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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 znalce je stanovit obvyklou cenu:
I.
nemovitostí povinného a jejich příslušenství
II.
movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedených nemovitostí
III.
práv a závad s nemovitostmi spojených

1.2. Účel znaleckého posudku
(1) Pokud zákon nestanoví jiný způsob oceňování, oceňují se majetek a služba obvyklou cenou.
(2) 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
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.
(3) 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.
(4) Tržní hodnotou se pro účely tohoto 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.
(5) 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.
(6) Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti trhu, osobní
poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby.
(7) Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena, mimořádná cena nebo tržní hodnota,
je cena zjištěná.
(8) Službou je poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností.
(9) 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
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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.
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 (k jejímu zjištění bude použito
rovněž komparace metody nákladové a srovnávací. 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 v
absolutním vlastnictví, 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 je známo, že znalecký posudek má sloužit jako podklad pro účely
exekučního řízení.
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 3.9.2021 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. 68562 a 12970
2. Kopie KM a PM pořízená dálkovým přístupem
3. Zákon č. 151/1997 Sb v platném znění
4. Skutečnosti zjištěné při místním šetření dne 3.9.2021. Povinný Jiří Holub byl vyzván
doporučeným dopisem s pozvánkou na místní šetření, zásilka byla vhozena do schránky dne
26.8.2021. S pozvánkou na místní šetření byli obesláni i spoluvlastníci. Vlastník byl řádně obeslán,
místního šetření se zúčastnil a zpřístupnil oceňovanou jednotku. Poskytl součinnost a odpověděl
znalci na otázky.
5. Územně plánovací dokumentace
6. Fotodokumentace pořízená znalcem
7. Databáze nemovitostí, realitní inzerce, webové servery
8. Usnesení o ustanovení znalce č.j. 040 EX 3686/09-184
9. Povodňová zpráva z www.cap.cz
10. údaje o realizovaných cenách z www.cuzk.cz

2.2. Základní pojmy a metody ocenění
Ocenění nemovitosti je prováděno pro účel exekučního řízení (odhad obvyklé ceny).
Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi
základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích.
Stručná charakteristika těchto metod:
- metoda nákladového ohodnocení (věcná)
Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení
přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase
hodnocení).
- metoda výnosová (příjmová)
Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou
užitkovosti.
- metoda srovnávací (tržní, statistická)
V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí.
Pro stanovení obvyklé ceny bude použito metody porovnávací.
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3. NÁLEZ
3.1. Výčet sebraných nebo vytvořených dat
Katastrální údaje :
Adresa nemovité věci:

kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice
Kosmonatů 189, 530 02 Pardubice

Místopis

Pardubice jsou univerzitní a statutární město na východě Čech, metropole Pardubického kraje s
výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní funkcí pardubicko-hradecké aglomerace. Leží ve
východní části Polabí na soutoku řek Labe a Chrudimky, přibližně 100 kilometrů východně od
Prahy a 20 km jižně od Hradce Králové v nadmořské výšce přibližně 220 metrů. S téměř 90 tisíci
obyvateli jsou desátým největším městem Česka, jsou i největším městem Pardubického kraje i
okresu Pardubice. Výměra území města je 82,7 km2. Pardubice se dělí na 8 samosprávných
městských obvodů a 20 katastrálních území. První dochovaná zmínka o existenci Pardubic pochází
z roku 1295, k roku 1340 jsou už připomínány jako město. Sídlí zde Univerzita Pardubice, dále
např. okresní soud. Historické centrum je od roku 1964 městskou památkovou rezervací. Hlavními
průmyslovými odvětvími jsou průmysl chemický, strojírenský a elektrotechnický. Už od 16. století
jsou proslulé výrobou perníku. Významné sportovní události jsou slavné koňské dostihy Velká
pardubická, motocyklový závod Zlatá přilba, Mezinárodní festival šachu Czech Open či tenisová
Pardubická juniorka. Známá je železniční a letecká doprava. Od roku 1909 tu sídlí Východočeské
divadlo, působí zde profesionální Komorní filharmonie Pardubice.
Situace

 zast. plocha
 ostatní plocha
 orná půda
 trvalé travní porosty
 zahrada
 jiný
Využití pozemků:  RD
 byty
 rekr.objekt  garáže
 jiné
Okolí:
 bytová zóna
 průmyslová zóna
 nákupní zóna
 ostatní
Přípojky:
 /  voda  /  kanalizace
 /  plyn
veř. / vl.
 /  elektro  telefon
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  MHD
 železnice
 autobus
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):  dálnice/silnice I. tř.
 silnice II.,III.tř.
Poloha v obci:
okrajová část - sidlištní zástavba
Přístup k pozemku  zpevněná komunikace
 nezpevněná komunikace
Typ pozemku:

Přístup přes pozemky

3677/1

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice

Celkový popis nemovité věci

Stavba BD je situována v severní okrajové části obce Pardubice, v části zvané Polabiny, situovaná v
sídlištní zástavbě, v okolí obdobných bytových domů pro bydlení, v blízkosti MŠ, ZŠ, ZuŠ, VŠ,
dětského hřiště, lékárny, restauračního zařízení, pošty a obchodu. Nemovitosti jsou přístupné z ulice
Kosmonautů, ze zpevněné veřejné komunikace, vzdálené cca. 1,7 km od centra obce a jeho
občanské vybavenosti (kompletní síť úřadů, soud, lékaři, nemocnice s heliportem, hasiči, MŠ, ZŠ,
SŠ, VŠ, pošty, knihovna, banky, pojišťovny, kina, muzeum, divadla, restaurační a sportovní
zařízení, obchody a služby). Zastávka MHD je ve vzdálenosti cca. 50 m a vlakové a autobusové
nádraží cca. 3 km. Území je kompletně zainvestované, stavba je napojena na el. síť, veřejný
vodovod, kanalizaci a plyn. Parkovací možnosti jsou negarantované na nedostatku parkovacích míst
v okolí.
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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: nejsou
NE
Nemovitá věc není situována v záplavovém území
NE
Povodňová zóna 1 - zanedbatelné nebezpečí výskytu povodně / záplavy
Věcná břemena a obdobná zatížení:
ANO
Předkupní právo
ANO
Zástavní právo
ANO
Exekuce
Komentář: Vlastnické právo
Holub Jiří, Kosmonautů 189, Polabiny, 53009 Pardubice
Holub Milan, Družby 339, Polabiny, 53009 Pardubice
Holub Petr, Kosmonautů 189, Polabiny, 53009 Pardubice

Podíl
8/24
11/24
5/24

Omezení vlastnického práva
Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu
Zástavní právo soudcovské
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
Jiné zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Nařízení exekuce - Holub Jiří
Zahájení exekuce - Holub Jiří
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.09.2021 09:00.

Ostatní rizika: nejsou
NE
Nemovitá věc není pronajímána
Komentář: Nebyla předložena nájemní smlouva, byt užívají vlastníci.
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4. ZNALECKÝ POSUDEK
4.1. Ocenění
Výpočet hodnoty pozemků
Pozemek
Porovnávací metoda
Při stanovení obvyklé ceny bylo předpokládáno, že pozemky jsou volné a připravené k zastavění v
souladu s jejich nejvyšším a nejlepším využitím. V případě stanovení obvyklé ceny pozemků
souvisejících s oceněním BD byly porovnány stavební pozemky a pozemky ve FC nabízené k
prodeji nebo prodané v posledním období v porovnatelných lokalitách. Jako srovnávací jednotku
byla použita cena za jeden m2 pozemku. V případě, že se jednalo o nabídky, byla tato skutečnost
zohledněna koeficientem odrážejícím obvyklý rozdíl mezi nabídkovými a skutečně dosaženými
prodejními cenami.
Předmětem ocenění je podíl na pozemcích p.č. 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694 a
5695, které jsou rovinaté, zastavěné vlastní stavbou BD. Pozemky jsou kompletně zainvestovány
sítěmi (VV, NN, VK a plyn). Užívání v souladu s právním stavem.
Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků
Bylo zjištěno, že v tržní hodnota stavebních pozemků se pohybuje v intervalu od 1 500 - 3 500,Kč/m2, v tomto případě jednotková cena za m2 plochy pozemku je stanovena ve výši 2 200,- Kč/m2.
Druh pozemku

Parcela č. Výměra Jednotková
[ m2 ]
cena
[ Kč/m2 ]
st. 5687
292
2 200,00

zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
st. 5688
nádvoří
zastavěná plocha a
st. 5689
nádvoří
zastavěná plocha a
st. 5690
nádvoří
zastavěná plocha a
st. 5691
nádvoří
zastavěná plocha a
st. 5692
nádvoří
zastavěná plocha a
st. 5693
nádvoří
zastavěná plocha a
st. 5694
nádvoří
zastavěná plocha a
st. 5695
nádvoří
Celková výměra pozemků

Spoluvlastnický
podíl

Celková cena
pozemku
[ Kč ]
642 400

274

2 200,00

602 800

275

2 200,00

605 000

274

2 200,00

602 800

274

2 200,00

602 800

275

2 200,00

605 000

275

2 200,00

605 000

274

2 200,00

602 800

293

2 200,00

644 600

2 506

Hodnota pozemků celkem
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5 513 200

Výpočet věcné hodnoty stavby
BJ č. 189/10
Věcná hodnota dle THU
Bytová jednotka č. 189/10 o velikosti 1+1, situovaná ve 3. NP se skládá z kuchyně, pokoje,
koupelny, WC, předsíně a balkonu. Parkování je negarantované, možné na nedostatku parkovacích
míst v docházkové vzdálenosti.
Vybavení dle prohlášení vlastníka:
kuchyňská linka, sporák (plynový), vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, míchací baterie, osvětlovací
tělesa, digestoř.
Součástmi bytu dle prohlášení vlastníka jsou:
Veškerá jeho vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, ústředního topení, elektroinstalace,
odpady a pod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, podlahová krytina, stropní
vystrojení prostor v místnostech bytu, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna, jakož i vnitřní strany
vstupních dveří a vnějších oken, vnitřní el. rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla,
zářivky, zásuvky) do spínacích hodin.
Příslušenstvím bytu je lodžie a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku o
velikosti 286/39657 .
Konstr. řešení, st.tech.stav:
Budova je panelová, se 7 nadzemními podlažími a suterénem. Stavba je samostatně stojící, s 9
sekcemi, se samostatnými vchody a čp, s výtahem. Sekce s oceňovaným bytem je vnitřná a
obsahuje 19 bytových jednotek a společné prostory. Budova je užívána jako obytný dům, panelové
montované konstrukce, na betonových základech, stropní konstrukce jsou betonové, střecha je
plochá s asfaltovou krytinou. V BD provedena revitalizace - výměna oken za plastová (v bytě
původní), obnova střešní krytiny, zateplení fasády, nové instalace ZT.
BJ je v původním stavu, s umakartovým jádrem. Kuchyně je vybavena jednoduchou linkou s
plynovým sporákem, koupelna s vanou a umyvadlem, WC je splachovací, nejsou provedené
keramické obklady. Omítky jsou vápenné, za kuchyňskou linkou provedené keramické obklady,
podlahy s PVC a v pokoji koberec. V bytě nejsou vyměněna okna za plastová, ke dni ocenění jsou
dřevěná zdvojená.
Výpočet podlahových ploch jednotky
Název

Typ výměry

Podlahová
Koeficient Užitná plocha
plocha
kuchyně
Obytné prostory
7,30 m2
1,00
7,30 m2
koupelna
Obytné prostory
1,80 m2
1,00
1,80 m2
2
předsíň
Obytné prostory
5,70 m
1,00
5,70 m2
WC
Obytné prostory
1,00 m2
1,00
1,00 m2
2
pokoj
Obytné prostory
15,70 m
1,00
15,70 m2
balkon
Obytné prostory
2,50 m2
0,50
1,25 m2
2
Celková podlahová plocha
34,00 m
32,75 m2
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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

32,75
30 000
982 500
41
79
22,90
757 508

Výpočet porovnávací hodnoty
Komparativní metoda
Oceňovaná jednotka
Srovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými,
k datu ocenění volně prodávanými nemovitými věcmi. 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
– BJ o velikosti 1+1 v původním stavu se standardním příslušenstvím a vybavením, v BD po
revitalizaci, situovaném v lokalitě sídlištní zástavby s velmi dobrou občanskou vybaveností a
dopravní dostupností a obslužností.
Pardubice
BJ v původním stavu
1+1
Panelový BD po revitalizaci
3
32,75 m2

Lokalita:
Popis:
Dispozice:
Typ stavby:
Podlaží:
Užitná plocha:
Srovnatelné jednotky:
Název:
Lokalita:
Popis:

BJ 1+kk 28 m2
Prodloužená, Pardubice - Polabiny
byt 1+kk, který se nachází v 1. NP revitalizovaného panelového domu v žádané
lokalitě Pardubice – Polabiny. Byt o celkové ploše 28 m2 prošel v roce modernizací
– nová kuchyňská linka včetně spotřebičů, zděné jádro, nové rozvody, koupelna se
sprchovým koutem a toaletou, plastová bezpečnostní okna. K bytu náleží sklep. P
28,00 m2
Užitná plocha:
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]
2 599 000

Užitná plocha
[m2]
28,00

0,90
1,01
1,00
0,90
1,00
1,00
1,00

Jedn. cena
Kč/m2
92 821
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Celkový koef.
KC
0,82

Zdroj: www.sreality.cz
Upravená j. cena
[Kč/m2]
76 113

Název:
Lokalita:
Popis:

BJ 1+1 35 m2
Pardubice - Polabiny, okres Pardubice
BJ 1+1, který se nachází v přízemí revitalizovaného panelového domu v loklitě
Pardubice - Polabiny. BJ po částečné modernizaci - elektroinstalace, plastová
bezpečnostní okna, nové radiátory, zděné jádro, koupelna se sprchovým koutem a
toaletou, podlahy, kuchyň). K bytu náleží komora, která se nachází v blízkosti bytu
a sklepní kóje.

35,00 m2
Užitná plocha:
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]
3 290 000
35,00
Název:
Lokalita:
Popis:

Jedn. cena
Kč/m2
94 000

0,90
1,01
1,00
0,94
1,00
Zdroj: www.sreality.cz
1,00
1,00
Celkový koef.
Upravená j. cena
[Kč/m2]
KC
0,85
79 900

BJ 1+kk 28 m2
Kosmonautů, Pardubice - Polabiny
BJ 1+kk o rozloze 28m2, ve 3. podlaží domu v ulici Kosmonautů, Pardubice Polabiny. Dům je zateplen. V bytě je položena plovoucí podlaha, má plastová okna
na kterých jsou žaluzie a upevněné sítě proti hmyzu. Kuchyňský kout je vybaven
kuchyňskou linkou s varnou dvou plotýnkovou deskou, mikrovlnou troubou,
ledničkou a pračkou. V pokoji je manželská postel a skříně. K bytu náleží také
sklep.
Nachází se v lokalitě s výbornou občanskou vybaveností a dopravní dostupností - v
blízkosti škola, školka, supermarkety, Univerzita Pardubice, hřiště hned vedle
domu. Byt je ideální k pronajímání.

Více informací v RK.
28,00 m2
Užitná plocha:
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]
2 690 000
28,00

Jedn. cena
Kč/m2
96 071
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0,90
0,99
1,00
0,90
1,00
Zdroj: www.sreality.cz
1,00
1,00
Celkový koef.
Upravená j. cena
[Kč/m2]
KC
0,80
76 857

Název:
BJ - stejný BD
Kosmonautů, Pardubice
Lokalita:
BJ č. 187/12 zobchodovaná smlouvou kupní ze dne 21.04.2021
Popis:
35,20 m2
Užitná plocha:
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
1,00
K2 Velikosti objektu
1,00
K3 Poloha
1,00
K4 Provedení a vybavení
0,85
K5 Celkový stav
1,00
Zdroj: www.cuzk.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
[Kč/m2]
KC
3 500 000
35,20
99 432
0,85
84 517
Název:
BJ - stejný BD
Kosmonautů, Pardubice
Lokalita:
BJ č. 192/12 zobchodovaná smlouvou kupní ze dne 27.04.2021
Popis:
27,60 m2
Užitná plocha:
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
1,00
K2 Velikosti objektu
1,00
K3 Poloha
1,00
K4 Provedení a vybavení
0,95
K5 Celkový stav
1,00
Zdroj: www.cuzk.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
[Kč/m2]
KC
2 220 000
27,60
80 435
0,95
76 413
Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty:
Realizované ceny a upravené nabídkové ceny se pohybují v intervalu od 76 000,-Kč do 84 000,Kč. Hodnotu stanovuji kvalifikovaným odhadem při střední úrovni intervalu.
76 113 Kč/m2
78 760 Kč/m2
84 517 Kč/m2

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

78 760 Kč/m2
32,75 m2

Výsledná porovnávací hodnota

2 579 390 Kč
- 11 -

4.2. Výsledky analýzy dat
Porovnávací hodnota
Věcná hodnota
z toho hodnota pozemku

2 579 390 Kč
6 270 708 Kč
5 513 200 Kč

Obvyklá cena
322 424 Kč
slovy: Třistadvacetdvatisícčtyřistadvacetčtyři 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).
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5. ODŮVODNĚNÍ
5.1. Interpretace výsledků analýzy
Po nemovitostech uvedeného typu, obdobné velikosti a zainvestovanosti, resp. zjištěnému
technickému a právnímu stavu t.j. - BJ o velikosti 1+1 v panelovém BD v téměř původním stavu
se standardním příslušenstvím a průměrným vybavením, v BD po kompletní revitalizaci
(okna, fasáda, střecha, ZT), situovaném v lokalitě sídlištní zástavby Pardubice část Polabiny, s
velmi dobrou občanskou vybaveností a dobrou dopravní dostupností a obslužností, v dané
lokalitě je poptávka vyrovnaná s nabídkou.
S přihlédnutím ke všem faktům jsem názoru, že nemovitosti jsou za navrženou porovnávací
cenu obchodovatelné.
Výpočet :
Navržená předběžná srovnávací hodnota
podíl id. 1/8

2 579 390,- Kč
322 424,- Kč

Návrh obvyklé ceny dle výpočtu srovnávací hodnoty id. 1/8 na nemovitostech zapsaných na LV č.
68562 a 12970, zaokrouhleno
1. obvyklá cena podílu id. 1/8 nemovitostí a jejich příslušenství - sklep, lodžie a spoluvlastnický podíl
na společných částech domu a pozemku o velikosti 286/39657
322 424,-Kč
2. movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedených nemovitostí
0,-Kč
3. práv a závad s nemovitostmi spojených
0,-Kč
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6. ZÁVĚR
6.1. Citace zadané odborné otázky
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 znalce je stanovit obvyklou cenu:
IV.
nemovitostí povinného a jejich příslušenství
V.
movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedených nemovitostí
VI.
práv a závad s nemovitostmi spojených

6.2. Odpověď
OBVYKLÁ CENA

322 424 Kč

slovy: Třistadvacetdvatisícčtyřistadvacetčtyři Kč
Na základě získaných informací, popsaných parametrů, místního šetření, výsledků získaných
použitím porovnávací metody, se zohledněním rizikových faktorů navrhuji hodnotu nemovitostí:
spoluvl. podíl id. 1/8 - BJ č. 189/10 v BD čp. 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 na
pozemcích st.p.č. 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694 a 5695, s příslušenstvím a
podílem na společných částech domu a pozemcích o velikosti 286/39657, vše v k.ú. a obci
Pardubice, zapsané na LV č. 68562 a 12970, vedené u Katastrálního úřadu pro Pardubický
kraj, KP Pardubice ; se zohledněním práv a závad:

ve výši
322 424,-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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ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu Hradec Králové
dne 23.1.1976, č.j. 248/76 pr základní obor ekonomika, odvětví ceny odhady nemovitostí,
s rozšířením pro obor ekonomika – odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků a
nepeněžních vkladů ze dne 3.3.1997, č.j. Spr. 1004/97.

Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 7428/26/2021 evidence posudků.
V Trutnově 8.9.2021

OTISK ZNALECKÉ PEČETI
Jiří Danielis
Pražská 88
541 01 Trutnov
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