
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 
číslo 0272-019/2015 

  

NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl na bytovém domě č.p. 194 v Nečtinech 

Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-sever, obec Nečtiny, k.ú. Nečtiny 

Adresa nemovité věci: Nečtiny 194, 331 62 

Vlastníci stavby: Marie Červenková, Nečtiny 194, 33162, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 5 / 

31 

 Andrea Filipová, Nečtiny 194, 331 62, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 5 / 62 

 Jitka Filipová, Nečtiny 194, 331 62, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 5 / 62 

 Anna Kukalová, Nečtiny 194, 331 62, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 3 / 31 

 Petr Masák, Číhaná 48, 330 38 Úněšov, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 5 / 31 

 Doc. Dr. Ing. PhDr. Mohamed Monany, Nušlova 2298/61, 15800 Praha 5, 

vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 5 / 31 

 Miluše Paštiková, Nečtiny 201, 331 62, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 3 / 31 

 Veronika Simetová, Nečtiny 194, 331 62, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 5 / 

31 

  
  

OBJEDNAVATEL: Eurodražby.cz a.s. 

Adresa objednavatele: Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 
  

ZHOTOVITEL : Ing. František Klokočík 

Adresa zhotovitele: Horní Hradiště 43, 331 01 Plasy 
 IČ: 13869906 telefon: 774344241 e-mail: klokocik@centrum.cz 
 DIČ: CZ500902342 fax:   
  

ÚČEL OCENĚNÍ: jako podklad pro aukci č.j. 855/2015-A (ocenění stávajícího stavu) 
 

 

 

OBVYKLÁ CENA 150 000 Kč 

 
Datum místního šetření: 23.10.2015  Stav ke dni : 23.10.2015 
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Za přítomnosti: Marie červenkové, která mi umožnila prohlídku pouze do části bytu. Fotografováni mi bylo 

zakázáno jenom po domluvě jsem si dovolil vyfotografovat kritické místa bytu 

Počet stran:  37 stran  Počet příloh: 30 Počet vyhotovení:  2 
 

V Plasích, dne 27.10.2015 Ing. František Klokočík 

 

 

NÁLEZ 
 
Znalecký úkol  
Zjištění obvyklé ceny podílu 5/31 této nemovitosti : 

 Budova Nečtiny, č.p. 194, bydlení, stojící na st. parcele č. 247, LV 60000, zapsané na LV č. 550 

pro k.ú. Nečtiny, obec Nečtiny, okres Plzeň-sever u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, 

Katastrální pracoviště Kralovice 

 
Přehled podkladů  
 Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 25.09.2015 

 Snímek z katastrální mapy ze dne 28.10.2015 

 Kolaudační rozhodnutí č.j. výst. 4397/63 ze dne 22.08.1963 vydané odborem výstavby ONV 

Plzeň-sever 

 

Místopis  
Obec Nečtiny leží ve vzdálenosti 25 km západně od Kralovic a 33 km severozápadně od Plzně. V 

obci Nečtiny jsou pouze základní prodejny a částečné služby. Je zde základní škola, pension, 

restaurace, obecní úřad, hřiště a autobusová zastávka. Dopravní spojení je pouze autobusem s 

omezenou frekvencí linek. Další vybavenost a úřady, včetně úřadu 3. stupně jsou v Kralovicích, 

které tvoří přirozené centrum Severního Plzeňska. 

 

V obci jsou veřejné rozvody elektriky, vody a kanalizace ukončené obecní ČOV. Rozvod zemního 

plynu v obci není. 

 

Předmětný bytový dům je situován na východním okraji obce na pozemku jiného vlastníka 

parcelního čísla st. 247 v katastrálním území Nečtiny, obec Nečtiny. Pozemek je ve vlastnictví 

České Republiky, viz důkaz v příloze. 

 

Dům nemá žádnou správu a taky tak vypadá. Je bez řádné údržby.  

 

Přístup a příjezd je po zpevněné komunikaci II-201 na pozemku p.č. 1279/16, ostatní plocha, silnice 

ve vlastnictví Plzeňského kraje a dále přes pozemek p.č. st. 247  ve vlastnictví ČR. 

 

K datu ocenění se jedná o volně stojící, nepodsklepený bytový dům s třemi nadzemními podlažími, 

kde část přízemí je využito jako technické podlaží se sklepy, prádelnou a kočárkárnou. V domě je 7 

bytů, z toho 5 bytů o velikosti 3 + 1 a 2 byty o velikosti 1 + 1. 

 

S vlastnictvím podílu 5/31 Marie Červenkové je spojeno právo užívání bytu o velkosti 3 + 1v 1. 

nadzemním podlaží. Celková podlahová plocha bytu s příslušenstvím činí 74,36 m2, včetně dvou 

sklepů o výměře 5,90 m2. 

 

Příslušenstvím bytového domu jsou pouze přípojky inženýrských sítí a okapový chodník. 
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SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV 
Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna Okolí :  bytová zóna  průmyslová zóna 

  ostatní  nákupní zóna   ostatní  nákupní zóna 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon 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 - bytové domy zděné 

Přístup k pozemku  zpevněná komunikace nezpevněná komunikace 

 
Celkový popis  
Vstup do domu je životně nebezpečný, když do betonové římsy zatéká srážková voda ze střechy a 

následně z dožitých dešťových žlabů. Omítka římsy je již opadaná. Nyní je nastartována koroze 

výztuže a bude následovat destrukce tohoto konstrukčního prvku. 

O závažnosti této poruchy jsem informoval Stavební úřad v Manětíně. Mokrá je i vnější omítka pod 

římsou. Určitě jsou byty ve 3. nadzemním podlaží zasaženy plísní. Nemůžu to dokázat, protože mi 

do ostatních bytů nebyl umožněn vstup. 

 

Základy jsou v pořádku, ale do základové spáry zatéká srážková voda z dešťových svodů a to 

zejména na jižním štítu. Dešťová voda není odvedena mimo dům. Hydroizolace je dožita. Důsledek 

tohoto jsou plísně v rohovém pokoji předmětného bytu. 

 

Svislé obvodové a nosné zdivo je cihelné o tloušťce 37,5 cm. Zdivo nevyhovuje současným 

tepelným normám. I z tohoto důvodu je dům plný plísní. 

 

Stropy jsou panelové ze železobetonu s omítaným podhledem. 

 

Střecha je sedlová pokryta vlnitým eternitem velké šablony. Okraj střechy je děravý a do něj zatéká 

srážková voda. Půdní prostor je o výšce 2,20 m a je neuklizený a neudržovaný. Odvětrávací potrubí 

splaškové kanalizace je přerušené, to znamená že fekální pachy neodchází volně do prostoru nad 

střechou. 

 

Schody jsou železobetonové terazzové. 

 

Venkovní omítky jsou břizolitové, ale pod římsou uličního průčelí jsou opadané. Sokl je bez 

venkovního obkladu.Vnitřní omítky jsou původní štukové. 

 

Podlahy jsou dožité, v kuchyni je PVC poškozené. V pokojích jsou parkety a koberec.  

V koupelně je keramická dlažba. 

 

Etážové topení je špatně navrhnuté a nefunkční a dožité. Kotel Kovosmalt Fiľakovo je ještě z doby 

minulého režimu. Napojení kotle je do komína, který určitě nemá revizi, který je taky dožitý. Tuhá 

paliva jsou uskladněny ve sklepě. 
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Sociální zařízení je tvořeno podstandardním bytovým jádrem. Koupelna obsahuje vanu a umyvadlo. 

WC je samostatné a je se splachovacím záchodem. 

 

Byt má vnitřní rozvod studené a teplé vody. Teplá voda je připravována v elektrickém bojleru. 

Rozvod vody pro ostatní byty částečně vede přes předsíň předmětného bytu, co má být ošetřeno 

věcným břemenem. 

 

Splašková kanalizace nemá odvod fekálních pachů odvětrávacím potrubí vyvedeným nad střešní 

rovinu. Dům nemá odvodnění dešťových svodů. 

 

Vnitřní rozvod elektriky je 220 i 380 V. Elektrika je dožita. 

 

Z kolaudačního rozhodnutí z roku 1963 vyplývá, že stáří domu je 2015 - 1963 = 52 roků. 

 

Dům není udržovaný. Jsou oprýskané nátěry stěn, oken a dveří a klempířských konstrukcí. Vnitřní 

vybavení bytů je dožité, pouze jeden byt je částečně rekonstruován. 

 

Dům je ve špatném technickém stavu, když jsou dožity všechny konstrukční prvky krátkodobé 

životnosti ale i konstrukční prvky dlouhodobé životnosti, kterými jsou římsa a fasáda. 

 

 

 

Silné stránky  
Krásná příroda v okolí Nečtin 

 
Slabé stránky  
Dům nemá správu a jakékoli vedení. Dům je podstandardní. Dům je neudržovaný. Dům je ve 

špatném technickém stavu. Dům je hygienicky závadný. Dům stojí na pozemku ČR. K domu je 

přístup a příjezd po pozemku ČR. 

 

RIZIKA  

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci:   
 Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru 

nemovitostí 

 Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru 

nemovitostí 
 

 Stav stavby umožňuje podpis zástavní 

smlouvy (vznikla věc) 

 Stav stavby neumožňuje podpis zástavní 

smlouvy 
 

 Skutečné užívání stavby není v rozporu s její 

kolaudací 

 Skutečné užívání stavby je v rozporu s její 

kolaudací 
 

 Přístup k nemovité věci přímo z veřejné 

komunikace je zajištěn 

 Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z 

veřejné komunikace 
 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  
 Nemovitá věc není situována v záplavovém 

území 

 Nemovitá věc situována v záplavovém území  

Věcná břemena a obdobná zatížení:   
 Zástavní právo   
 Exekuce   
Komentář: Zástavní právo smluvní k zajištění úvěru 50.000,- Kč s příslušenstvím na 

spoluvlastnický 

podíl 5/31 s oprávněním pro BP INTEGRALIS LIMITED 
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Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu k uspokojení pohledávky ve výši 

6.427,- Kč s příslušenstvím na spoluvlastnický podíl 5/31  

s oprávněním pro CETELEM ČR, a.s. 

 

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu k uspokojení pohledávky ve výši 

3.704,- Kč s příslušenstvím na spoluvlastnický podíl 5/31 

s oprávněním pro ČEZ Prodej, s.r.o. 

 

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu k uspokojení pohledávky ve výši 

1.000,- Kč s příslušenstvím na spoluvlastnický podíl 5/31 

s oprávněním pro Město Horní Bříza 

 

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu k uspokojení pohledávky ve výši 

1.577,- Kč s příslušenstvím na spoluvlastnický podíl 5/31 

s oprávněním pro Generali Pojišťovna a.s. 

 

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu k uspokojení pohledávky ve výši 

5.713,- Kč s příslušenstvím na spoluvlastnický podíl 5/31 

s oprávněním pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České Republiky 

 

Bytový dům je zatížen mnoha nařízeními exekuce, exekučními příkazy a zahájením exekuce. 

Ostatní rizika: nejsou  

  
 

OBSAH 
 
1. Ocenění staveb nákladovou metodou 

1.1 Věcná hodnota stávajícího stavu 

2. Porovnávací ocenění 

2.1  

 

OCENĚNÍ 

Základní cena stavebních pozemků pro k.ú. Nečtiny: 

 

1. Ocenění staveb nákladovou metodou 

1.1 Věcná hodnota stávajícího stavu 

Věcná hodnota dle THU    

 
Cenu porovnáním bytového domu nejsem schopen stanovit, protože nemám žádný vzorek. V 

Nečtinech a jeho okolí se s bytovými domy neobchoduje. Cenu porovnáním vztahuji na porovnání 

bytu 3 + 1 umístěném v 1. nadzemním podlaží, který Marie Červenková z titulu svého vlastnického 

podílu užívá. 

 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 
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Název 
Zastavěná. 

plocha 

Konstr. výška 

1. NP  242,95 m2  3,25 m 

Výčet místností:    

obývací pokoj  19,13 m2 1,00  19,13 m2 

pokoj  12,17 m2 1,00  12,17 m2 

pokoj  8,90 m2 1,00  8,90 m2 

kuchyň  12,19 m2 1,00  12,19 m2 

předsíň  9,57 m2 1,00  9,57 m2 

koupelna  2,17 m2 1,00  2,17 m2 

WC  0,95 m2 1,00  0,95 m2 

komora  3,38 m2 1,00  3,38 m2 

sklep  1,33 m2 1,00  1,33 m2 

sklep  4,57 m2 1,00  4,57 m2 

Užitná plocha celkem:    74,36 m2 

2. NP  242,95 m2  3,15 m 

3. NP  242,95 m2  3,17 m 

zastřešení  242,95 m2  1,10 m 

Obestavěný prostor 

 
Výpočet jednotlivých výměr 

Název Obestavěný prostor  [m3] 

1. NP (21,50*11,30)*(3,25) =  789,59 m3 

2. NP (21,50*11,30)*(3,15) =  765,29 m3 

3. NP (21,50*11,30)*(3,17) =  770,15 m3 

zastřešení (21,50*11,30)*(1,10) =  267,25 m3 

 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 

Název Typ 
Obestavěný 

prostor 

1. NP   789,59 m3 

2. NP   765,29 m3 

3. NP   770,15 m3 

zastřešení   267,25 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  2 592,28 m3 

 
 

Konstrukce Popis 

1. Základy vč. zemních prací betonové pasy 

2. Svislé konstrukce zděné 

3. Stropy betonové 

4. Krov, střecha dřevěný sbíjený 

5. Krytiny střech eternit 

6. Klempířské konstrukce pozink 

7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky 

8. Úprava vnějších povrchů břízolitové stříkané 

9. Vnitřní obklady 

keramické 

běžné obklady 
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10. Schody železobetonové monolitické s běžným povrchem 

11. Dveře hladké plné dveře 

12. Vrata chybí 

13. Okna dřevěná zdvojená okna 

14. Povrchy podlah PVC 

15. Vytápění ústřední 

16. Elektroinstalace světelná třífázová 

17. Bleskosvod bleskosvod 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky 

19. Vnitřní kanalizace litinové 

20. Vnitřní plynovod chybí 

21. Ohřev teplé vody bojler 

22. Vybavení kuchyní běžný plynový sporák 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, vana 

24. Výtahy chybí 

25. Ostatní chybí 

26. Instalační pref. jádra instalační šachty 
  

 

 Ocenění 

Zastavěná plocha (ZP) [m2] 243 

Užitná plocha (UP) [m2] 74 

Obestavěný prostor (OP) [m3] 2 592,28 

Jednotková cena (JC) [Kč/m3] 2 315 

Rozestavěnost % 100,00 

Upravená cena (RC) [Kč/m3] 2 315 

Reprodukční hodnota 

(RC * OP) 

[Kč] 6 001 120 

Stáří roků 52 

Další životnost roků 25 

Opotřebení % 67,50 

Věcná hodnota (VH) [Kč] 1 950 364 

 

2. Porovnávací ocenění 

2.1  

 

Oceňovaná nemovitá věc 

Užitná plocha: 74,36 m2 

Obestavěný prostor: 2 592,28 m3 

Zastavěná plocha: 242,95 m2 

 

 

 

Srovnatelné nemovité věci 
 

Název: Prodej v insolvenčním řízení, bytová jednotka  
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Prodej bytu 3+1, 76 m2, Pernarec, okres 

Plzeň-sever  
480 000 Kč  

Byt 3+1 s lodžií o celkové podlahové ploše 75,73 m2 ve čtvrtém nadzemním podlaží panelového 

bytového domu v Pernarci (okr. Plzeň-sever), č.p. 136. Byt sestává ze 3 pokojů, kuchyně, předsíně, 

šatny, koupelny, WC a lodžie. K bytu náleží sklepní kóje v suterénu domu. Byt je v převažujícím 

rozsahu v původním stavu, bytové jádro umakartové s původními zařizovacími předměty. Vytápění 

a rozvod TUV z centrální plynové kotelny v suterénu bytového domu. Bytový dům je nezateplený, 

bez výtahu. 

Energetická náročnost bytu / bytového domu: třída G (mimořádně nehospodárný).  

Prodej v insolvenčním řízení, daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující, dluhy na kupujícího 

nepřecházejí. 

 

Lokalita Pernarec, okres Plzeň-sever  

Použité koeficienty:  

  K1 Redukce pramene ceny 0,85  

  K2 Velikosti objektu 1,00  

  K3 Poloha 1,00  

  K4 Provedení a vybavení 0,85  

  K5 Celkový stav 0,80  

  K6 Vliv pozemku 0,80  

  K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,85  

Zdroj: Neuvedeno 

    

Zdůvodnění koeficientu Kc: 

Redukce pramene ceny - sreality; Velikosti objektu - téměř 

stejná; Poloha - obdobná; Provedení a vybavení - horší; 

Celkový stav - horší; Vliv pozemku - pozemek ČR; Úvaha 

zpracovatele ocenění - horší nemovitost;  

Celkový 

koef. KC 

0,39 

Upravená j. cena 

Kč/m2 

2 482 

Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 

76,00 m2 0 m2 480 000 Kč 6 316 Kč/m2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Minimální jednotková porovnávací cena 2 482 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 2 482 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 2 482 Kč/m2 

Stanovená jednotková porovnávací cena 2 482 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 74,36 m2 

Výsledná porovnávací hodnota 184 562 Kč 

 

REKAPITULACE OCENĚNÍ  

 

1. Ocenění staveb nákladovou metodou 

1.1 Věcná hodnota stávajícího stavu  1 950 364,00 Kč 

2. Porovnávací ocenění 
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2.1   184 562,00 Kč 

 

Porovnávací hodnota 184 562 Kč 

Výnosová hodnota 0 Kč 

Věcná hodnota 1 950 364 Kč 

Hodnota pozemku 0 Kč 

   

 

Obvyklá cena  

150 000 Kč  

slovy: Jednostopadesáttisíc Kč  
zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.3.15 

 

Komentář ke stanovení výsledné ceny  

Bytový dům je zatížen mnoha negativními vlivy a žádným pozitivním.  

 
 

Závěr  

Obvyklá cena na spoluvlastnický podíl 5/31 bytového domu č.p. 194 v Nečtinech ve výši 150 000,- 

Kč je cenou reálnou. 

V Plasích 27.10.2015 

 Ing. František Klokočík 

 Horní Hradiště 43 

 331 01 Plasy 

 telefon: 774344241 

 e-mail: klokocik@centrum.cz 

 

Znalecká 

doložka: 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského 

soudu v Plzni ze dne 24.10.2003 č.j. Spr 1111/03 pro základní obor ekonomika 

pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. 

 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 0272-019/2015 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 06/2015. 
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SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH 
 

Podklady a přílohy počet stran A4 příloze 

Informace o parcel p.č. 247 1 

Snímek z katastrální mapy 1 

Mapa oblasti 1 

Fotodokumentace 27 
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Uliční průčelí 
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Opadaná omítka římsy 
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Opadaná omítka římsy i fasády. Okna schodiště nenatřená 
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Vstup do domu přes kovové dveře 

 

 

 

Č.p. 194 



- 17 - 

 

 

Červenková 

 

 

 

Vstupní prostor do domu 
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Vstupní dveře do bytu 

 

 

 

Terazzové schodiště 
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Vstupní dveře do bytu z vnitřní strany 

 

Plíseň v rohu pokoje 
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Plíseň v rohu předsíně 

 

Předimenzovaný a dožitý rozvod topení 
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Plíseň na vnitřních stěnách bytu 

 

vedení rozvodu studené vody pro byty nad předmětným bytem 
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Detail podlahy v kuchyni 

 

Propan-butanová lahev v kuchyni. Neudržovaný komín 
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Dožitý radiátor 

 

Rezavý litinový radiátor v kuchyni 
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Pohled do koupelny. Vlevo umyvadlo vpravo automatická pračka 

 

Umyvadlo 
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Vana 

 

WC 
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Rezavý předimenzovaný rozvod topení 

 

V celém bytě jsou plísně 
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Přerušené odvětrávání splaškové kanalizace na půdě 

 

 

 

Vazníkový dřevěný krov 
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Dožitý zdraví škodlivý eternit 

 

 

 

Dřevěný krov je bez údržby 
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Srážková voda teče rovnou do základové spáry domu 

 

 

 

Mokrá obvodová stěna bytu Marie Červenkové 
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Obklad na stěnách schodišťového prostoru 
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Původní dožitá splachovací nádržka WC 
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Instalační šachta s dožitým rozvodem studené vody, splaškové kanalizace a nefunkčního větrání do 

fasády. 
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Nejdříve opadá omítka římsy a následně po korozi výztuže spadne i samotná římsa 

 

 



- 34 - 

 

 

Uliční pohled. Pozemek, na kterém dům stojí i ten před domem je ve vlastnictví ČR 
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Zadní pohled 
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   Přerušené odvětrávací potrubí jako jeden z důkazů o neprováděné řádné údržbě domu 
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