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1. ZADÁNÍ
1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele
Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v § 2, odst. 1 zákona
č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):
Úkolem je stanovit obvyklou cenu
- nemovité věci povinného a jejich příslušenství
- movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedené nemovité věci
- práv a závad s nemovitou věcí spojených

1.2. Účel znaleckého posudku
Ocenění nemovité věci je prováděno pro účel odhad obvyklé ceny.
Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které
mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu.
Na této zásadě je vypracováno toto ocenění.
Pro stanovení obvyklé ceny bude použito metody porovnávací. Výnosová metoda použita nebude,
protože oceňovaný majetek je užíván vlastníkem, není tedy generován výnos odpovídající místně
obvyklému nájemnému.
Tento znalecký posudek vyjadřuje odborný názor na obvyklou cenu výše uvedeného majetku, jako
by byl nabídnut k prodeji na volném trhu. Znalecký posudek byl zpracován k technickému stavu a
právním skutečnostem, platným ke dni místního šetření.
Zpracovateli znaleckého posudku naopak není známo nic o tom, že by znalecký posudek měl
zároveň sloužit i pro jiný účel jako např. ocenění nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti,
stanovení nominální hodnoty zajišťovacího instrumentu úvěru, stanovení nákladu majetkové daně
nebo pro jiný, výše nespecifikovaný účel.

1.3. Prohlídka a zaměření
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 25.5.2022 za přítomnosti znalce.
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2. VÝČET PODKLADŮ
2.1. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis
1.
Výpis z KN, LV č. 12225 a 13748
2.
Kopie KM a PM pořízená dálkovým přístupem
3.
Zákon č. 151/1997 Sb v platném znění
4.
Skutečnosti zjištěné při místním šetření dne 25.5.2021. Povinná společnost Stavební
jednička, s.r.o. byla vyzvána doporučeným dopisem s pozvánkou na místní šetření. Vlastník byl
řádně obeslán, ale nedostavil se, ani neposkytl řádnou součinnost a nezpřístupnil oceňovanou
nemovitost, ale z dostupných informací, získaných jednak zaměřením stavby „z venku”, informací
ze stavebního a katastrálního úřadu, je možné s jistotou a bez obtíží zjistit obvyklou cenu i bez
vnitřní prohlídky.
5. Územně plánovací dokumentace
6.
Fotodokumentace pořízená znalcem
7.
Databáze nemovitostí, realitní inzerce, webové servery
8. Usnesení o ustanovení znalce č.j. 040 EX 1673/21-24
9.
Povodňová zpráva z www.cap.cz
10.
Prohlášení vlastníka - část týkající se oceňované jednotky
Odborná literatura:
Bradáč, A. a kol.
Chapness, P.
Ort, P.
Ort, P.
Ort, P.
Bradáč, A. a kol.

Věcná břemena od A o Z, Linde, Praha, 2009
Schválené Evropské standardy pro oceňování majetku, s.l.
Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, Leges, Praha 2013
Cenové mapy České republiky 2/2015, Dashofer, Praha 2015
Nemovitý majetek obcí, jeho evidence a oceňování, Veřejná správa 2/2010
Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a doplněné
vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2009
Zazvonil Zbyněk
Odhad hodnoty pozemků VŠE v Praze, nakladatelství Oeconomica, Institut
oceňování majetku 2007
Dušek David
Základy oceňování nemovitostí, II. upravené vydání, Vysoká škola
ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku , 2006
Zazvonil Zbyněk
Porovnávací hodnota nemovitostí, I.vydání, nakladatelství
EKOPRESS, s.r.o. 2006
Bradáč a kol.
Soudní znalectví, I.vydání, Akademické nakladatelství CERM, 2010
Hálek Vítězslav
Oceňování majetku v praxi, I.vydání, DonauMedia s.r.o., 2009
Zazvonil Zbyněk
Oceňování nemovitostí - výnosový přístup, I. vydání, nakladatelství
Oeconomica 2010
IOM VŠE Praha
Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou Praha, září 2012
Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č. 254/2019, Sb.

2.2. Základní pojmy a metody ocenění
Pokud zákon nestanoví jiný způsob oceňování, oceňují se majetek a služba obvyklou cenou.
Obvyklou cenou se pro účely 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
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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 majetku nebo služby
a určí se ze sjednaných cen porovnáním.
V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služba tržní
hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které
mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro neurčení obvyklé ceny musejí být v ocenění uvedeny.
Tržní hodnotou se pro účely zákona rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo
služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v
obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu,
kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem tržního odstupu se pro
účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný
zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.
Určení obvyklé ceny a tržní hodnoty a postup při tomto určení musejí být z ocenění zřejmé, jejich
použití, včetně použitých údajů, musí být odůvodněno a odpovídat druhu předmětu ocenění, účelu
ocenění a dostupnosti objektivních dat využitelných pro ocenění. Podrobnosti k určení obvyklé
ceny a tržní hodnoty stanoví vyhláška.
Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti trhu, osobní
poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby.
Cena určená podle zákona jinak než obvyklá cena, mimořádná cena nebo tržní hodnota, je cena
zjištěná.
Službou je poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností.
Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je
a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení
předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění,
b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného
z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace
tohoto výnosu (úrokové míry),
c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo
obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci
odvozením z ceny jiné funkčně související věci,
d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění
zní nebo která je jinak zřejmá,
e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na
základě předpisů o účetnictví,
f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané
ve stanoveném období na trhu,
g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při
jeho prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen.
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3. NÁLEZ
3.1. Výčet sebraných nebo vytvořených dat
Katastrální údaje :
Adresa nemovité věci:

kraj Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú.
Smíchov
Jindřicha Plachty 595, 110 00 Praha

Vlastnické a evidenční údaje
Jsou zapsány na LV č. 13748:
Vlastnické právo
Stavební jednička, s.r.o., Žerotínova 1509/51, Žižkov, 13000 Praha 3

Dokumentace a skutečnost
Jednotka je v KN vedena jako jiný nebytový prostor, dle získaného prohlášení vlastníka se jedná o
sklad o 2 místnostech se sociální zařízením.

Místopis
Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. největší město Evropské unie. Leží
mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním
centrem, ale jako samostatný kraj není jeho součástí. Je sídlem velké části státních institucí a
množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, parlament, vláda, ústřední státní
orgány a jeden ze dvou vrchních soudů. Mimoto je Praha sídlem řady dalších úřadů, jak ústředních,
tak i územních samosprávných celků; sídlí zde též ústředí většiny politických stran a centrály téměř
všech církví, náboženských a dalších sdružení s celorepublikovou působností registrovaných v ČR.
Smíchov je městská čtvrť a katastrální území v Praze na levém břehu Vltavy, náležející do městské
části Praha 5. Na severu sousedí s Malou Stranou, na jihu s Hlubočepy, na jihozápadě s Radlicemi.
Smíchovský katastr vybíhá na západ severně podél Plzeňské ulice až po hranici s Motolem.
Plzeňská ulice ve své horní části až na krátké úseky tvoří hranici mezi Smíchovem a Košířemi. Na
protějším pravém břehu řeky se nacházejí od severu Nové Město, Vyšehrad a Podolí. Ke Smíchovu
patří také velký vltavský ostrov Císařská louka (naproti Vyšehradu a Podolí) a Dětský ostrov. Na
Smíchově vzniklo jedno z hlavních pražských nádraží, dnes Nádraží Praha-Smíchov. Lávka přes
nádraží spojuje části Smíchova rozdělené nádražím. Malé autobusové nádraží se nachází nedaleko
od Smíchovského pivovaru Staropramen v ulici Na Knížecí, jezdí odtud spoje především do jižních
či jihozápadních Čech (např. ve směru na Písek, Příbram, Beroun, Plzeň, Rokycany, Strakonice,
Klatovy, Sušice, Domažlice atd.). Příměstské spoje odjíždějí od Smíchovského nádraží. Středisky
MHD na Smíchově jsou dvě stanice metra trasy B – Smíchovské nádraží a Anděl a její výstup Na
Knížecí. U Anděla se také kříží tramvajové tratě Újezd–Anděl–Hlubočepy–estakáda na Barrandov v
severojižním směru a Palackého náměstí–Anděl–Plzeňská ulice–Kotlářka–Sídliště Řepy ve
východozápadním. Smíchovské nádraží a následující Lihovar jsou centrální stanice autobusové
dopravy pro skoro celý jihozápad a zčásti jihovýchod (přes Barrandovský most) Prahy. Nedaleko od
Anděla ústí také dva na sebe navazující tunely Městského okruhu – Strahovský tunel a tunel
Mrázovka.

Situace
Typ pozemku:

ý zast. plocha
¨ trvalé travní porosty

¨ ostatní plocha
¨ zahrada
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¨ orná půda
¨ jiný

¨ RD
ý byty
¨ rekr.objekt ¨ garáže
¨ jiné
ý bytová zóna
¨ průmyslová zóna
¨ nákupní zóna
¨ ostatní
Přípojky:
ý / ¨ voda ý / ¨ kanalizace
ý / ¨ plyn
veř. / vl.
ý / ¨ elektro ý telefon
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): ý MHD
ý železnice
ý autobus
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): ý dálnice/silnice I. tř.
ý silnice II.,III.tř.
Poloha v obci:
širší centrum - bytové domy zděné
Přístup k pozemku ý zpevněná komunikace
¨ nezpevněná komunikace
Využití pozemků:
Okolí:

Přístup přes pozemky
4982

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000
Praha 1

Celkový popis nemovité věci
Nemovitá věc se nachází v centru města, v okolní zástavbě obdobných zděných BD, v blízkosti
komplexní občanské vybavenosti - úřadu, MŠ, ZŠ, VŠ, obchodů, lékáren, sportoviště, pivovaru,
dětského hřiště a obchodního domu Anděl. Nemovitá věc je situována ve vzdálenosti cca. 2,5 km od
historického centra města. Oceňovaná nemovitost se nachází na křížení ulic Jindřicha Plachty a Na
Celné, je přístupná z veřejně zpevněné komunikace. Dopravní obslužnost je v rámci města
hodnocena jako velmi dobrá, ve vzdálenosti do cca 500 m se nachází zastávka autobusu, tramvaje a
metra, dále je vzdáleno cca. 1 km vlakové nádraží. Území je plně zainvestované, budova je
napojena na veškeré IS (VV, NN, VK a plyn).
Vzhledem k tomu, že znalci nebyl umožněn přístup do nebytové jednotky nelze provést podrobnější
popis stavu a vnitřního vybavení. Lze předpokládat, že jednotka je běžně užívána v souladu s její
kolaudací a opotřebení není nad rámec standardního užívání a stáří jednotky. Výrazné rekonstrukce
jednotky nejsou zjištěny.

Rizika
Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou
NE
Jednotka je řádně zapsána v katastru nemovitostí
NE
Stav jednotky umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc)
NE
Skutečné užívání jednotky není v rozporu s její kolaudací
NE
Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace
Rizika spojená s umístěním nemovité věci:
NE
Nemovitá věc není situována v záplavovém území
ANO
Poloha nemovité věci v chráněném území
NE
Povodňová zóna 1 - zanedbatelné nebezpečí výskytu povodně / záplavy
Komentář: Způsob ochrany nemovitosti
ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam - stavba není zapsána na
seznamu kulturních památek
Věcná břemena a obdobná zatížení:
ANO
Věcná břemena neovlivňující obvyklou cenu (např. přípojky inženýrských sítí)
ANO
Zástavní právo
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ANO
Exekuce
Komentář: Vlastnické právo
Stavební jednička, s.r.o., Žerotínova 1509/51, Žižkov, 13000 Praha 3
Omezení vlastnického práva
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
Jiné zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Zahájení exekuce - Stavební jednička, s.r.o.
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.05.2022 13:00.
Ostatní rizika: nejsou
NE
Nemovitá věc není pronajímána
Komentář: Nebyla předložena nájemní smlouva, předpokládá se, že jednotku užívá vlastník.

3.2. Obsah
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4. ZNALECKÝ POSUDEK
4.1. Ocenění
Výpočet hodnoty pozemků
Pozemky
Porovnávací metoda
Předmětem ocenění je pozemek p.č. 392, který je rovinatý, zastavěný vlastní stavbou BD. Pozemek
je kompletně zainvestován sítěmi (VV, NN, VK a plyn). Užívání v souladu s právním stavem, město
má platnou cenovou mapu.
Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků
Bylo zjištěno, že v místě je platná cenová mapa stavebních pozemků, kde dle mapového listu 59,
skupiny 3797 je cena stavebních pozemků 18000,-Kč/m2.
Druh pozemku

Parcela č. Výměra
[ m2 ]

zastavěná plocha a
392
nádvoří
Celková výměra pozemků

316

Jednotková
cena
[ Kč/m2 ]
18 000,00

Spoluvlastnický
podíl

316

Hodnota pozemků celkem

4 450 / 121 530

Celková cena
pozemku
[ Kč ]
208 275
208 275

Výpočet věcné hodnoty stavby
Jiný nebytový prostor č. 595/22
Věcná hodnota dle THU
Jednotky - jiný nebytový prostor - sklad, užívaný zřejmě jako provozovna, je situovaná v 1. PP
(přízemí) řadového vnitřního (rohového) BD. Stavba BD má celkem 3 vchody do stavby pod
jedním čp. z ulice Jindřicha Plachty, dále garážový vjezd z ulice Na Celné . V sekci s oceňovaným
bytem je celkem 22 bytů a společné prostory a výtah. Uliční průčelí je přivrácené k jihu, vstup do
BD je z dvorní strany od severu. Vzhledem k neumožnění prohlídky se jednotka přepokládá se
standardním příslušenstvím a průměrným vybavením, dle prohlášení vlastníka obsahuje 2 místnosti
a sociální zařízená, lze tedy užívat jako kancelářské, obchodní nebo skladové prostory. Parkování je
negarantované, možné na nedostatku parkovacích míst v docházkové vzdálenosti, v blízkosti jsou
parkovací plochy v modré zóně.
Příslušenstvím jednotky je spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti
4450/121530.
Konstrukční řešení
Jde o klasicky zděný BD z cihelného zdiva, na betonových základech s provedenou hydroizolací,
zastřešený sedlovou střechou. fasáda BD je vápenná, obnovená, okna jsou obnovená za izolační.
Stavba je v dobrém technickém stavu, s pravidelnou údržbou.
-8-

Výpočet podlahových ploch jednotky
Název

Typ výměry

sociální zařízení

Skladovací
prostory
Skladovací
prostory
Skladovací
prostory

nebytový prostor
nebytový prostor

Podlahová
Koeficient Užitná plocha
plocha
4,50 m2
1,00
4,50 m2
20,70 m2

1,00

20,70 m2

19,30 m2

1,00

19,30 m2

44,50 m2

Celková podlahová plocha

44,50 m2

Výpočet věcné hodnoty jednotky
Podlahová plocha
Jednotková cena (JC)
Reprodukční hodnota (RC)
Stáří
Další životnost
Opotřebení
Věcná hodnota (VH)

[m2]
[Kč/m2]
Kč
roků
roků
%
Kč

44,50
35 000
1 557 500
72
48
48,00
809 900

Výpočet porovnávací hodnoty
Komparativní metoda
Oceňovaná jednotka
Za objektivní tržní hodnotu pokládám a důraz kladu na cenu zjištěnou porovnávací metodou, která
vychází z porovnání s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými nebytovými prostory s
příslušenstvím, na základě inzerovaných, resp.realizovaných cen, upravených s uplatněním korekce
jednak realitní nabídky, tak technickými a ekonomickými nedostatky, případně existenci
příslušenství.
Srovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými,
k datu ocenění volně prodávanými nemovitosti. Jelikož specifická kritéria nelze aplikovat na jiné
subjekty, zjistí se obvyklá cena přiměřeným koeficientem prodejnosti v daném místě a čase
v závislosti na prodejní ceně, či diskontované nabídkové ceně za obdobný typ nemovitosti
– nebytový prostor kanceláře, obchodu nebo skladu s vlastním sociálním zařízením, v původním
udržovaném stavu, se standardním příslušenstvím a průměrným vybavením, v BD po částečné
revitalizaci, situovaném s velmi dobrou občanskou vybaveností a dopravní dostupností a
obslužností.
Lokalita:
Popis:
Typ stavby:
Podlaží:
Užitná plocha:

Praha, Smíchov
NBJ v předpokládaném původním udržovaném stavu
Částečně revitalizovaný zděný BD
1. PP
44,50 m2
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Srovnatelné jednotky:
Název:
Lokalita:
Popis:

Kancelář 50 m2
Arbesovo náměstí, Praha - Smíchov
Nebytové prostory - kanceláře, která se nachází na Arbesově náměstí. Kancelář je
umístěná ve 1 podzemním podlaží a sestává z chodby se samostatnými vstupy do 2
místností, další chodba vede do další místnosti, koupelny s prostorným sprchovým
koutem, dvojitý umyvadlo, WC a bidetem, technická místnost a šatnu na míru.
Užitná plocha:
50,00 m2
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
0,90
K2 Velikosti objektu
1,01
K3 Poloha
1,00
K4 Provedení a vybavení
1,00
K5 Celkový stav
1,00
K6 Vliv pozemku
1,00
Zdroj: www.sreality.cz
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
1,00
Cena [Kč]
Užitná plocha
Jedn. cena
Celkový koef.
Upravená j. cena
[m2]
Kč/m2
KC
[Kč/m2]
4 000 000
50,00
80 000
0,91
72 800
Název:
Lokalita:
Popis:

Obchodní prostor/kancelář
Na Valentince, Praha 5 - Smíchov
Nebytové prostory se nacházejí v přízemí a suterénu projektu Valentinka. Přízemní
část 52,65 m2 s přístupem a oknem do ulice, suterénní část, kde je veškeré zázemí,
32,08 m2.
Užitná plocha:
84,00 m2
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
0,90
K2 Velikosti objektu
1,03
K3 Poloha
1,00
K4 Provedení a vybavení
1,00
K5 Celkový stav
1,00
Zdroj: www.sreality.cz
K6 Vliv pozemku
1,00
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
1,00
Cena [Kč]
Užitná plocha
Jedn. cena
Celkový koef.
Upravená j. cena
[m2]
Kč/m2
KC
[Kč/m2]
8 326 313
84,00
99 123
0,93
92 184
Název:
Lokalita:
Popis:

Jiný nebytový prostor
Smíchov
jiný nebytový prostor č. 941/26 zobchodovaný smlouvou kupní v řízení V-8537/2022-101

Užitná plocha:

83,14 m2
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Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
K2 Velikosti objektu
K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení
K5 Celkový stav
K6 Vliv pozemku
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
Cena [Kč]
Užitná plocha
[m2]
7 990 000
83,14
Název:
Lokalita:
Popis:

Jedn. cena
Kč/m2
96 103

1,00
1,05
1,00
1,00
Zdroj: www.cuzk.cz
1,00
1,00
1,00
Celkový koef.
Upravená j. cena
KC
[Kč/m2]
1,05
100 908

Jiný nebytový prostor
Smíchov
jiný nebytový prostor č. 856/1 zobchodovaný smlouvou kupní v řízení V-95706/2021-101

Užitná plocha:
71,80 m2
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
K2 Velikosti objektu
K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení
K5 Celkový stav
K6 Vliv pozemku
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
Cena [Kč]
Užitná plocha
[m2]
5 400 000
71,80

Jedn. cena
Kč/m2
75 209

1,00
1,02
1,00
1,00
Zdroj: www.cuzk.cz
1,00
1,00
1,00
Celkový koef.
Upravená j. cena
KC
[Kč/m2]
1,02
76 713

Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty:
Upravené nabídkové ceny a realizované ceny se pohybují v intervalu od 72 000 - 100 000 ,- Kč/m 2
započitatelné plochy. Hodnotu stanovuji při střední úrovni.
Minimální jednotková porovnávací cena
Průměrná jednotková porovnávací cena
Maximální jednotková porovnávací cena

72 800 Kč/m2
85 651 Kč/m2
100 908 Kč/m2

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy
Průměrná jednotková cena
Celková užitná plocha oceňované jednotky

85 651 Kč/m2
44,50 m2

Výsledná porovnávací hodnota

3 811 470 Kč
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4.2. Výsledky analýzy dat
Porovnávací hodnota
Věcná hodnota
z toho hodnota pozemku

3 811 470 Kč
1 018 175 Kč
208 275 Kč

Obvyklá cena
3 810 000 Kč
slovy: Třimilionyosmsetdesettisíc Kč

Komentář ke stanovení výsledné ceny
Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním, ve smyslu definice uvedené v § 2, odst.
1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku).

5. ODŮVODNĚNÍ
5.1. Interpretace výsledků analýzy
Po nemovitých věcech uvedeného typu, obdobné velikosti a zainvestovanosti, resp. zjištěnému
technickému a právnímu stavu t.j. - nebytového prostoru (2 místnosti se sociálním zařízením), v
suterénu zděného BD po částečné revitalizaci (fasáda, okna, dveře), situovaném v širším
centru města, v blízkosti občanské vybavenosti, s velmi dobrou dopravní dostupností a
obslužností, v dané lokalitě je poptávka výrazně vyšší než nabídka.
S přihlédnutím ke všem faktům jsem názoru, že nemovitá věc je za navrženou porovnávací
cenu obchodovatelná.
Výpočet :
Navržená předběžná srovnávací hodnota

3 811 470,- Kč

Návrh obvyklé ceny dle výpočtu srovnávací hodnoty -na nemovitostech zapsaných na LV č.
13748, 12225, zaokrouhleno
- obvyklá cena nemovité věci a jejich příslušenství
3 810 000,-Kč
- movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedené nemovité věci
0,-Kč
- práv a závad s nemovitou věcí spojených
0,-Kč
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6. ZÁVĚR
6.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď
OBVYKLÁ CENA

3 810 000 Kč
slovy: Třimilionyosmsetdesettisíc Kč

Na základě získaných informací, popsaných parametrů, místního šetření, výsledků získaných
použitím porovnávací metody, se zohledněním rizikových faktorů navrhuji obvyklou cenu
nemovité věci: NBJ č. 595/22 ve stavbě BD čp. 595, na pozemku p.č. 392, s příslušenstvím a
podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 4450/121530, vše v k.ú. Smíchov,
obci Praha, zapsané na LV č. 12225 a 13748, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město
Prahu, KP Praha; se zohledněním práv a závad:

ve výši
3 810 000,-Kč
Takto určená výsledná cena je podkladem pro stanovení nejnižšího podání v dražbě podle § 336e
o.s.ř.
Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku (§ 127a zákona č.
218/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 549/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
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Odměna nebo náhrada nákladů
Odměna byla sjednána dle zákona
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. Z20220029.

ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. června 2008, pod
č.j. Spr. 568/2008 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti.

Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 2098/28/2022 evidence posudků.
V Trutnově 30.5.2022

OTISK ZNALECKÉ PEČETI
Ing. Michal Danielis
Pražská 88
541 01 Trutnov
Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.12.1.
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