
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 

číslo 1579/2017 

  

NEMOVITÁ VĚC: bytová jednotka č. 1058/4 zapsaná na LV č. 4594 včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu a pozemku v bytovém domě č.p. 1058 zapsaném na LV č. 
819 na pozemku parc.č. St. 383 zapsaném na LV č. 819, vše včetně příslušenství v 
katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín, okres Nový Jičín, 
na Katastrálním úřadě pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín. 

Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Nový Jičín, obec Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí 

Adresa nemovité věci: Msgr. Šrámka 1058/17, 741 01 Nový Jičín  

Vlastník: Milan Šmejkal, Dostojevského 1388/7, 741 01 Nový Jičín, vlastnictví: výhradní 

  

OBJEDNAVATEL: Insolvenční správce, RČ/IČO: 66246008, Mgr. Radim Struminský 

Adresa objednavatele: Elišky Krásnohorské 1305/18, 736 01 Havířov 

  

ZHOTOVITEL : Ing. Marcel Grygar 

Adresa zhotovitele: Na Svobodě 109/11, 747 94 Dobroslavice 

  

ÚČEL OCENĚNÍ: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) 

 

  
 

OBVYKLÁ CENA 1 300 000 Kč 

 

Stav ke dni : 13. 12. 2017 Datum místního šetření:  13.12.2017 

Za přítomnosti: majitele 

Počet stran:  24 stran  Počet příloh: 12 Počet vyhotovení:  1 

 

V Dobroslavicích, dne 19. 12. 2017 Ing. Marcel Grygar 

 

 

 



 

NÁLEZ 

 

Znalecký úkol  

Úkolem je vypracovat znalecký posudek o obvyklé ceně bytové jednotky č. 1058/4 zapsané na LV č. 4594 včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku v bytovém domě č.p. 1058 zapsaném na LV č. 819 na 

pozemku parc.č. St. 383 zapsaném na LV č. 819, včetně příslušenství, vše v katastrálním území Nový Jičín-Dolní 

Předměstí, obec Nový Jičín, okres Nový Jičín, na Katastrálním úřadě pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 

Nový Jičín. 

Znalec neručí za předložené doklady a poskytnuté informace a nenese právní důsledky nepravých dokladů a 

nepravdivých informací. Znalec dále vychází z toho, že informace získané z předložených podkladů pro zpracování 

ocenění jsou věrohodné a správné a nebyly tudíž z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány. Zpracovatel vyhotovil 

ocenění podle podmínek trhu v době jeho zpracování a neodpovídá za případné změny v podmínkách trhu, ke kterým 

by došlo po předání ocenění. Zpracované ocenění bylo provedeno za účelem zjištění obvyklé hodnoty nemovité věci. 

Základní pojmy a metody ocenění  

Odhad obvyklé ceny předmětu dražby - věcí nemovitých: 

Obvyklá cena je definována v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., platného 

od 1.1.2014, kde je v § 2 tohoto zákona definování, že cena obvyklá vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 

Definice obvyklé ceny dle zákona č. 151/1997 Sb., ze dne 17.6.1997 o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 

Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 

350/2012 Sb., zákona č. 340/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 228/2014 Sb. 

§ 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 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 věci a určí se porovnáním. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uvádí ve svém § 492, lze – li vyjádřit hodnotu věci v penězích, je to její cena. 

Cena věci se určí jako cena obvyklá, pokud není něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem. 

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: 

I. 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). 

II. metoda výnosová (příjmová) 

Vyjadřuje schopnost věci nemovité vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. 

III. metoda porovnávací (tržní, srovnávací) 

V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných věcí nemovitých. S věcmi nemovitými 

tohoto typu se na trhu s nemovitostmi obchoduje, údaje o cenách srovnatelných věcí nemovitých lze zjistit a vyhodnotit.  

Pro ocenění bude proto použito metody porovnávací. 

Stanovení ceny věcí nemovitých metodou porovnávací: 

Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného 

tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci věcí 

nemovitých. Nepředpokládá se, s ohledem na stávající trh s věcmi nemovitými a pohyb cen jednotlivých typů věcí 

nemovitých, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje jsou starší než 1 rok. Za delší dobu by údaje ztratily 

svoji vypovídací schopnost. 

Závěrem tohoto šetření je odhadovaná obvyklá (prodejní) cena, se zohledněním současné situace na trhu a pro 



 

srovnatelné věci nemovité. 

 

Přehled podkladů  
 LV č. 4594 a 819 ze dne 16.11.2017 pro k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, 

 kopie katastrální mapy, 

 kopie ortofoto mapy, 

 skutečnosti zjištěné při místním šetření. 

Místopis  

Nový Jičín je město v Moravskoslezském kraji, 34 km jihozápadně od Ostravy. Trvale zde žije necelých 24 tisíc 

obyvatel. Ve městě je komplexní občanská vybavenost. Dopravní spojení je zajištěno autobusovou i železniční 

dopravou. 

Oceňovaná nemovitá věc je umístěna na ulici Msgr. Šrámka. Okolní zástavba je tvořena bytovými domy a objekty 

občanské vybavenosti. Autobusová zastávka je vzdálena asi 400 m, centrum města cca 500 m. Umístění nemá výrazný 

vliv na cenu obvyklou.  

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: širší centrum - smíšená zástavba 

Přístup k pozemku  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 

Přístup přes pozemky:  

530/1 Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín 

   

Celkový popis  

Oceňovaná bytová jednotka je umístěna v bytovém domě č.p. 1058, který je zděný, podsklepený, má dvě nadzemní 

podlaží a stavebně neupravené podkroví pod šikmou střechou. Objekt zřejmě pochází z počátku 20. století, v posledních 

letech nebyly prováděny žádné rekonstrukce a také běžná údržba je zanedbána. Do bytu zřejmě zatéká přes střechu. 



 

Oceňovaná bytová jednotka o velikosti 5+1 je umístěna v 2. NP. Podrobné dispoziční a konstrukční řešení a vybavení 

bytu je uvedeno v tabulkové části. 

Silné stránky  

Kladné vlivy na cenu obvyklou nebyly nalezeny. 

Slabé stránky  

Negativně působí na cenu obvyklou především stav objektu. 

RIZIKA  
 
Rizika spojená s právním stavem nemovité věci:   

ANO Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru nemovitostí 

NE Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) 

NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací 

NE Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace 

  
Rizika spojená s umístěním nemovité věci:   

ANO Nemovitá věc situována v záplavovém území 

Komentář: Oceňované nemovité věci jsou umístěny v záplavové oblasti - zóna č. 2. 

 

Zóna 1 – zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav 

Zóna 2 – nízké nebezpečí výskytu záplav (odpovídá území tzv. maximálního rozlivu) 

Zóna 3 – střední nebezpečí výskytu záplav (odpovídá území tzv. 50 leté vody) 

Zóna 4 – vysoké nebezpečí vzniku záplav (odpovídá území tzv. 20 leté vody). 

 

  
 
Věcná břemena a obdobná zatížení:   

ANO Zástavní právo 

ANO Exekuce 

Komentář: Na LV č. 4594 ze dne 16.11.2017 pro k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí jsou v části „C” (omezení 

vlastnického práva) evidována omezení vlastnického práva, která případným prodejem insolvenčním správcem 

zaniknou (podrobně viz přílohy - LV 4594). 

 

  

OBSAH  

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Bytová jednotka 1058/4  

2. Porovnávací hodnota  



 

2.1.   

 

OCENĚNÍ  

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Bytová jednotka 1058/4  

Věcná hodnota dle THU    

 

Výpočet podlahových ploch jednotky  

Název Typ výměry Podlahová plocha Koeficient Užitná plocha 

pokoj Obytné prostory 12,75 m2 1,00 12,75 m2 

komora Obytné prostory 4,75 m2 0,50 2,38 m2 

kuchyně Obytné prostory 17,95 m2 1,00 17,95 m2 

pokoj Obytné prostory 40,00 m2 1,00 40,00 m2 

předsíň Obytné prostory 27,35 m2 1,00 27,35 m2 

koupelna s WC Obytné prostory 9,70 m2 1,00 9,70 m2 

pokoj Obytné prostory 22,10 m2 1,00 22,10 m2 

pokoj Obytné prostory 14,15 m2 1,00 14,15 m2 

pokoj Obytné prostory 29,40 m2 1,00 29,40 m2 

lodžie Obytné prostory 8,60 m2 0,50 4,30 m2 

komora Obytné prostory 2,53 m2 1,00 2,53 m2 

sklep Obytné prostory 43,00 m2 0,50 21,50 m2 

Celková podlahová plocha 232,28 m2  204,11 m2 

 

Konstrukce Popis 

1. Základy vč. zemních prací betonové pasy 

2. Svislé konstrukce zděné 

3. Stropy rovný podhled 

4. Krov, střecha šikmá 

5. Krytiny střech pálená krytina 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 

7. Úprava vnitřních povrchů vápenné omítky 

8. Úprava vnějších povrchů vápenné  omítky 

9. Vnitřní obklady keramické běžné obklady 

10. Schody železobetonové monolitické s běžným povrchem 

11. Dveře plné i prosklené 

12. Vrata dřevěná 

13. Okna dřevěná špaletová 

14. Povrchy podlah parkety, dlažba 

15. Vytápění plynový kotel 



 

16. Elektroinstalace světelná 

17. Bleskosvod bleskosvod 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky 

19. Vnitřní kanalizace jímka 

20. Vnitřní plynovod rozvod zemního plynu 

21. Ohřev teplé vody plynový kotel 

22. Vybavení kuchyní kuchyňská linka 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadlo, sprchový kout 

24. Výtahy chybí 

25. Ostatní chybí 

26. Instalační pref. jádra instalační šachty 

  

   

Jednotková cena  22 000 Kč/m2 

Podlahová plocha  204,11 m2 

Reprodukční cena  4 490 310 Kč 

   

 

Konstrukce Obj. podíl. [%] Standardní cena 
[Kč] 

Upravená cena [Kč] Upravený obj. 
podíl [%] 

1. Základy vč. zemních prací 6,00 269 419 269 419 6,44 

2. Svislé konstrukce 18,80 844 178 844 178 20,19 

3. Stropy 8,20 368 205 368 205 8,81 

4. Krov, střecha 5,30 237 986 237 986 5,69 

5. Krytiny střech 2,40 107 767 107 767 2,58 

6. Klempířské konstrukce 0,70 31 432 31 432 0,75 

7. Úprava vnitřních povrchů 6,90 309 831 309 831 7,41 

8. Úprava vnějších povrchů 3,10 139 200 139 200 3,33 

9. Vnitřní obklady keramické 2,10 94 297 94 297 2,26 

10. Schody 3,00 134 709 134 709 3,22 

11. Dveře 3,20 143 690 143 690 3,44 

12. Vrata 0,00 0 0 0,00 

13. Okna 5,40 242 477 242 477 5,80 

14. Povrchy podlah 3,10 139 200 139 200 3,33 

15. Vytápění 4,70 211 045 211 045 5,05 

16. Elektroinstalace 5,20 233 496 233 496 5,59 

17. Bleskosvod 0,40 17 961 17 961 0,43 

18. Vnitřní vodovod 3,30 148 180 148 180 3,54 

19. Vnitřní kanalizace 3,20 143 690 143 690 3,44 

20. Vnitřní plynovod 0,40 17 961 17 961 0,43 



 

21. Ohřev teplé vody 2,10 94 297 94 297 2,26 

22. Vybavení kuchyní 1,80 80 826 80 826 1,93 

23. Vnitřní hygienické vyb. 3,80 170 632 170 632 4,08 

24. Výtahy 1,30 58 374 0 0,00 

25. Ostatní 5,60 251 457 0 0,00 

26. Instalační pref. jádra 0,00 0 0 0,00 

     

   

Upravená reprodukční cena  4 180 479 Kč 

Podlahová plocha  204,11 m2 

Základní upravená jedn. cena (JC) 20 482 Kč/m2 

   

 

Výpočet věcné hodnoty jednotky 

Podlahová plocha [m2] 204,11 

Základní upravená jedn. cena (JC) [Kč/m2] 20 482 

Reprodukční hodnota (RC) Kč 4 180 479 

Stáří roků 117 

Další životnost roků  

Opotřebení % 75,00 

Věcná hodnota (VH) Kč 1 045 120 

 

2. Porovnávací hodnota  

2.1.   

Oceňovaná nemovitá věc  

Užitná plocha: 204,11 m2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: 1 

Lokalita: Nádražní, Nový Jičín 

Popis: Prodáváme byt 2+1 v okrajové části Nového Jičína, na ulici Nádražní 35 o velikosti 63 m2. Byt se 

nachází v cihlovém domě ve 3.NP ze 3. K bytu náleží také sklep a část půdy. Balkon je společný na 

patře.  

Užitná plocha: 63,00 m2 



 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realitní inzerce 0,80 

K2 Velikosti objektu - menší 0,70 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení - lepší 0,70 

K5 Celkový stav - lepší 0,70 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   
Zdroj: www.sreality.cz 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - realitní inzerce; Velikosti objektu - menší; Provedení a 
vybavení - lepší; Celkový stav - lepší;  

 

Cena 

[Kč] 

Užitná plocha 

[m2] 

Jedn. cena 

Kč/m2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena [Kč/m2] 

1 199 000 63,00 19 032 0,27 5 222 

 

Název: 2 

Lokalita: Suvorovova, Nový Jičín 

Popis: Nabízíme k prodeji novostavbu bytu 2+kk situovanou ve III.NP cihlového domu. Jedná se o právě 

probíhající výstavbu 2 atypických půdních bytů, termín dokončení květen 2018. Možnost ovlivnit 

vzhled bytu výběrem materiálů / podlahy, obklady a dlažby, kuchyňská linka, zařizovací předměty 

atd./. K bytu dále náleží parkovací místo za domem, podíl na zahradě a velký sklep o rozloze 20 m2. 

Užitná plocha: 65,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realitní inzerce 0,80 

K2 Velikosti objektu - menší 0,70 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení - lepší 0,70 

K5 Celkový stav - lepší 0,70 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   
Zdroj: www.sreality.cz 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - realitní inzerce; Velikosti objektu - menší; Provedení a 
vybavení - lepší; Celkový stav - lepší;  

 

Cena 

[Kč] 

Užitná plocha 

[m2] 

Jedn. cena 

Kč/m2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena [Kč/m2] 

1 490 000 65,00 22 923 0,27 6 290 

 

Název: 3 

Lokalita: Msgr. Šrámka, Nový Jičín 

Popis: Prodej krásného velkého bytu v centru Nového Jičína na ulici Msgr. Šrámka. Dispozice bytu je 

2+kk. Jedná se o prostorný slunný byt o výměře cca 54 m2. Byt prošel kompletní rekonstrukcí, nové 

vstupní dveře, nově položené plovoucí podlahy, nové elektro rozvody v mědi, nové rozvody vody a 



 

odpadu v plastu. Vyzděná koupelna se sprchovým koutem a WC, menší šatna s místem pro pračku a 

sušičku. Nová plastová okna.  

Užitná plocha: 60,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realitní inzerce 0,80 

K2 Velikosti objektu - menší 0,70 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení - lepší 0,70 

K5 Celkový stav - lepší 0,70 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   
Zdroj: www.sreality.cz 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - realitní inzerce; Velikosti objektu - menší; Provedení a 
vybavení - lepší; Celkový stav - lepší;  

 

Cena 

[Kč] 

Užitná plocha 

[m2] 

Jedn. cena 

Kč/m2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena [Kč/m2] 

1 500 000 60,00 25 000 0,27 6 860 

 
Minimální jednotková porovnávací cena 5 222 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 6 124 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 6 860 Kč/m2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 
Stanovená jednotková cena oceňované nemovité věci 6 369 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 204,11 m2 

Výsledná porovnávací hodnota 1 299 977 Kč 

REKAPITULACE OCENĚNÍ  

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Bytová jednotka 1058/4  1 045 119,80 Kč 

2. Porovnávací hodnota  

2.1.   1 299 977,- Kč 

  

Porovnávací hodnota 1 299 977 Kč 

Věcná hodnota 1 045 120 Kč 

  

Komentář ke stanovení výsledné ceny  

Ostatní rizika 

Na základě dostupných informací není na oceňovaných věcech nemovitých k datu ocenění uzavřena žádná nájemní 

smlouva ani jiná práva, která nejsou zanesena v KN a zásadním způsobem by ovlivňovala cenu obvyklou. 



 

Na LV č. 4594 ze dne 16.11.2017 pro k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí jsou v části „C” (omezení vlastnického práva) 

evidována omezení vlastnického práva, která případným prodejem insolvenčním správcem zaniknou (podrobně viz 

přílohy - LV 4594). 

Obvyklá cena  

1 300 000 Kč   

slovy: Jedenmiliontřistatisíc Kč  

zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.8.7 

 

Závěr  

Šetřením znalce provedeným pro případ tohoto ocenění bylo zjištěno, že v lokalitě s oceňovanými nemovitými věcmi v 

současné době odpovídá nabídka poptávce po srovnatelných nemovitých věcech. Kupní cena se mění v závislosti na 

velikosti, stavu a vybavení bytu, jeho situování v bytovém domě a umístění bytového domu v rámci lokality. 

Uvedená porovnávací hodnota ve výši 1.300.000,- Kč odpovídá jednotkové ceně ve výši 6.369,- Kč za 1 m2 

započitatelné plochy bytu (tj. 204,11 m2), což odráží stav bytového domu a bytové jednotky. 

V Dobroslavicích 19. 12. 2017 

 Ing. Marcel Grygar 

 Na Svobodě 109/11 

 747 94 Dobroslavice 

 

Znalecká 
doložka: 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě 
ze dne 7. 3. 2000, č.j. Spr 1305/2000 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady 
nemovitostí. 
 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 1579/2017 znaleckého deníku. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH  

 

Podklady a přílohy počet stran A4 příloze 

Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 4594 a 819 6 

Kopie katastrální mapy 2 

Fotodokumentace 3 

Mapa oblasti 1 
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