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A. ZADÁNÍ
1. Znalecký úkol - odborná otázka
Usnesením soudního exekutora JUDr. Ondøeje Mareše, LL.M., Exekutorský úøad
Litomìøice, ze dne 10.02.2022, è.j.124 EX 3188/21-100, byl ustanoven znalecký ústav
XP Invest, s.r.o. vyhotovením znaleckého posudku k ocenìní spoluvlastnického podílu
o velikosti 1/2 nemovitých vìcí ve vlastnictví povinné Žilèákové Pavly, a to bytové
jednotky è. 491/5 s podílem o velikosti 701/10557 na spoleèných èástech budovy è.p.
491 a pozemku parc. è. st. 860, 636/6, 636/11, 636/26, 636/27 v obci Plesná, okres
Cheb, katastrální území Plesná.
2. Úèel znaleckého posudku
Ocenìní nemovitých vìcí pro úèely exekuèního øízení, sp. zn. 124 EX 3188/21.
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, výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, snímek
katastrální mapy, povodòová mapa, informace realitních kanceláøí, informace z katastru
nemovitostí o realizovaných prodejích, systém INEM - technické øešení a databáze
realitních transakcí, prohlášení vlastníka, NEMExpress AC - program pro oceòování
nemovitostí, zákon è. 89/2012 Sb. obèanský zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
zákon è. 151/1997 Sb. o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, zákon è. 237/2020 Sb. kterým se mìní zákon è. 151/1997 Sb. o
oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a další
související zákony, vyhláška è. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceòování majetku,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, vyhláška è. 488/2020 Sb. kterou se mìní vyhláška è.
441/2013 Sb. k provedení zákona o oceòování majetku, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
prohlášení vlastníka o vymezení bytových jednotek v domì ze dne 9.5.2019.
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3. Vìrohodnost zdrojù
Výše uvedené zdroje byly vybrány s dùrazem na maximální vìrohodnost. V procesu
výbìru a hodnocení výše uvedených zdrojù byla provedena kontrola jejich vìrohodnosti
s kladným výsledkem.

C. NÁLEZ
1. Základní informace
Název pøedmìtu ocenìní:
Bytová jednotka è. 491/5 (dále také jako "nemovitost")
Adresa pøedmìtu ocenìní:
Námìstí Svobody è.p. 491, Plesná, okres Cheb
Kraj:
Karlovarský kraj
Okres:
Cheb
Obec:
Plesná
Ulice:
Námìstí Svobody
Katastrální území:
Plesná
Poèet obyvatel:
1 969
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 806,00 Kè/m2
Koeficienty obce
Název koeficientu
O1. Velikost obce: 100 - 2000 obyvatel
O2. Hospodáøsko-správní význam obce: Ostatní obce
O3. Poloha obce: V ostatních pøípadech
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.
III
IV
VI
I

Pi
0,70
0,60
0,80
1,00

I

1,00

I

1,00

Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 271,00
Kè/m2
2. Prohlídka a zamìøení
Místní šetøení bylo provedeno dne 03.03.2022. Místnímu šetøení nebyl povinný ani jiné
osoby pøítomny, obhlídka byla provedena z vnì objektu, stavebnì technický stav se
dovozuje dle vizuálního posouzení stavby, výmìra podlahové plochy jednotky se urèuje
na základì prohlášení vlastníka o vymezení bytových jednotek v domì.
3. Vlastnické a evidenèní údaje
Vlastnické právo:
Mìsto Plesná, 5. kvìtna 301, 35135 Plesná - podíl 1/2
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Žilèáková Pavla, Námìstí Svobody 491, 35135 Plesná - podíl 1/2.
Nemovitosti:
Bytová jednotka è. 491/5 s podílem o velikosti 701/10557 na spoleèných èástech
budovy è.p. 491 a pozemku parc. è. st. 860, 636/6, 636/11, 636/26, 636/27 v obci
Plesná, okres Cheb, katastrální území Plesná.
4. Dokumentace a skuteènost
Dokumentace odpovídá skuteènému stavu.
5. Celkový popis nemovitosti
Oceòovaná bytová jednotka je umístìna v netypovém zdìném bytovém domì. Stavba
má v èásti 2 nadzemní podlaží, v èásti 3 nadzemní podlaží. V domì se nachází pùda a
disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Základy má pravdìpodobnì betonové
izolované, objekt je pravdìpodobnì cihlové konstrukce a stropy se pøedpokládají
betonové nebo keramickobetonové. Tvar støechy je sedlový, støešní krytina je plechová
s prefabrikovaným nástøikem, klempíøské prvky pravdìpodobnì pozinkované nebo
titanzinkové s prefabrikovaným nástøikem. Vnìjší úprava pláštì objektu fasádním
štukem, pøedpokládá se také zateplení pláštì. Spoleènými prostory domu jsou: vstupní
prostor, schodištì, kolárna, koèárkárna apod. (dle informací z prohlášení vlastníka).
Na základì dostupných informací byl objekt kolaudován v roce 2018, jedná se tedy
z pohledu ocenìní o novostavbu.
Vlastnictví oceòované bytové jednotky je osobní. Je umístìna v 2. podlaží a dispoziènì
se jedná o 3+kk. Podlahová plocha èiní 70.1 m2. Sklepní kóje 2,6 m2.
Informace z prohlášení vlastníka:
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Bytové jádro je nezjištìno - pøedpoklad: vyzdìné. Vnitøní úprava stìn: nezjištìno pøedpoklad: vápenocementové. V bytové jednotce jsou instalována plastová okna s
dvojsklem. Koupelnové vybavení tvoøí nezjištìno - pøedpoklad: vana, umyvadlo, WC nezjištìno - pøedpoklad: klasická nebo závìsná toaleta. Vnitøní dveøe nezjištìno pøedpoklad: náplòové dveøe, zárubnì dveøí jsou nezjištìno - pøedpoklad: ocelové nebo
obložkové, vchodové dveøe do bytu jsou nezjištìno - pøedpoklad: døevìné nebo
bezpeènostní. Kuchyòské vybavení nezjištìno - pøedpoklad: kuchyòská linka, sporák
nebo vest. spotøebièe. Osvìtlovací techniku tvoøí nezjištìno - pøedpoklad: standardní
stropní svítidla, lustry apod. Podlahy se pøedpokládají betonové se standardními
pochozími krytinami.
Objekt je napojen k rozvodné síti elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod,
má pøipojení na veøejnou kanalizaci a zemní plyn je zaveden. Vytápìní je
pravdìpodobnì øešeno centrální kotelnou (informace z prohlášení vlastníka) - blíže
nezjištìno.
Stav bytu se pøedpokládá dobrý, odpovídající stáøí a charakteru užívání.
Na pozemku zpevnìné plochy, parkovací stání, v èásti traviny. Pozemek je svažitý,
v èásti stavby rovinatý. K objektu je bezproblémový pøístup po zpevnìné obecní cestì.
Bytový dùm je situovaný v centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbì rodinnými
domy se zahradami. Dostupnost obchodù je nízká - vybavenost menšími obchody s
omezenou otevírací dobou. V místì je dostupná základní škola, pro vyšší vzdìlání a
specializované služby je nutné dojíždìt a v místì je pouze èásteèná vybavenost z
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hlediska kulturních zaøízení. V okolí domu je pouze èásteèná vybavenost z hlediska
sportovního vyžití, v okolí jsou nejdùležitìjší úøady, ostatní úøady jsou v dojezdové
vzdálenosti a v obci se nachází poboèka Èeské pošty.
Životní prostøedí v okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivù a v docházkové
vzdálenosti od domu je zeleò v podobì luk a lesù. Objekt se nachází v lokalitì se
zanedbatelným nebezpeèím výskytu záplav.
V místì je pouze zastávka autobusových spojù, parkovací možnosti jsou na vlastním
vymezeném parkovacím stání è. P05.
Obec s nízkým indexem kriminality.
6. Vìcná práva, omezení a jiné zápisy na listu vlastnictví
Na listu vlastnictví jsou k oceòovanému spoluvlastnickému podílu zapsána omezení
vlastnického práva a jiné záznamy (zástavní právo smluvní, exekuèní pøíkaz k prodeji
nemovitosti, zahájení exekuce - Žilèáková Pavla), které se dle úèelu posudku
nepromítají do ocenìní nemovitostí.

Tabulkový popis
Popis bytového
domu

Popis bytové
jednotky

Typ bytového domu

netypový zdìný bytový dùm

Poèet nadzemních podlaží

2a3

Poèet podzemních podlaží

nezjištìno

Dùm byl postaven v roce

2018

Zdroj informace o dobì výstavby

dle informací z prohlášení vlastníka

Rozsah rekonstrukce domu

---

Základy

pøedpoklad betonové izolované

Konstrukce

pøedpoklad zdìná

Stropy

pøedpoklad betonové nebo keramickobetonové

Støecha

sedlová

Krytina støechy

plechová s prefabrikovaným nástøikem

Klempíøské prvky

pøedpoklad pozinkované s prefabrikovaným nástøikem

Vnìjší omítky

fasádní štukové

Vnitøní omítky

nezjištìno - pøedpoklad: vápenocementové

Spoleèné prostory bytového domu

nezjištìno - pøedpoklad: vstupní prostor, schodištì, kolárna,
koèárkárna apod.

Popis stavu bytového domu

novostavba

Vady bytového domu

nezjištìny

Dispozice bytové jednotky

3+kk

Podlaží bytové jednotky

2

Bytové jádro

nezjištìno - pøedpoklad: vyzdìné
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Typ oken v jednotce

plastová s dvojsklem

Orientace oken obytných
místností

jih až jihozápad

Vybavení koupelny

nezjištìno - pøedpoklad: vana, umyvadlo

Toaleta

nezjištìno - pøedpoklad: klasická toaleta

Vstupní dveøe

nezjištìno - pøedpoklad: døevìné nebo bezpeènostní

Typ zárubní

nezjištìno - pøedpoklad: ocelové nebo obložkové

Vnitøní dveøe

nezjištìno - pøedpoklad: náplòové

Osvìtlovací technika

nezjištìno - pøedpoklad: stropní svítidla, lustry

Kuchyòská linka

nezjištìno - pøedpoklad: kuchyòská linka, sporák nebo vest.
spotøebièe
2

Popis pozemku
bytového domu

Popis okolí

2

Popis místností a rozmìry v m

Podlahová plocha èiní 70.1 m . Sklep kóje 2,6 m2

Elektøina

230V

Vodovod

vodovod

Svod splašek

veøejná kanalizace

Plynovod

ano

Øešení vytápìní v bytì

nezjištìno - pøedpoklad: domovní kotelna

Topná tìlesa

nezjištìno - pøedpoklad: závìsné radiátory

Øešení ohøevu vody v bytì

nezjištìno - pøedpoklad: centrální

Podlahy v bytì

nezjištìno - pøedpoklad: betonové se stand. pochozími
krytinami

Popis stavu bytové jednotky

dobrý

Rekonstrukce

---

Vady bytové jednotky

nezjištìno

Trvalé porosty

v èásti traviny

Sklon pozemku

svažitý - v èásti stavby rovinatý

Oplocení

---

Pøístupová cesta k objektu

pøístup bezproblémový po zpevnìné obecní cestì

Popis okolí

zástavba rodinnými domy se zahradami

Poloha v obci

centrum obce

Vybavenost

dostupnost pouze menších obchodù s omezenou otevírací
dobou, 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 úøad/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 autobusových spojù, parkování na vlastním
vymezeném parkovacím stání è. P05

Sousedé a kriminalita

obec s nízkým indexem kriminality
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Vìcná bøemena

nebyla zjištìna

Další informace

Na listu vlastnictví jsou k oceòovanému spoluvlastnickému podílu zapsána omezení vlastnického
práva a jiné záznamy (zástavní právo smluvní, exekuèní pøíkaz k prodeji nemovitosti, zahájení
exekuce - Žilèáková Pavla), které se dle úèelu posudku nepromítají do ocenìní nemovitostí.

7. Metoda ocenìní
Pro urèení obvyklé ceny k datu ocenìní 03.03.2022 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 urèení 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 urèení obvyklé ceny pøedmìtných nemovitých vìcí je využit postup v
podobì ocenìní majetku dle platného oceòovacího pøedpisu a dle porovnávací metody.
Základní metodika, která je v rámci porovnávací metody použita, je klasická metoda
pøímého porovnání pomocí indexù uvedená v publikaci Teorie oceòování nemovitostí,
nakladatelství CERM.
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D. POSUDEK
I) Ocenìní cenou zjištìnou dle oceòovacího 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.
Index trhu s nemovitými vìcmi
Název znaku
1. Situace na dílèím trhu s nemovitými vìcmi: Nabídka odpovídá
poptávce
2. Vlastnické vztahy: Jednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka bez
pozemku nebo stavba ve spoluvlastnictví
3. Zmìny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná
území
4. Vliv právních vztahù na prodejnost: Bez vlivu
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivù
6. Povodòové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpeèím výskytu
záplav
7. Hospodáøsko-správní význam obce: Ostatní obce
8. Poloha obce: V ostatních pøípadech
9. Obèanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod,
služby, zdravotnická zaøízení, školské zaøízení, pošta, bankovní
(penìžní) služby, sportovní a kulturní zaøízení aj.)

è.
II

Pi
0,00

IV

-0,02

II

0,00

II
II
IV

0,00
0,00
1,00

IV
VII
I

0,90
0,80
1,05

V pøípadech ocenìní nemovitých vìcí vyjmenovaných ve tøetí poznámce pod tabulkou
è.1 pøílohy è. 3 oceòovací vyhlášky:
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Index trhu

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

S

Pi) = 0,741

i=1

V ostatních pøípadech ocenìní nemovitých vìcí je znak 7 až 9 roven 1,0:
5

Index trhu

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

S

Pi) = 0,980

i=1

Index polohy
Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenèní stavby v obcích do
2000 obyvatel vèetnì
Název znaku
è.
Pi
1. Druh a úèel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkèním
I
1,01
celku
2. Pøevažující zástavba v okolí pozemku a životní prostøedí:
I
0,03
9

Rezidenèní zástavba
3. Poloha pozemku v obci: Støed obce – centrum obce
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítì, které má obec:
Pozemek lze napojit na všechny sítì v obci nebo obec bez sítí
5. Obèanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité vìci je
dostupná obèanská vybavenost obce
6. Dopravní dostupnost k pozemku: Pøíjezd po zpevnìné komunikaci,
s možností parkování na pozemku
7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m vèetnì, MHD –
dobrá dostupnost centra obce
8. Poloha pozemku z hlediska komerèní využitelnosti: Bez možnosti
komerèního využití
9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí
10. Nezamìstnanost: Prùmìrná nezamìstnanost
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivù - Nezjištìno.

I
I

0,01
0,00

I

0,00

VII

0,01

III

0,00

II

0,00

II
II
II

0,00
0,00
0,00
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Index polohy

IP = P1 * (1 + S Pi) = 1,061
i=2

V pøípadech ocenìní nemovitých vìcí vyjmenovaných ve tøetí poznámce pod tabulkou
è.1 pøílohy è. 3 oceòovací vyhlášky:
Koeficient pp = IT * IP = 0,786
V ostatních pøípadech ocenìní nemovitých vìcí je znak 7 až 9 roven 1,0:
Koeficient pp = IT * IP = 1,040

1. Oceòované nemovitosti
1.1. byt
Zatøídìní pro potøeby ocenìní
Typ objektu:
Poloha objektu:
Stáøí stavby:
Základní cena ZC (pøíloha è. 27):
Podlahové plochy bytu
Podlahová plocha jednotky:
Sklepní kóje:
Zapoèítaná podlahová plocha bytu:

Bytový prostor § 38 porovnávací metoda
Karlovarský kraj, obec do 2 000 obyvatel
4 roky
9 905,- Kè/m2
koeficient dle typu
podlahové plochy
70,10 * 1,00 =
70,10 m2
2,60 * 0,10 =
0,26 m2
70,36 m2

Výpoèet indexu cenového porovnání
Index vybavení
Název znaku
è.
1. Typ stavby: Budova - zdìná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná IV
2. Spoleèné èásti domu: Kolárna, koèárkárna, dílna, prádelna, sušárna, II
sklad

Vi
0,10
0,00
10

3. Pøíslušenství domu: Bez dopadu na cenu bytu
4. Umístìní bytu v domì: Ostatní podlaží nevyjmenované
5. Orientace obyt. místností ke svìtovým stranám: Ostatní svìtové
strany - èásteèný výhled
6. Základní pøíslušenství bytu: Pøíslušenství úplné - standardní
provedení
7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem: Standardní
vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje
8. Vytápìní bytu: Dálkové, ústøední, etážové
9. Kritérium jinde neuvedené: Bez vlivu na cenu
10. Stavebnì - technický stav: Byt ve výborném stavu
Koeficient pro stáøí 4 roky:
s = 1 - 0,005 * 4 = 0,980

II
II
II

0,00
0,00
0,00

III

0,00

II

-0,01

III
III
I

0,00
0,00
1,05

9

Index vybavení

IV = (1 +

S Vi) * V10 * 0,980 = 1,122

i=1

Nemovitá vìc je souèástí pozemku
Index trhu s nemovitými vìcmi IT = 0,741
Index polohy pozemku IP = 1,061
Ocenìní
Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 9 905,- Kè/m2 * 1,122 = 11 113,41 Kè/m2
CBP = PP * ZCU * IT * IP = 70,36 m2 * 11 113,41 Kè/m2 * 0,741 * 1,061= 614 761,64
Kè
Cena stanovená porovnávacím zpùsobem

=

614 761,64 Kè

Ocenìní pro stanovení podílu jednotky na pozemcích
1.2. Pozemky
Ocenìní
Index trhu s nemovitostmi IT = 0,741
Index polohy pozemku IP = 1,061
Index omezujících vlivù pozemku
Název znaku
1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 %
vèetnì - ostatní orientace
3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky
4. Chránìná území a ochranná pásma: Mimo chránìné území a
ochranné pásmo
5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání
6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivù

è.
II
IV

Pi
0,00
0,00

III
I

0,00
0,00

I
II

0,00
0,00

6

Index omezujících vlivù

IO = 1 + S Pi = 1,000
i=1
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Celkový index I = IT * IO * IP = 0,741 * 1,000 * 1,061 = 0,786
Stavební pozemky zastavìné plochy a nádvoøí ocenìné dle § 4 odst. 1 a pozemky od
této ceny odvozené
Pøehled použitých jednotkových cen stavebních pozemkù
Zákl. cena
Zatøídìní
Index Koef.
[Kè/m2]
§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavìná plocha a nádvoøí, funkèní celek
§ 4 odst. 1
271,0,786
Typ

Název

§ 4 odst. 1

zastavìná plocha a
nádvoøí
§ 4 odst. 1
ostatní plocha manipulaèní plocha
§ 4 odst. 1
ostatní plocha - jiná
plocha
§ 4 odst. 1
ostatní plocha - zeleò
§ 4 odst. 1
ostatní plocha - ostatní
komunikace
Stavební pozemky - celkem

Parcelní
èíslo
st. 860

Výmìra
Jedn. cena
[m2]
[Kè/m2]
890
213,01

Upr. cena
[Kè/m2]
213,01
Cena
[Kè]
189 578,90

636/6

679

213,01

144 633,79

636/11

316

213,01

67 311,16

636/26
636/27

84
337

213,01
213,01

17 892,84
71 784,37
491 201,06

2 306

Pozemky - zjištìná cena celkem

=

491 201,06 Kè

Ceny nemovitého majetku pro stanovení podílu jednotky
1.2. Pozemky
Celková cena nemovitého majetku pro stanovení podílu:

=
=

491 201,06 Kè
491 201,06 Kè

Bytová jednotka bez spoluvlastnického podílu

=

614 761,64 Kè

Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na pøíslušenství a pozemku
Zjištìná cena pozemku: 491 201,06 Kè
Spoluvlastnický podíl: 701 / 10 557
Hodnota spoluvlastnického podílu:
491 201,06 Kè * 701 / 10 557 = 32 616,46 Kè
Spoluvlastnický podíl na pøíslušenství a pozemku
+
Oceòované nemovitosti - zjištìná cena

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

=

32 616,46 Kè
647 378,10 Kè

647 380,- Kè
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II) Ocenìní porovnávací metodou
Metoda pøímého porovnání
Metoda pøímého porovnání je založena na principu porovnání nemovitosti s obdobnými
nemovitostmi prodanými ve srovnatelné lokalitì. Metoda tak poskytuje relevantní
informaci o cenì, 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.
Bytová jednotka è. 491/5
Bytová jednotka è. 491/5, v ulici Námìstí Svobody, obec Plesná

è.

K1 - poloha

K2 velikost

K3 - stav

K4 konstrukce

K5 - další vlastnosti

Námìstí Svobody,
Plesná, okres Cheb

3+kk, 70.1
2
m

Dobrý

Cihlová

Novostavba, hodnoceno vybavení a
pøíslušenství bytu

1

Svìtlá, Plesná, okres
Cheb

1+1, 36
2
m

Pøed
rekonstrukcí

Panelová

Revitalizovaný dùm, umakartové jádro,
èásteènì obnovené vybavení, celkovì horší

2

Kostelní, Plesná,
okres Cheb

2+1, 45
2
m

Velmi dobrý

Cihlová

Revitalizovaný dùm, zdìné jádro, obnovené
vybavení, celkovì obdobné

3

Svìtlá, Plesná, okres
Cheb

2+1, 64
2
m

Pøed
rekonstrukcí

Panelová

Revitalizovaný dùm, umakartové jádro,
pùvodní dožité vybavení, celkovì horší

Oceòovaný
objekt
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è

1
2
3

Cena
požadovaná
resp.
zaplacená
2
za 1 m
podlahové
plochy
16.666,67
Kè
24.444,44
Kè
13.593,75
Kè

Koef.
redukce
na
pramen

Nepoužit
Nepoužit
Nepoužit

Cena po
redukci
na
pramen
16.666,67
Kè
24.444,44
Kè
13.593,75
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

1.14

0.80

0.90

0.75

1.00

0.6156

27.073,85 Kè

1.00

1.10

1.00

1.00

0.94

1.00

1.0340

23.640,66 Kè

1.00

1.02

0.70

0.90

0.70

1.00

0.4498

30.221,77 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

26.978,76 Kè
23.640,66 Kè
30.221,77 Kè
3.291,59 Kè
23.687,17 Kè
30.270,35 Kè

Komentáø: K1 diferencuje pøípadné rozdíly v použitých lokalitách. K2 vyjadøuje faktor
prodejnosti s ohledem na velikosti jednotek. K3 diferencuje rozdíly ve stavebnì
technickém stavu jednotek. K4 diferencuje pøípadné rozdíly v konstrukèní
charakteristice bytového domu. K5 zohledòuje další popsané vlastnosti, zejména kvalitu
bytového domu, kvalitu vnitøních souèástí a vybavení jednotek, pøíslušenství apod. K6
bez korekce.
Porovnávací hodnota nemovitostí celkem:
Na základì výše uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme
porovnávací hodnotu pøedmìtné nemovitosti na
26.978,76 Kè/m2
*
______________70,10 m2
= 1.891.211,08 Kè
Celková hodnota po zaokrouhlení:

1.891.000 Kè
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E. REKAPITULACE
I) Ocenìní cenou zjištìnou dle oceòovacího pøedpisu
II) Ocenìní porovnávací metodou

647.380,-- Kè
1.891.000,-- Kè

Odùvodnìní:
Výše uvedenými metodikami byly vypoèteny dílèí ceny, které se stanou základem
pro urèení výsledné obvyklé ceny.
Základní ceny pro ocenìní podle oceòovací vyhlášky jsou vyhodnocované statisticky
zpìtnì, a jelikož ceny nemovitých vìcí v posledních letech relativnì rostou, mùže tak jít
o pøíèinu rozdílu mezi cenou zjištìnou a cenami tvoøenými na základì tržní porovnávací
metody. Zároveò statisticky vyhodnocovaná data, která jsou využívána pro ocenìní dle
oceòovacího pøedpisu, nerozlišují ceny, které na trhu vznikly mimo øádné tržní prostøedí
(napø. prodeje v rodinì a mezi známými, prodeje v mimoøádných okolnostech apod.) a
jako taková mohou vstupní údaje znaènì zkreslit.
Cena zjištìná podle oceòovacího pøedpisu neodpovídá tržní realitì a uvažuje se bez
vlivu na výsledné urèení obvyklé ceny. Obvyklá cena se urèuje na základì výsledkù dle
porovnávací metody.
Postup výpoètu hodnoty spoluvlastnického podílu:
Pøi pøípadném zpenìžování spoluvlastnického podílu, nedochází-li ke zcelování
vlastnictví majetku, je tøeba zohlednit nižší tržní atraktivitu v pøípadì takového prodeje,
a proto vypoètenou cenu spoluvlastnického podílu následnì redukujeme o 25 %.
1.891.000 * 1/2 = 945.500 -25 % = 709.125 Kè

Znalec provedl kontrolu postupu podle § 52 písm. a) - e) vyhl. è. 503/2020 Sb. v
platném znìní.
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F. ZÁVÌR
Znalecký úkol: Usnesením soudního exekutora JUDr. Ondøeje Mareše, LL.M.,
Exekutorský úøad Litomìøice, ze dne 10.02.2022, è.j.124 EX 3188/21-100, byl
ustanoven znalecký ústav XP Invest, s.r.o. vyhotovením znaleckého posudku k ocenìní
spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 nemovitých vìcí ve vlastnictví povinné
Žilèákové Pavly, a to bytové jednotky è. 491/5 s podílem o velikosti 701/10557 na
spoleèných èástech budovy è.p. 491 a pozemku parc. è. st. 860, 636/6, 636/11, 636/26,
636/27 v obci Plesná, okres Cheb, katastrální území Plesná.
Na základì výše uvedených zjištìní a s pøihlédnutím ke stavu a k místním
podmínkám se obvyklá cena spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 pøedmìtných
nemovitých vìcí v daném místì a èase urèuje èástkou ve výši

709.000 Kè
Slovy: sedmsetdevìttisíc korun
Ostatní údaje:
- 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
Mánesova 1374/53, 12000 Praha
Tel.: +420737858334
Email: info@xpinvest.cz
V Praze, dne 11.03.2022

………………………….. …………………………… ………………………….
Martin Svoboda

Martin Málek

Ing. Zdenìk Mazáèek

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 15865-507/2022 znaleckého deníku.
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H. SEZNAM PØÍLOH
- výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, katastrální mapa
- situace nemovitosti v mapì
- fotodokumentace pøedmìtu ocenìní
- srovnávané nemovitosti

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

17

18

19

Situace nemovitosti v mapì

20

Poøízená fotodokumentace
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Srovnávané nemovitosti
Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1
1. Identifikace

2

Prodej, Byt, 36 m , Svìtlá è.p. 476,
Plesná, okres Cheb
Celková cena: 600.000 Kè
Adresa: Svìtlá, Plesná, okres Cheb

2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci)

3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì))
Adresa

Svìtlá, Plesná, okres Cheb

Dispozice

1+1

Cena dle kupní
smlouvy

600 000 Kè

Stav objektu

Pøed
rekonstrukcí

Kupní smlouva
podepsaná dne

07.07.2021

Podlahová plocha

38

Èíslo øízení

V-4254/2021-402

Plocha užitná

36

Poznámka k cenì

600 000 Kè za nemovitost, vèetnì provize

Umístìní objektu

Klidná èást
obce

Konstrukce budovy

Panelová

Vlastnictví

Osobní

Slovní popis
Nabízíme k prodeji byt 1+1 s velmi nízkými náklady na bydlení v osobním vlastnictví
o celkové ploše 38 m2, který prošel èásteènou rekonstrukcí v roce 2016. Celý dùm je
zateplený, má novou fasádu, støechu, stoupaèky, vchodové dveøe a schránky. Byt má
vlastní plynový kotel, kuchyòskou linku s plynovým sporákem, troubou, plastová okna,
èásteènì obložené jádro a plovoucí podlahy. K bytu patøí sklep o celkové ploše 2 m2.
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4. Fotodokumentace

5. Mapové zobrazení

Oceòovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 2
1. Identifikace

2

Prodej, Byt, 45 m , Kostelní è.p. 489,
Plesná, okres Cheb
Celková cena: 1.100.000 Kè
Adresa: Kostelní, Plesná, okres Cheb

2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci)

3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì))
Adresa

Kostelní, Plesná, okres Cheb

Dispozice

2+1

Cena dle kupní
smlouvy

1 100 000 Kè

Stav objektu

Velmi dobrý

Kupní smlouva
podepsaná dne

05.11.2021

Podlahová plocha

45

Èíslo øízení

V-7256/2021-402

Plocha užitná

45

Poznámka k cenì

1 100 000 Kè za nemovitost, vèetnì provize

Umístìní objektu

Klidná èást
obce

Konstrukce budovy

Cihlová

Vlastnictví

Osobní

Slovní popis
Nabízíme k prodeji byt 2+1 v osobním vlastnictví o celkové ploše 47 m2, který prošel
èásteènou rekonstrukcí. Celý dùm je zateplený, má novou fasádu, vchodové dveøe a
schránky. V bytì zùstává kuchyòská linka s elektrickým sporákem a troubou. K bytu
patøí sklep o celkové ploše 1,5 m2. Klidná lokalita obce. Možnost koupì bytu jako
investice. Veškerá obèanská vybavenost v dosahu. S financováním Vám rádi
pomùžeme.
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4. Fotodokumentace

5. Mapové zobrazení

Oceòovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 3
1. Identifikace

2

Prodej, Byt, 64 m , Svìtlá è.p. 476,
Plesná, okres Cheb
Celková cena: 870.000 Kè
Adresa: Svìtlá, Plesná, okres Cheb

2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci)

3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì))
Adresa

Svìtlá, Plesná, okres Cheb

Dispozice

2+1

Cena dle kupní
smlouvy

870 000 Kè

Stav objektu

Pøed
rekonstrukcí

Kupní smlouva
podepsaná dne

12.05.2021

Podlahová plocha

66

Èíslo øízení

V-2883/2021-402

Plocha užitná

64

Poznámka k cenì

899 000 Kè za nemovitost, vèetnì provize

Umístìní objektu

Klidná èást
obce

Konstrukce budovy

Panelová

Vlastnictví

Osobní

Slovní popis
Nabízíme k prodeji byt 2+1, v osobním vlastnictví, o celkové ploše 66 m2, který je
pøipraven k rekonstrukci dle vlastních pøedstav. Celý dùm je zateplený, má novou
fasádu, støechu, stoupaèky, vchodové dveøe a schránky. Byt má vlastní plynový kotel,
kuchyòskou linku, plastová okna, nové radiátory kromì obývacího pokoje. Jádro a
skøínì v pøedsíni jsou pùvodní. K bytu patøí sklep o ploše 2 m2, možnost pøedìlání na
3+1. Klidná lokalita obce. Veškerá obèanská vybavenost v dosahu.
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4. Fotodokumentace

5. Mapové zobrazení

Oceòovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost
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