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Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 1008/31, vymezená podle zákona 72/1994 

Sb. v budově číslo popisné 1007, 1008 postavené na pozemku parcelní číslo st. 1268/18 a 

st. 1268/19, způsob využití byt a podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 

536/49812, bytová jednotka zapsána na listu vlastnictví číslo 6719, budova číslo popisné 

1007 a 1008 zapsána na listu vlastnictví číslo 3003, pozemek parcelní číslo st. 1268/18 a st. 

1268/19 zapsán na listu vlastnictví číslo 3003, vše vedené Katastrálním úřadem pro 

Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Plzeň město, pro obec Plzeň a katastrální území 

Doubravka. 
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1. ÚVOD 
 

1.1. Znalecký úkol 
Úkolem znaleckého posudku je určení obvyklé ceny nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 

1008/31, vymezená podle zákona 72/1994 Sb. v budově číslo popisné 1007, 1008 

postavené na pozemku parcelní číslo st. 1268/18 a st. 1268/19, způsob využití byt a podíl 

na společných částech domu a pozemku o velikosti 536/49812, bytová jednotka zapsána na 

listu vlastnictví číslo 6719, budova číslo popisné 1007 a 1008 zapsána na listu vlastnictví 

číslo 3003, pozemek parcelní číslo st. 1268/18 a st. 1268/19 zapsán na listu vlastnictví 

číslo 3003, vše vedené Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm 

Plzeň město, pro obec Plzeň a katastrální území Doubravka. 

 

1.2.  Podklady  
 Výpis z katastru nemovitostí LV č. 6719 pro k.ú. Doubravka ze dne 14.03.2018 

 Informace z katastru nemovitostí LV č. 3003 pro k.ú. Doubravka ze dne 09.04.2018 

 Kopie katastrální mapy z nahlížení do katastru nemovitostí  

 Fyzická prohlídka oceňované nemovitosti, doměření a pořízení fotodokumentace. 

Vlastník byl přítomen prohlídce předmětu ocenění, prohlídka byla provedena. 

Veškeré popisy a informace vyplývají z prohlídky a sdělení při prohlídce, 

informace a skutečnosti o zakrytých konstrukcích a existenci podzemních částí a 

stavu inženýrských sítí apod. byly dle možností prohlídky a stavu nemovitostí 

odhadnuty.   

 

1.3. Určení obvyklé ceny 
 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

 

§ 2 

Způsoby oceňování majetku a služeb 

 

(1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný 

způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto 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 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 věci 

a určí se porovnáním.  
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2. METODY OCEŇOVÁNÍ 
 

2.1. Porovnávací způsob 
Určuje se výhradně porovnáním jako statistické vyhodnocení nejčastěji se vyskytujícího 

prvku v dané množině skutečně realizovaných cen stejného, popřípadě obdobného majetku 

nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku 

v tuzemsku ke dni ocenění s vyloučením mimořádných okolností trhu. Množina prvků je 

stanovena z historických cen za přiměřený časový úsek. Pokud ve smyslu zákona č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku nejsou k dispozici údaje o skutečně realizovaných 

cenách stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné 

služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění pro určení ceny obvyklé, 

nelze teda zjistit cenu obvyklou a bude pak zjištěna tržní hodnota (odhad realizovatelné 

ceny) na základě porovnání v množině nabídkových cen realitní inzerce, které budou 

objektivizovány vzhledem k jejich velmi častému nadhodnocení oproti cenám nakonec 

realizovaným. Ze zkušeností vyplývá, že nadhodnocení požadovaných cen se nejčastěji 

pohybuje u tohoto druhu nemovitých věcí mezi 5% až 20% hodnoty z požadované ceny 

nad možnou cenou realizovatelnou. Takto zjištěnou tržní hodnotu je možné považovat za 

cenu obvyklou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 

 
 

3. NÁLEZ A OCENĚNÍ 
 

3.1. Identifikační údaje 
 

3.1.1. Identifikační údaje nemovitosti 
Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 6719 pro k.ú. Doubravka ze dne 14.03.2018 

Třískalová Kamila, Staniční 1008/57, Doubravka, 31200 Plzeň 
 

 

Adresa: Staniční 1008/57 

Název katastrálního území: Doubravka 

Název obce: Plzeň 

Název okresu: Plzeň město 

List vlastnictví: LV č. 6719 

 

3.1.2. Omezení vlastnického práva 
(Na předmětu ocenění váznou dle LV 6719 pro k.ú. Doubravka) 

Zákaz zatížení 

Zákaz zcizení 

Zástavní právo smluvní 

 

Ocenění je provedeno bez vlivu výše uvedených omezení vlastnického práva 

 

3.1.3. Poloha a charakteristika  
 

Bytový dům je postavený v zastavěné části Krajského statutárního města Plzeň při místní 

komunikaci, v části Plzeň Doubravka, v ul. Staniční. Vstup do bytového domu je ze 

severozápadní strany, z místní komunikace a chodníku (parc.č. 2593/4,  parc.č. 1268/28, 

parc.č. 1268/29 a parc.č. 1268/37 ve vlastnictví Statutární město Plzeň).  

 

Bezprostřední okolí je prostorné, s možností parkování, zatravněné a se vzrostlými stromy, 

se zástavbou převážně původními panelovými bytovými domy (sídlištní zástavba). Bytový 

dům je podsklepený (zvýšený suterén) a má deset nadzemních podlaží, je panelový s 

plochou střechou, s výtahem. Vnitřní prostory bytového domu jsou hodnoceny jako běžně 
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udržované, bytový dům byl dán do užívání v sedmdesátých letech minulého století, je 

panelový, revitalizovaný.  

Plzeň je Krajské statutární město, které má 163 392 obyvatel a je s kompletní občanskou a 

technickou vybaveností a dostatečnou nabídkou pracovních možností. Daná lokalita, 

Doubravka je hodnocena kladně, poptávka po bytech v této lokalitě trvá.    

 

3.1.4. Popis a stav objektů 
Bytová jednotka 2+1 v 8. nadzemním podlaží (7. patro) bytového domu. Plocha bytu 

52,28 m2. Vstup do bytu je ze společné chodby, od schodiště rovně. Dispozice a výměry 

bytu: předsíň (5,47m2, PVC), z předsíně rovně WC (1,17m2), průchozí do koupelna 

(2,49m2, vana, umyvadlo, umakartové jádro, vstup do koupelny i z kuchyně), okolo 

sociálního zařízení do "L" kuchyně (10,36m2, PVC, kuchyňská linka se sporákem, okno na 

jihovýchod), z předsíně vpravo je pokoj obývací (21,06m2, parkety, okno na jihovýchod), 

obývací pokoj je průchozí do druhého pokoje, ložnice (11,73m2, parkety, okno na 

jihovýchod).  

 

Vytápění bytu je ústřední z dálkového zdroje vč. teplé vody, dveře náplňové, okna 

plastová. Byt je v původním, udržovaném stavu. K užívání bytu náleží sklep o ploše 

1,13m2. 

 

Pozemek 
St. p.č. 1268/18 o výměře 332m2 a st.p.č. 1268/19 o výměře 331m2, oba zastavěná plocha 

a nádvoří, zastavěné bytovým domem čp. 1007 a 1008.  

 

Ekonomická charakteristika 

Jedná se o nemovitost, bytovou jednotku v revitalizovaném panelovém domě. Bytová 

jednotka je v původním, udržovaném stavu, užívána trvale k bydlení.   

 

 

 

3.2. Výpočet 
 

3.2.1. Porovnání 

 
1) ul. Družby, Plzeň Doubravka 1 860 000,- Kč   Kupní cena 

Byt o podlahové ploše 51,65m2. V-14290/2017 

  
2) Staniční ul., Plzeň Doubravka 1 900 000,- Kč   Kupní cena 

Byt o podlahové ploše 48,60 m2 s lodžií. V-12946/2017 
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3) Staniční ul., Plzeň Doubravka 2 090 000,- Kč   Kupní cena 

Byt o podlahové ploše 53,60 m2. V-13003/2017 

   
4) Lesní ul., Plzeň Doubravka 1 800 000,- Kč   Kupní cena 

Byt o podlahové ploše 49,53 m2. V-12148/2017 

   
5) Staniční ul., Plzeň Doubravka 1 750 000,- Kč   Kupní cena 

Byt o podlahové ploše 57,60 m2. V-11667/2017 

    
6) Moravská ul., Plzeň Doubravka 1 750 000,- Kč   Kupní cena 

Byt o podlahové ploše 58,80 m2. V-6397/2017 

  
7) Staniční ul., Plzeň Doubravka 1 999 000,- Kč   Kupní cena 

Byt o podlahové ploše 58,80 m2. V-4254/2017 

  
8) Smrková ul., Plzeň Doubravka 1 790 000,- Kč   Kupní cena 

Byt o podlahové ploše 58,80 m2. V-678/2018 
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9) Smrková ul., Plzeň Doubravka 1 720 000,- Kč   Kupní cena 

Byt o podlahové ploše 55,20 m2. V-3901/2017 

  
10) Ke Špit. lesu, Plzeň Doubravka 2 150 000,- Kč   Nabídková cena 

K prodeji nabízíme prostorný byt 2+1 v ulici Ke Špitálskému lesu v Plzni na Doubravce. Bytová jednotka je situována do 1. 
nadzemního podlaží zatepleného panelového domu a je členěna na dva průchozí pokoje, kuchyň, předsíň, koupelnu a toaletu. Jsou 
zde pastová okna, jinak je byt v původním zachovalém stavu. K bytu náleží sklepní kóje. K dispozici jsou zde společné místnosti na 
sušení prádla a pro uskladnění jízdních kol a kočárků. Dům prošel celkovou revitalizací včetně již zmiňovaného zateplení, výměny 
stupacího vedení, vchodových dveří apod. V místě je veškerá občanská vybavenost (22. ZŠ, 50. MŠ, množství supermarketů, IV. 
poliklinika, nákupní středisko Centrum atd.) a velmi dobrá dostupnost MHD (TROL č. 11, 13, 16, BUS č. 30). Bydlení v této lokalitě 
je zpříjemněno rekreačním lesoparkem s několika dětskými hřišti známým jako Špitálský les, který se nachází v těsné blízkosti 
domu. Vřele doporučujeme vzhledem k zajímavé poloze nemovitosti. Konečná cena včetně provize RK, kompletního právního 
servisu, advokátní úschovy a správních poplatků činí 2 150 000,- Kč. Případnou hypotéku Vám zdarma zajistíme. Pro bližší 
informace či domluvení prohlídky volejte na níže uvedený mobilní telefon.Celková cena: 2 150 000 Kč za nemovitost, včetně 
provize, včetně poplatků, včetně právního servisu Poznámka k ceně: včetně advokátní úschovy kupní ceny, včetně poplatků, včetně 
provize, včetně právního servisu ID zakázky: 00221 Aktualizace: 28.03.2018 Stavba: Panelová Stav objektu: Velmi dobrý 
Vlastnictví: Osobní Podlaží: 1. podlaží z celkem 6 Užitná plocha: 61 m2 

   
11) Popelnicová ul., Plzeň Doubravka 2 150 000,- Kč   Nabídková cena 

Naše společnost Vám zprostředkuje prodej bytové jednotky 2+1 o výměře 61 m². Byt se nachází ve 4. nadzemním podlaží 
panelového domu. V roce 2015 dům prošel celkovou revitalizací (střecha, zateplení, fasáda, odpady, rozvody vody, plastová okna). 
Byt je v původním zachovalém stavu. K bytu náleží komora 1,29 m² v mezipatře. Veškerá občanská vybavenost a MHD je v dosahu 
do 500 m od domu. Tento byt je zcela vyklizený a k dispozici ihned. Hypoteční úvěr Vám rádi vyřídíme. Ev. číslo: 17456.Celková 
cena: 2 150 000 Kč za nemovitost Poznámka k ceně: +popl. 3000 ID zakázky: 17456 Aktualizace: 24.03.2018 Stavba: Panelová 
Stav objektu: Dobrý Vlastnictví: Osobní Podlaží: 4. podlaží z celkem 8 Užitná plocha: 61 m2 Plocha podlahová: 61 m2 
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Použité koeficienty: 

K1 - koeficient polohy, lokality, především z pohledu občanské a technické 

vybavenosti, dopravní dostupnosti, atraktivitě okolí 

K2 – koeficient typu stavby, materiálové provedení, stavebně technický stav 

 K3 – koeficient pozemku, velikost, tvar 

 K4 – koeficient velikosti objektů 

 K5 – koeficient vybavení nemovitosti, rekonstrukce, modernizace 

 K6 – koeficient zdroje  

 K7 – koeficient ostatní, výše neuvedené, celkový dojem, úvaha a názor znalce 
 

hodnocení nabídek 

č.nem. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Kč/m2  Kč/m2 upravená 

1. byt ul. Družby, Plzeň 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 36012 34211 

2. byt Staniční ul., Plzeň 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 39095 35283 

3. byt Staniční ul., Plzeň 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 38993 35191 

4. byt Lesní ul., Plzeň  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 36342 34525 

5. byt Staniční ul., Plzeň 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 30382 28863 

6. byt Moravská ul., Plzeň 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 29762 28274 

7. byt Staniční ul., Plzeň 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 30707 29172 

8. byt Smrková ul., Plzeň 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 36456 34633 

9. byt Smrková ul., Plzeň 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 31159 29601 

10. byt Ke Špitálskému lesu, Plzeň 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,95 35246 31810 

11. byt Popelnicová ul., Plzeň 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,95 35246 31810 

maximum 

        

35283 

minimum 

        

28274 

střední relace 

        

32125 

užitná plocha m2 

        

53,6 

porovnávací hodnota celkem                 1 721 888 

          

          Porovnávací hodnota celkem po zaokrouhlení: 1 720 000,00 Kč 
 

Slovy: jedenmilionsedmsetdvacet tisíc Kč 
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3.2.2. Rekapitulace 

  
Porovnávací hodnota: 1 720 000,00 Kč 

slovy: jedenmilionsedmsetdvacet tisíc Kč 
 

Na oceňované nemovité věci je nutné pohlížet komplexně a zhodnotit jejich silné a slabé 

stránky.  

 

Silné stránky – udržovaný byt 

 

Slabé stránky – byt v původním stavu 

 

Z transakční historie, analýzy transakcí a vyhodnocení segmentu trhu je zřejmé, že s 

obdobnými nemovitými věcmi, tj. bytovými jednotkami je v dané lokalitě běžně 

obchodováno. Pro určení obvyklé ceny je vycházeno z databáze a znalosti trhu, z 

konzultací s realitními kancelářemi, z vyhodnocení údajů odborného tisku, sledováním 

aukcí a dražeb. Z databáze cen a inzertních nabídek pro potřebné porovnání jsou vybrány 

obdobné nemovité věci, které se v některých charakteristikách mohou odlišovat, ale 

poskytují dostatek informací o rozpětí jednotkových cen. Provedením analýzy trhu po 

zohlednění všech vlivů působících na cenu obvyklou, zejména poloze, stavebně 

technickému stavu a vybavení, stavu a prognózám ekonomického vývoje odvětví a po 

zvážení všech okolností byla současná cena obvyklá – tržní hodnota stanovena na úrovni 

hodnoty porovnávací. 

 

Porovnáním výše vypočtených pomocných hodnot a po přihlédnutí ke 

všem vlivům působícím na obvyklou cenu odhaduji cenu obvyklou výše 

uvedených nemovitých věcí, ke dni ocenění: 03.04.2018 

 

 

ve výši: 1 720 000,00 Kč 
 

Slovy: jedenmilionsedmsetdvacet tisíc korun českých 

 
 

V Pardubicích, 11.04.2018 

                                              
Vypracoval         

Renáta Havířová                                
     ----------------------------------------- 

ZUOM a.s. - znalecký ústav 

 Ing. Jan Mikloško 

Ředitel společnosti 

 

4.  Znalecká doložka 
Znalecký posudek jsme podali jako znalecký ústav zapsaný do prvního oddílu seznamu ústavů 

z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 09.09.2014 č.j. MSP-33/2014-OSD-

SZN/11, kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého 

oprávnění pro oceňování nemovitostí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 362-50/2018 znaleckého deníku. 
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5. Přílohy 
5.1. Osvědčení 

 
Výše podepsaný tímto osvědčuje, že: 

1. V současné době ani v budoucnosti nebudeme mít účast nebo prospěch 

z nemovitostí, které jsou předmětem zpracovaného tržního ocenění, výše 

odměny nezávisí na dosažených závěrech, nebo odhadnutých hodnotách. 

2. Zpracované tržní ocenění zohledňuje všechny známé skutečnosti ke dni 

zpracování, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty. 

3. Při své činnosti jsme neshledali žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že 

předané dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. 

4. Při své činnosti jsem neshledala žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že 

předané dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. 

 

 

5.2. Fotodokumentace 
Mapy 
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vstup do domu 
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pohled severozápadní 
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katastrální mapa 

 

 


		2018-04-11T09:54:19+0200
	Jan Mikloško




