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A. Nález 

1. Znalecký úkol 

 Znaleckým úkolem je stanovit obvyklou cenu nemovitosti specifikované v úvodu posudku za 

účelem insolvenčního řízení. 

 

2. Prohlídka a zaměření nemovitosti 

 Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 08.11.2017. 

 

3. Podklady pro vypracování posudku 

 - výpis z katastru nemovitostí ze dne 24.09.2017 ( LV 24029, 10286 -  k.ú. Plzeň)  

  - kopie katastrální mapy 

 - zákon č.151/1997 Sb. o oceňování majetku 

 - Vyhl. 443/2016 Sb. 

 - databáze znalce o obvyklých cenách obdobných nemovitostí 

 - software vyhledávání  nabídkových cen MoniT 

 - informace realitních kanceláří 

 - prohlídka a zaměření nemovitosti 

 - fotodokumentace 

 - údaje uvedené objednatelem 

 

 

4. Vlastnické a evidenční údaje 

 

 A.VLASTNÍK: 

 Dle výpisů z katastru nemovitostí ze dne 24.09.2017 ( LV 24029, 10286 -  k.ú. Plzeň) : 

 

 Kolář Karel, Sokolovská 793/71, 323 00 Plzeň  

 

 B.NEMOVITOSTI: 

 byt č. 793/20 

 v budově č.p.793 a 794 na pozemcích č.11319/38 a 11319/39 

       (podíl na společných částech domu  a pozemcích: 5756/313136) 

 

 pozemek č. 11319/38 zastavěná plocha a nádvoří  256 m2 

 pozemek č. 11319/39 zastavěná plocha a nádvoří  259 m2 

 

 



 – 3 – 

 

 

 

5. Dokumentace a skutečnost 

 Objednatel předložil výše uvedené dokumenty . Znalec vykonal prohlídku nemovitosti, 

posoudil technický stav, použité konstrukce a stav údržby a užívání. Dále zjistil veškeré výměry 

nezbytné k vypracování posudku. 

 

6. Celkový popis nemovitosti 

 Bytový dům v němž se nachází oceňovaný byt leží v katastrálním území Plzeň, v ulici 

Sokolovská. Dům se nachází v sídlišti s převahou panelových domů. 

 

 Oceňovaný byt č.793201 se nachází v 6.NP budovy č.p. 793 a 794, která je postavena na 

stavebních pozemcích  č.11319/38 a 11319/39. Podíl na společných částech domu a pozemcích  činí 

5756/313136. 

 

 Dům má osm nadzemních podlaží. Dům je typový panelový s plochou střechou a je součástí 

komplexu řadových panelových bytových domů. Fasáda domu je zateplena , okna vyměněna za 

plastová. Dům je vybaven všemi klasickými inženýrskými sítěmi. Do domu je přiveden zemní plyn. 

Dále je do objektu je přivedena voda z veřejné sítě, dům je odkanalizován do městské kanalizace. 

Bytový dům má výtah. 

 

 

7. Obsah posudku 

I. Pozemky 

a) Pozemky 

1) Pozemky č.11319/38  a 11319/39 

II. Byt 

a) Byt 

1) Byt č.793/20 

 

Ocenění porovnávací metodou 
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B. Posudek 

Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění 

Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky 

č. 443/2016 Sb. o oceňování majetku. 

 

Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1:  

 Popis znaku Hodnocení znaku Pi 

1 Situace na dílčím (segmentu) 

trhu s nemovitými věcmi 

 II. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 

2 Vlastnické vztahy  V. Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, 

jehož součástí je stavba (stejný vlastník), 

nebo jednotka, nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem na pozemku 

0,00 

3 Změny v okolí s vlivem na 

prodejnost nem. věci 

 II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území 0,00 

4 Vliv právních vztahů na 

prodejnost (např. prodej podílu, 

pronájem, právo stavby) 

 II. Bez vlivu 0,00 

5 Ostatní neuvedené (např. nový 

investiční záměr, energetická 

úspornost, vysoká ekonomická 

návratnost) 

 II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 Povodňové riziko  IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím 

výskytu záplav 

1,00 

7 Hospodářsko-správní význam 

obce 

        znak se neposuzuje 1,00 

8 Poloha obce         znak se neposuzuje 1,00 

9 Občanská vybavenost obce         znak se neposuzuje 1,00 
 5 

Index trhu: IT = P6 × P7 × P8 × P9 × (1 +  Pi) = 1,000 
 i = 1 

Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4:  

 Popis znaku Hodnocení znaku Pi 

1 Druh a účel užití stavby  I. Druh hlavní stavby v jednotném 

funkčním celku 

1,00 

2 Převažující zástavba v okolí 

pozemku a životní prostředí 

 I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Poloha pozemku v obci  II. Navazující na střed (centrum) obce 0,02 

4 Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které jsou v 

obci 

 I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v 

obci nebo obec bez sítí 

0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí 

pozemku 

 I. V okolí nemovité věci je dostupná 

občanská vybavenost obce 

0,00 

6 Dopravní dostupnost k 

pozemku 

 VI. Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré 

parkovací možnosti 

0,00 
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7 Osobní hromadná doprava  IV. MHD – centrum obce 0,03 

8 Poloha pozemku nebo stavby z 

hlediska komerční využitelnosti 

 II. Bez možnosti komerčního využití stavby 

na pozemku 

0,00 

9 Obyvatelstvo  II. Bezproblémové okolí 0,00 

10 Nezaměstnanost  II. Průměrná nezaměstnanost 0,00 

11 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 
 11 

Index polohy: IP = P1 × (1 +  Pi) = 1,090 
 i = 2 

 

 

 

Popisy objektů 

a) Pozemky 

1) Pozemky č.11319/38  a 11319/39 
 Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl na pozemcích  č.11319/38 (256 m2) a 

č.11319/39 (259 m2), které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zastavěné plochy a nádvoří. 

Spoluvlastnický podíl na pozemcích  činí 5756/313136. 

 

a) Byt 

1) Byt č.793/20 
 Byt č.793/20 se nachází v 6.nadzemním podlaží osmipodlažního panelového bytového domu 

s plochou střechou č.p. 793 a 794 na pozemcích č.11319/38 a 11319/39. Bytový dům  je vybaven 

výtahem. 

 Oceňovaný byt se skládá z předsíně, dvou pokojů, koupelny, WC, spíže a kuchyně. K 

předmětnému bytu patří rovněž sklepní koje nacházející se v suterénu budovy a lodžie umístěná na 

mezipodestě schodiště. Sklepní koje a lodžie náleží ke společným částem budovy, avšak jsou určeny 

k užívání výhradně vlastníkem předmětného bytu. 

 

 Bytová jednotka má standardní vybavení. Vytápění dálkové, kompletní odkanalizování ústí 

do veřejné kanalizace. Voda z veřejného řadu, zemní plyn zaveden. 

  

         Bytový dům byl postaven před 37 lety. Dům prošel kompletní revitalizací včetně 

zateplovacího systému. V posledních letech byla v bytě zmodernizována koupelna. Technický stav 

bytu hodnocen znalcem jako dobrý, odpovídá jeho stáří při provádění základní údržby.  

Spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemcích činí 5756/313136. 
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Ocenění 

a) Pozemky 

a.1) Vyhláška 443/2016 Sb. 

a.1.1) Pozemky č.11319/38  a 11319/39 – § 4 

Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle § 3 

Název obce: Plzeň - oblast 1 

Základní cena pozemku: ZC = 5 118,– Kč/m2 

Index trhu: IT = 1,000 

Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2: 

 Popis znaku Hodnocení znaku Pi 

1 Geometrický tvar pozemku a 

velikost pozemku 

 II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; 

ostatní orientace  

0,00 

3 Ztížené základové podmínky  III. Neztížené základové podmínky 0,00 

4 Chráněná území a ochranná 

pásma 

 I. Mimo chráněné území a ochranné pásmo 0,00 

5 Omezení užívání pozemku  I. Bez omezení užívání 0,00 

6 Ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 
 6 

Index omezujících vlivů: IO = 1 +  Pi = 1,000 
 i = 1 
Index polohy: IP = 1,090 

Index cenového porovnání dle § 4: I = IT × IO × IP  = 1,090 

§ 4 odst. 1 – Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří 

Základní cena upravená:  ZCU = ZC × I = 5 578,6200 Kč/m2 

Parc. č. Název Výměra [m2] Cena [Kč] 

11319/38 zastavěná plocha a nádvoří 256 1 428 126,72 

11319/39 zastavěná plocha a nádvoří 259 1 444 862,58 

 Součet: 515 2 872 989,30 

 

Pozemky č.11319/38  a 11319/39 – zjištěná cena: 2 872 989,30 Kč 

 

a) Byt 

a.1) Vyhláška 443/2016 Sb. 

a.1.1) Byt č.793/20 – § 38 

Podlahové plochy jednotky (PP): 

byt č.793/20 (2+1)  57,56 m2 
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Určení základní ceny za m2 dle přílohy č. 27, tabulky č. 1: 

Kraj: Plzeňský 

Obec: Plzeň 

Počet obyvatel: 169 858 

Základní cena (ZC): 23 428,–  Kč/m2 

Index konstrukce a vybavení: příloha č. 27, tabulka č. 2 

 Popis znaku Hodnocení znaku Vi 

1 Typ stavby  III. Budova - panelová, zateplená 0,00 

2 Společné části domu  II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, 

sušárna, sklad 

0,00 

3 Příslušenství domu  II. Bez dopadu na cenu bytu 0,00 

4 Umístění bytu v domě  II. Ostatní podlaží nevyjmenované 0,00 

5 Orientace obyt. místností ke 

světovým stranám 

 II. Ostatní světové strany - částečný výhled 0,00 

6 Základní příslušenství bytu  IV. Příslušenství úplné - nadstandardní 

provedení nebo standardního provedení s 

dalším WC nebo sprchovým koutem 

0,05 

7 Další vybavení bytu a prostory 

užívané spolu s bytem 

 III. Standardní vybavení - balkon nebo 

lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 

0,00 

8 Vytápění bytu  III. Dálkové, ústřední, etážové 0,00 

9 Kriterium jinde neuvedené  III. Bez vlivu na cenu 0,00 

10 Stavebně-technický stav  II. Byt v dobrém stavu s pravidelnou 

údržbou 

1,00* 

* Rok výstavby / kolaudace:  1980 

Stáří stavby (y):  37 

Koeficient pro úpravu (s):  0,815 
9 

Index konstrukce a vybavení (IV = (1 +  Vi) × V10):  0,856 
i=1 

Základní cena upravená (ZCU = ZC × IV): 20 054,37 Kč/m2 

Index trhu (IT): 1,000 

Index polohy (IP): 1,090 

Cena bytu určená porovnávacím způsobem: 

CBP = PP × ZCU × IT × IP = 57,56 × 20 054,37 × 1,000 × 1,090 = 1 258 219,20 Kč 

Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovitosti: 

Cena pozemků = 2 872 989,30 Kč 

Spoluvlastnický podíl: × 5 756 / 313 136 

Hodnota spoluvlastnického podílu: = 52 810,68 Kč 

 + 52 810,68 Kč 

Cena po přičtení spoluvlastnického podílu: = 1 311 029,88 Kč 

 

Byt č.793/20 – zjištěná cena: 1 311 029,88 Kč 
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Ocenění porovnávací metodou 

 
Pro porovnání byly vybrány obdobné byty s těmito společnými znaky: 

 

- byty velikosti 2+1 

- byty v panelových sídlištích z poslední čtvrtiny minulého století 

- byty v panelových   bytových  domech 

 

 

Koeficienty odlišnosti: 

 

Koeficient místa Kmíst - zohledňuje atraktivnost polohy bytového domu a bytu samotného 

 

Koeficient časový Kčasový - zohledňuje stáří bytového domu 

 

Koeficient vybavení Kvybav - zohledňuje vybavenost domu resp. bytu inženýrskými sítěmi  

Koeficient technického stavu  Ktechn - - zohledňuje technický stav bytu a provedené rekonstrukce 

Koeficient konstrukce  Kkce - - zohledňuje konstrukční systém stavby (cihelná, panelová,...) 

 

Koeficient prodeje K prod- zohledňuje marže realitních kanceláří 

 

Porovnání č.1: Byt 2+1, Sokolovská ul. , Plzeň 

 

Realitní server: Reality.cz Kód nabídky: 391-622_17 

 

 http://www.reality.cz MoniT-ID: 4B59A2 

 

Nabídková cena: 1 940 000,–   Kč vč. DPH 

 33 448,28 Kč/m2  

 

Adresa: Sokolovská, Bolevec, Plzeň 1, okres Plzeň-město 

Obec: Plzeň Číslo obce: 554791 

Počet obyvatel: 167 534 

Okres: Plzeň-město Kraj: Plzeňský 

 

Popis: 

Byt 2+1, 58 m2, 6.np, Plzeň - Bolevec Předmětem prodeje je velmi pěkný byt s praktickou 

dispozicí 2+1 se sklepní kójí v 1.PP. Celková výměra bytu činí 57.6 m2 + sklep. kóje 2.90 m2. Byt 
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se nachází v 6.NP panelového bytového domu ve velmi oblíbené a vyhledávané lokalitě - v Plzni - 

Bolevci, v ulici Sokolovská 99. Jedná se o lokalitu s výbornou dopravní dostupností centra, 

dostupností přírody, veškeré obč. vyvalenosti (ZŠ, MŠ, obchody, pošta atd.) a také zastávky MHD – 

tramvaj a autobus. Byt nabízí praktickou a zdařilou dispozici: prostorná předsíň, ze které je vstup do 

kuchyně s prostorem pro jídelní kout a do dvou neprůchozích pokojů, koupelna je prakticky oddělená 

od WC. Byt se nachází ve velmi dobrém stavu, po nově dokončené rekonstrukci v 1/2017.Popis: 

podlahy jsou ker. dlažbou v koupelně a na WC, jinak nové plovoucí laminátové, koupelna s ker. 

obkladem a dlažbou, sprchovým koutem, umyvadlem a přípravou pro pračku, WC závěsné také s ker. 

obkladem a dlažbou, dýhované dveře, okna jsou plastová s dvojsklem. V kuchyni je nová kuch. linka 

vč. kombinovaného sporáku, digestoře a ker. obkladu. Vytápění v bytě je ústřední s dálkovým 

zdrojem, příprava TUV také dálková.  

 

Celková plocha: 58 m2 

Dispozice bytu: 2+1 

Druh konstrukce: panelová 

Číslo podlaží: 5 

Druh vlastnictví: osobní 

Třída energetické náročnost budovy:  

 

 

Porovnání č.2: Byt 2+1, Komenského ul., Plzeň 

 

Realitní server: Reality.cz Kód nabídky: EXN-002801 

 (02801) 

 

 http://www.reality.cz MoniT-ID: 47504D 

 

Nabídková cena: 1 900 000,–   Kč vč. DPH 

 32 758,62 Kč/m2  

 

Adresa: Komenského, Bolevec, Plzeň 1, okres Plzeň-město 

Obec: Plzeň Číslo obce: 554791 

Počet obyvatel: 167 534 

Okres: Plzeň-město Kraj: Plzeňský 

 

Popis: 

Prodej, Byty 2+1, 57,6m2 Předmětem nabídky je prodej slunného bytu po částečné rekonstrukci 

v žádané lokalitě Lochotín v Plzni, o dispozici 2+?1 v revitalizovaném panelovém domě s výtahem, 

který se nachází v Komenského ulici v obci Plzeň-Bolevec. Jedná se o byt situovaný v 7 nadzemním 

podlaží z celkových 8, s výměrou 57,6 m2. Byt je situován na jih. Bytová jednotka je dispozičně 

členěna na obývací pokoj, ložnici, kuchyň s dřevěnou kuchyňskou linkou a jídelním koutem, předsíň, 

koupelnu a samostatné WC. V bytě je dlažba, plovoucí podlahy, linoleum. Jádro je původní zděné, 
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okna plastová, dveře do jednotlivých pokojů jsou nové. Součástí předsíně je komora a skříně. 

Vytápění a ohřev vody jsou zajištěny dálkově. K bytové jednotce náleží sklepní kóje a balkon 

umístěný v mezipatře. Společné prostory - kolárna a sušárna. Parkování je možné před domem, či v 

přilehlých ulicích. V blízkosti domu je veškerá občanská vybavenost, školky, školy, nákup. střediska, 

sportoviště a nemocnice.  

 

Celková plocha: 58 m2 

Dispozice bytu: 2+1 

Druh konstrukce: panelová 

Stav objektu: velmi dobrý 

Číslo podlaží: 6 

Druh vlastnictví: osobní 

Třída energetické náročnost budovy:  

Příslušenství: sklep 

 

Porovnání č.3: Byt 2+1, Boettingerova ul., Plzeň 

 

Realitní server: Reality.cz Kód nabídky: W81-584214 

 

 http://www.reality.cz MoniT-ID: 4DA082 

 

Nabídková cena: 1 990 000,–   Kč vč. DPH 

 33 166,67 Kč/m2  

 

Adresa: Boettingerova, Jižní Předměstí, Plzeň 3, okres Plzeň-město 

Obec: Plzeň Číslo obce: 554791 

Počet obyvatel: 167 534 

Okres: Plzeň-město Kraj: Plzeňský 

 

Popis: 

Prodej, Byt, 2+1 , 60m2, Plzeň, ul. Boettingerova Prodej bytu 2+1 v původním stavu o celkové 

výměře 60m2. Byt se nachází v 1. NP panelového domu v Plzni. Byt je v původním stavu, 

rekonstrukce není nutná. Možnost financování v našem hypocentru. Počet pokojů: 2Plocha bytu: 62 

m2-1 m2 

 

Celková plocha: 60 m2 

Dispozice bytu: 2+1 

Umístění nemovitosti: rušná část obce 

Druh konstrukce: panelová 

Stav objektu: dobrý 

Číslo podlaží: 1 
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Počet nadzemních podlaží: 7 

Druh vlastnictví: osobní 

Třída energetické náročnost budovy:  

Voda: dálkový vodovod 

Elektřina: 230V 

Plyn: plynovod 

Kanalizace: veřejná kanalizace 

 

 

 

Seznam porovnávaných objektů: 

Název Výchozí cena 

(VC) 

Množství 

(M) 

Kmísta Kčasový Kvybav. Ktechn. Kkce Jednotková 

cena (JC) 

Váha (V) 

Byt 2+1, Plzeň - Sokolovská 1 940 000,–  

Kč 

58,00 m2 

1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 30 103,45 Kč 1,0 

Byt 2+1, Plzeň - Komenského 1 900 000,–  

Kč 

58,00 m2 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 32 758,62 Kč 1,0 

Byt 2+1, Plzeň - Boettingerova 1 990 000,–  

Kč 

60,00 m2 

0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 29 850,–  Kč 1,0 

kde JC = (VC / M) × (Kmísta × Kčasový × Kvybav. × Ktechn. × Kkce) 

 

Minimální jednotková cena za m2:  29 850,–  Kč 

Průměrná jednotková cena za m2 ( (JC × V)  /   V):  30 904,02 Kč 

Maximální jednotková cena za m2:  32 758,62 Kč 

Stanovení porovnávací hodnoty: 

Stanovená jednotková cena za m2:   30 904,02 Kč 

Jednotkové množství: ×  58,00 m2  

Porovnávací hodnota: =  1 792 433,16 Kč 

 

Výsledná porovnávací hodnota:   1 792 430,–  Kč 
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C. Rekapitulace 

Byty a nebytové prostory 

Cena bytů podle cenového předpisu 1 311 030,–  Kč 

Cena zjištěná porovnávacím způsobem 1 792 430,–  Kč 

 

 

 

Po zohlednění použitých metod ocenění s přihlédnutím k technickému stavu a  k místním poměrům 

stanovuji obvyklou cenu bytu č.793/20 (k.ú. Plzeň) včetně spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 793 a č.p.794 a pozemcích č.11319/38 a  č.11319/39 v daném místě a čase na: 

 

                1.800.000,- 
 

 
 

Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu znalce 

1 800 000,–  Kč 

 

Cena slovy: jedenmilionosmsettisíc Kč 

 

 

 

 

V Blovicích, 13.11.2017 

 

 Ing. Luboš Hošek 

 Pod Valem 133 

 336 01 Blovice 
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D. Znalecká doložka 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2877-136/2017 znaleckého deníku. 

 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 136/2017 podle připojené likvidace. 
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Katastrální mapa parcely 11319/39 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


