, 56 m , Bludovice,
Havíøov, okres Karviná
Celková cena: 22.400 Kè
Adresa: Bludovice, Havíøov, okres
Karviná
2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v kupní smlouvì)
Adresa

Bludovice, Havíøov, okres Karviná

Cena

22 400 Kè

Plocha pozemku (m2)

56

Slovní popis
Pøedmìtem kupní smlouvy jsou pozemky parc. è. 622/4 a 622/5, dle kupní smlouvy V545/2021-807 byla jejich celková kupní cena stanovena na 22 400 Kè.
Pozemky parc. è. 622/4 a 622/5 jsou územním plánem Havíøov regulovány jako plochy
dopravní infrastruktury silnièní.
3. Fotodokumentace
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4. Mapové zobrazení
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 2
1. Identifikace

2

Prodej, Pozemek, 87 m , Prostøední
Suchá, Havíøov, okres Karviná
Celková cena: 42.108 Kè
Adresa: Prostøední Suchá, Havíøov, okres
Karviná
2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v kupní smlouvì)
Adresa

Prostøední Suchá, Havíøov, okres Karviná

Cena

42 108 Kè

Plocha pozemku (m2)

87

Slovní popis
Pøedmìtem kupní smlouvy jsou pozemky parc. è. 1405/149 a 1405/150, dle kupní
smlouvy V-7424/2021-807 byla jejich celková kupní cena stanovena na 42 108 Kè.
Pozemky jsou regulovány územním plánem Havíøov jako plochy dopravní
infrastruktury silnièní.
3. Fotodokumentace
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4. Mapové zobrazení
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 3
1. Identifikace

2

Prodej, Pozemek, 1948 m ,
Prostøední Suchá, Havíøov,
okres Karviná
Celková cena: 1.270.365 Kè
Adresa: Prostøední Suchá,
Havíøov, okres Karviná
2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v kupní smlouvì)
Adresa

Prostøední Suchá, Havíøov, okres Karviná

Cena

1 270 365 Kè

Plocha pozemku (m2)

1948

Slovní popis
Pøedmìtem kupní smlouvy jsou pozemky parc. è. 2057/1 a 2022, dle kupní smlouvy V20398/2021-807 byla jejich celková kupní cena stanovena na 1 270 365 Kè.
Pozemky jsou regulovány územním plánem Havíøov, parc. è. 2057/1 jako plochy
smíšené výrobní, parc. è. 2022 z èásti jako plochy dopravní infrastruktury silnièní a
z èásti jako plochy smíšené výrobní.
3. Fotodokumentace
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4. Mapové zobrazení
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