
ZNALECKÝ POSUDEK O CEN  OBVYKLÉ
íslo 5946-46/2018 

NEMOVITÁ V C: Bytová jednotka, bytová jednotka .1811/62 
Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Nový Ji ín, obec Nový Ji ín, k.ú. Nový Ji ín-Dolní 

P edm stí 

Adresa nemovité v ci:Sportovní 1811, 741 01 Nový Ji ín  

Vlastník stavby: 6752120265, Bc Pavlína Sk i ková, Sportovní 1811, 74101 Nový Ji ín, vlastnictví: 

výhradní 
Vlastník pozemku: 6752120265, Bc Pavlína Sk i ková, Sportovní 1811, 74101 Nový Ji ín, vlastnictví: 

výhradní 

OBJEDNAVATEL: Advokátní kancelá  Ing.Petr Janí ek 
Adresa objednavatele: Kaunicova 76, 688 01 Uherský Brod 

ZHOTOVITEL : Ing. Jaroslav Fojt
Adresa zhotovitele: Bílavsko 31, 768 61 Byst ice p. Hostýnem 

I : 11499559 telefon: 602 750 463 e-mail: j.fojtu@seznam.cz 

 DI : CZ5704152201 fax:   

Ú EL OCEN NÍ: Odhad obvyklé ceny jako podklad pro insolven ní ízení (ocen ní stávajícího 
stavu) 

OBVYKLÁ CENA 1 400 000 K

Stav ke dni : 1.3.2018 Datum místního šet ení:  1.3.2018 

Za p ítomnosti: vlastníka 
Po et stran:  17 stran  Po et p íloh: 8 Po et vyhotovení: 2 

V Byst ici pod Hostýnem, dne 10.3.2018 Ing. Jaroslav Fojt

info
Obdélník

info
Obdélník

info
Obdélník
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NÁLEZ 

P ehled podklad
1) výpisy z KN LV .5566 a 1053 ze dne 12.2.2018 

Místopis 
M sto Nový Ji ín, ulice Sportovní po pravé stran  hlavní silnice ve výjezdu z m sta sm rem do 

Starého Ji ína ( ulice Palackého ). Oce ovaný bytový d m .p.1811 mezi ulicí Palackého a 

Sportovní  je atypický montovaný s jedním podzemním a jedenácti nadzemními podlažími s 

p edsazenou 4 podlažní ástí. V objektu je celkem 64 bytových jednotek v osobním vlastnictví - 

viz. situace v p íloze. Okresní m sto Nový Ji ín s kompletní ob anskou vybaveností a kompletní 

infrastrukturou.  

SOU ASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV 
Okolí:  bytová zóna  pr myslová zóna Okolí :  bytová zóna  pr myslová zóna 

 ostatní  nákupní zóna  ostatní  nákupní zóna 

P ípojky:  voda  kanalizace  plyn P ípojky:  voda  kanalizace  plyn 

 elektro  telefon  elektro  telefon 

Dopravní dostupnost (do 10 minut p šky):   MHD  železnice  autobus 

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):   dálnice/silnice I. t .   silnice II.,III.t .   

Poloha v obci: okrajová ást - sidlištní zástavba 

Celkový popis 
Atypický panelový bytový d m s 11 nadzemními podlažími,jedním podzemním podlažím a 

plochou st echou postavený v 70.let minulého století. K jihu je provedena ty podlažní p edsazená 

ást. Panelový objekt  se 64 byty v osobním vlastnictví. Oce ovaná BJ v p edsazené ásti ve II.NP 

vchodu .p.1811 velikosti 3+1. Bytová jednotka v p vodním stavu udržovaná. Bytový d m po 

revitalizaci.  

Silné stránky 
- panelový bytový d m ve velmi dobrém ST stavu po revitalizaci 

- klidná lokalita s dobrou dostupností centra, vlakového a autobusového nádraží 

- bytová jednotka s velkou lodžií a výhledem 

Slabé stránky 
- bytová jednotka v p vodním stavu s typovým bytovým jádrem 

RIZIKA 

Rizika spojená s právním stavem nemovité v ci: nejsou 
NE Jednotka je ádn  zapsána v katastru nemovitostí 

NE Stav jednotky umož uje podpis zástavní smlouvy (vznikla v c) 

NE Skute né užívání jednotky není v rozporu s její kolaudací

NE P ístup k nemovité v ci je zajišt n p ímo z ve ejné komunikace 

Rizika spojená s umíst ním nemovité v ci: nejsou 
NE Nemovitá v c není situována v záplavovém území

V cná b emena a obdobná zatížení:  
ANO Zástavní právo 
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ANO Exekuce 

Komentá : viz. LV v p íloze 

Ostatní rizika: nejsou 
NE Nemovitá v c není pronajímána

OCEN NÍ 

Výpo et hodnoty pozemk

Pozemek 

Porovnávací metoda 

zastav ná plocha p. .st.1307 o vým e 389 m2 pod bytovým domem v podílu pro oce ovanou b.j.: 

6512/212716. Obvyklá cena pozemk  pro reziden ní zástavbu v míst  a ase: 1 500,- K /m2. 

Druh pozemku Parcela . Vým ra 
[ m2 ] 

Jednotková 
cena 

[ K /m2 ] 

Spoluvlastnický 
podíl 

Celková cena 
pozemku 

[ K  ] 
zastav ná plocha a 

nádvo í 

st.1307 389 1 500,00 6 512 / 212 716 17 863 

Celková vým ra pozemk  389 Hodnota pozemk
celkem 

17 863 

Výpo et v cné hodnoty stavby 

Bytová jednotka 1811/62 

V cná hodnota dle THU 
Standartní panelový bytový d m z konce 60. a po átku 70.let min. století.Objekt má  jedno 

podzemní a 11 nadzemních podlaží a spolu s 4 podlažní p edsazenou ástí tvo í jeden blok. Celkem 

v bytovém dom  64 b.j. Oce ovaná b.j. .1811/62 se nachází ve II.NP v p edsazené ásti. Velikost 

b.j. je 3+1. 

Dispozi ní ešení: vstup do podélné st edové chodby,vpravo WC ,koupelna a vchod do kuchyn . 

Na konci chodby je ložnice, obýv. pokoj a d tský pokoj. Dva pokoje mají lodžii, t etí potom balkon.  

Technické ešení: betonové základové pasy s funk ní izolací, typový panelový objekt s plochou 

st echou se zateplením, krytina foliová. Klempí ské konstrukce úplné z TiZn, Venkovní zateplená 

fasáda - kontaktní zateplovací systém, vnit ní štukové. Vnit ní typové umakartové bytové jádro bez 

obklad . Betonové podlahy a PVC v koupeln , na WC,na chodb  a v kuchyni, v obytných 

místnostech jsou vlysky. Plastová okna,d ev né dve e do ocel. zárubní.V koupeln  vana, oto né 

umyvadlo, samostatné spl. WC. Standartní kuch.linka a plynový sporák. Standartní rozvody 

zdravotechniky,úst ední topení centrální p es VS, rozvody v ocel. trubkách a litinové 

radiátory.Rozvody elektro 400/240 V a bleskosvod. Sou ástí bytové jednotky je lodžie, balkon a 

sklep v I.PP. 

Výpo et podlahových ploch jednotky  
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Název Typ vým ry Podlahová 

plocha 

Koeficient Užitná plocha 

pokoj Obytné prostory 8,10 m2 1,00 8,10 m2

pokoj Obytné prostory 12,90 m2 1,00 12,90 m2

šatna Obytné prostory 3,24 m2 1,00 3,24 m2

pokoj Obytné prostory 18,81 m2 1,00 18,81 m2

chodba Obytné prostory 7,96 m2 1,00 7,96 m2

WC Obytné prostory 0,94 m2 1,00 0,94 m2

koupelna Obytné prostory 2,56 m2 1,00 2,56 m2

kuchy  Obytné prostory 9,64 m2 1,00 9,64 m2

lodžie nezasklená Obytné prostory 10,30 m2 0,50 5,15 m2

sklep Obytné prostory 2,00 m2 0,50 1,00 m2

 Provozní 
prostory 

0,00 m2 1,00 0,00 m2

Celková podlahová plocha 76,45 m2  70,30 m2

Konstrukce Popis 

Základy v . zemních prací betonové pasy 
Svislé konstrukce panelové 
Stropy montované 
Krov, st echa plochá 
Krytiny st ech foliová 
Klempí ské konstrukce TiZn 
Úprava vnit ních povrch  omítky štukové 
Úprava vn jších povrch  zateplená fasáda 
Vnit ní obklady keramické chybí 
Schody montované 
Dve e d ev né 
Vrata  
Okna plastová 
Povrchy podlah PVC, vlysky 
Vytáp ní úst ední z VS 
Elektroinstalace t ífázová 
Bleskosvod ano 
Vnit ní vodovod standartní 
Vnit ní kanalizace standartní 
Vnit ní plynovod zemní plym 
Oh ev teplé vody zemní plyn 
Vybavení kuchyní plynový sporák 
Vnit ní hygienické vyb. vana,umyvadlo, WC 
Výtahy osobní výtah 
Ostatní SLP,STA, VZT 
Instala ní pref. jádra  

Jednotková cena  30 000 K /m2

Podlahová plocha  70,30 m2

Reproduk ní cena  2 108 925 K

Konstrukce Obj. podíl. Standardní Upravená cena Upravený obj. 
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[%] cena [K ] [K ] podíl [%] 
Základy v . zemních prací 5,40 113 882 113 882 5,47 
Svislé konstrukce 18,20 383 824 383 824 18,44 
Stropy 8,40 177 150 177 150 8,51 
Krov, st echa 4,90 103 337 103 337 4,96 
Krytiny st ech 2,30 48 505 48 505 2,33 
Klempí ské konstrukce 0,70 14 762 14 762 0,71 
Úprava vnit ních povrch  5,70 120 209 120 209 5,78 
Úprava vn jších povrch  2,90 61 159 61 159 2,94 
Vnit ní obklady keramické 1,30 27 416 0 0,00 
Schody 2,90 61 159 61 159 2,94 
Dve e 3,30 69 595 69 595 3,34 
Vrata 0,00 0 0 0,00 
Okna 5,30 111 773 111 773 5,37 
Povrchy podlah 3,00 63 268 63 268 3,04 
Vytáp ní 4,80 101 228 101 228 4,86 
Elektroinstalace 5,10 107 555 107 555 5,17 
Bleskosvod 0,40 8 436 8 436 0,41 
Vnit ní vodovod 3,20 67 486 67 486 3,24 
Vnit ní kanalizace 3,10 65 377 65 377 3,14 
Vnit ní plynovod 0,40 8 436 8 436 0,41 
Oh ev teplé vody 2,20 46 396 46 396 2,23 
Vybavení kuchyní 1,90 40 070 40 070 1,93 
Vnit ní hygienické vyb. 3,90 82 248 82 248 3,95 
Výtahy 1,30 27 416 27 416 1,32 
Ostatní 5,70 120 209 120 209 5,78 
Instala ní pref. jádra 3,70 78 030 78 030 3,75 

Upravená reproduk ní cena  2 081 509 K
Podlahová plocha  70,30 m2

Základní upravená jedn. cena (JC) 29 610 K /m2

Výpo et v cné hodnoty jednotky 

Podlahová plocha [m2] 70,30 
Základní upravená jedn. cena (JC) [K /m2] 29 610 
Reproduk ní hodnota (RC) K  2 081 509 
Stá í rok  43 
Další životnost rok  57 
Opot ebení % 43,00 
V cná hodnota (VH) K  1 186 460 

Výpo et porovnávací hodnoty 

Bytová jednotka 1811/62 

Oce ovaná jednotka 
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Porovnávací hodnota propo tena z realizovaných prodej  podobných nemovitostí v míst  a ase. 

Lokalita: Nový Ji ín, Sportovní 1811
Dispozice: 3+1 
Typ stavby: panelový bytový d m 
Podlaží: II.NP 
Užitná plocha: 70,30 m2

Srovnatelné jednotky:  

Název: BJ ul.Velehradská Krom íž 

Popis: Bytový d m byl realizován v panelové technologii koncem 60.let a do užívání byl p edán v roce 1970.Na 
objektu provedeno zateplení fasády,zateplená jednopláš ová st echa,nové stupa ky a nová plastová okna 
.Objekt jako celek je ve výborném stavebn technickém stavu.Byt .2733/30  v V.nadzemním po levé stran
schodišt .Byt se zd ným bytovým jádrem po áste né rekonstrukci ve výborném stavu,výborn  udržovaný. 
Prodej 2016: 1 200 000,- K

Podlaží: V.NP 
Dispozice: 2+1 
Typ stavby: panelový byt.d m 
Užitná plocha: 57,00 m2

Použité koeficienty:

K1 Redukce pramene ceny - oce ovaný byt 1,00 
K2 Lokalita - v horší poloze 0,95 
K3 Velikost objektu 1,00 
K4 Provedení a vybavení - podobné vybavební a St stav 
oce .nemovitosti 1,00 
K5 Celkový stav 1,00 
K6 Vliv pozemku 1,00 
K7 Úvaha zpracovatele ocen ní - podobný byt 1,00 

Zdroj: Neuvedeno 

Zd vodn ní koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - oce ovaný byt; Lokalita - v horší poloze; Provedení a vybavení 
- podobné vybavební a St stav oce .nemovitosti; Úvaha zpracovatele ocen ní - podobný byt;  

Cena 
[K ] 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
K /m2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 
[K /m2] 

1 200 000 57,00 21 053 0,95 20 000 

Název: BJ ul.Havlí kova Krom íž 

Popis: bytový d m p.3886-3887 na p. .st.5305 a 5306 v k.ú.Krom íž se nachází  po pravé stran  ulice Havlí kové 
za areálem psychiatrické lé ebny sm rem do obce Rataje. 
Byt .3887/14 ve III.NP o velikosti 2+1 s úplným základním p íslušenstvím v p vodním stavu. 
Prodej 2016: 1 200 000,- K

Podlaží: III.NP 
Dispozice: 2+1 
Typ stavby: zd ný byt.d m 
Užitná plocha: 53,00 m2

Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - oce ovaný byt 1,00 
K2 Lokalita - horší lokalita 0,95 
K3 Velikost objektu 1,00 
K4 Provedení a vybavení - podobné vybavení a St stav 1,00 
K5 Celkový stav 1,00 
K6 Vliv pozemku 1,00 
K7 Úvaha zpracovatele ocen ní - podobný byt 1,00 

Zdroj: Neuvedeno 
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Zd vodn ní koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - oce ovaný byt; Lokalita - horší lokalita; Provedení a vybavení 
- podobné vybavení a St stav; Úvaha zpracovatele ocen ní - podobný byt;  

Cena 

[K ] 
Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

K /m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[K /m2] 
1 200 000 53,00 22 642 0,95 21 510 

Název: BJ  Nový Ji ín 

Popis: Prodej bytu 3+1 80 m2  Ji ínská, Nový Ji ín - Lou ka   
1 220 000 K
Prodej družstevního bytu 3+1 s balkonem s možností rozší ení na 4+1. 
Nadstandardn  prostorný byt o podlahové ploše 79,6m2 se nachází v 7.p. bytového 
domu na ulici Ji ínská. Jedná se o byt v p vodním udržovaném stavu, vhodný k 
další rekonstrukci 

Podlaží: VII.NP 
Dispozice: 3+1 
Typ stavby: panelový byt. d m 
Užitná plocha: 80,00 m2

Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 
K2 Lokalita - oce ovaný BJ v podobné lokalit  1,00 
K3 Velikost objektu 1,00 
K4 Provedení a vybavení - v podobném vybavení a St stavu

1,00 
K5 Celkový stav 1,00 
K6 Vliv pozemku 1,00 
K7 Úvaha zpracovatele ocen ní - byt v OV s velkým balkonem

1,20 

Zdroj: RK 

Zd vodn ní koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - nabídka RK; Lokalita - oce ovaný BJ v 
podobné lokalit ; Provedení a vybavení - v podobném vybavení a St stavu; Úvaha zpracovatele 
ocen ní - byt v OV s velkým balkonem;  

Cena 
[K ] 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
K /m2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 
[K /m2] 

1 220 000 80,00 15 250 1,08 16 470 

Název: BJ Nový Ji ín 

Popis: Prodej bytu 3+1 60 m2  Mendelova, Nový Ji ín  1 600 000 K
Prodej bytu 3+1 s balkónem a komorou v os.vl., Nový Ji ín, ul. Mendelova. Byt o 
vým e 60 m2 se nachází v 1.NP zd ného domu. Byt je v p vodním stavu, bez 
rekonstrukce, udržovaný. 

Podlaží: I.NP 
Dispozice: 3+1 
Užitná plocha: 60,00 m2

Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 
K2 Lokalita - oce ovaný byt v podobné lokalit  1,00 
K3 Velikost objektu 1,00 
K4 Provedení a vybavení - v pon kud horším vybavení a St stavu

0,95 
K5 Celkový stav 0,95 Zdroj: RK 
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K6 Vliv pozemku 1,00 
K7 Úvaha zpracovatele ocen ní - podobná BJ 1,00 
Zd vodn ní koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - nabídka RK; Lokalita - oce ovaný byt v 
podobné lokalit ; Provedení a vybavení - v pon kud horším vybavení a St stavu; Úvaha 
zpracovatele ocen ní - podobná BJ;  

Cena 

[K ] 
Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

K /m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[K /m2] 
1 600 000 60,00 26 667 0,81 21 660 

Název: BJ Nový Ji ín 

Popis: Prodej bytu 3+1 60 m2  Van urova, Nový Ji ín  1 430 000 K
Nabízíme Vám k prodeji byt 3+1 na ulici Van urova, která se nachází v blízkosti 
centra m sta a také veškeré ob anské vybavenosti. Tato lokalita Nového Ji ína je 
velmi vyhledávanou a klidnou. Byt je po áste ných úpravách b žného charakteru. 
V byt  jsou PVC oka, parkety a ást s vestav nou šatní sk íní. K bytu náleží sklepní 
koje a balkon, který je menším, 

Podlaží: IV.NP 
Dispozice: 3+1 
Typ stavby: panelový byt. d m 
Užitná plocha: 60,00 m2

Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 
K2 Lokalita - podobná lokalita 1,00 
K3 Velikost objektu 1,00 
K4 Provedení a vybavení - podobné provedení a St stav 1,00 
K5 Celkový stav 1,00 
K6 Vliv pozemku 1,00 
K7 Úvaha zpracovatele ocen ní - podobný byt 1,00 

Zdroj: RK 

Cena 
[K ] 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
K /m2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 
[K /m2] 

1 430 000 60,00 23 833 0,90 21 450 

Zd vodn ní stanovené porovnávací hodnoty: 

Obvyklou cenu bytové jednotky 1811/62 odhaduji na ástku 1 400 000,- K

Minimální jednotková porovnávací cena 16 470 K /m2 

Pr m rná jednotková porovnávací cena 20 218 K /m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 21 660 K /m2 

Výpo et porovnávací hodnoty na základ  užitné plochy 

Pr m rná jednotková cena oce ované jednotky 20 218 K /m2 

Celková užitná plocha oce ované jednotky 70,30 m2 

Výsledná porovnávací hodnota 1 421 325 K

Výpo et výnosové hodnoty 

Bytová jednotka 1811/62 
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Obvyklá cena nájm  za podobné byty se v lokalit  pohybuje kolem 8 000,- K  m sí n  bez 

poplatk . 

P ehled pronajímaných ploch a jejich výnos

. plocha - ú el podlaží podlahová 
plocha 

nájem nájem nájem 

   [m2] [K /m2/rok] [K /m síc] [K /rok] 

1.Obytné prostory    8 000 96 000 

Celkový výnos za rok: 96 000 

Výpo et hodnoty výnosovým zp sobem 
Podlahová plocha PP m2 0 

Reproduk ní cena RC K  2 081 509 

Výnosy (za rok) 

Dosažitelné ro ní nájemné za m2 Nj K /(m2*ro

k) 

Dosažitelné hrubé ro ní nájemné Nj * PP K /rok 96 000 

Dosažitelné procento pronajímatelnosti  % 95 % 

Upravené výnosy celkem Nh K /rok 91 200 

Náklady (za rok) 

Da  z nemovitosti  K /rok 800 

Pojišt ní 0,05 % * RC K /rok 1 041 

Opravy a údržba 2,00 % * RC K /rok 41 630 

Správa nemovitosti 0,00 % * RC K /rok 0 

Ostatní náklady  K /rok 0 

Náklady celkem V K /rok 43 471 

isté ro ní nájemné N=Nh-V K /rok 47 729 

Míra kapitalizace  % 6,00 

Konstantní výnos po neomezenou dobu - v ná renta  Cv = N / i 

Výnosová hodnota Cv K  795 483 

REKAPITULACE OCEN NÍ 

Porovnávací hodnota 1 421 325 K
Výnosová hodnota 795 483 K
V cná hodnota 1 204 323 K

z toho hodnota pozemku 17 863 K

Komentá  ke stanovení výsledné ceny 
Obvyklá cena bytové jednotky .1811/62 na ulici Sportovní v Novém Ji ín  zapsaná na LV 5566 v 

k.ú. Nový Ji ín - Dolní P edm stí  v etn  podílu 6512/212716 na spole ných ástech bytového 

domu a pozemku p. .st.1307 by se mohla pohybovat v ástce kolem 

1 400 000,- K

Obvyklá cena 
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1 400 000 K
slovy: Jedenmilion ty istatisíc K

zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.9.3 

V Byst ici pod Hostýnem 10.3.2018 

 Ing. Jaroslav Fojt

 Bílavsko 31 

 768 61 Byst ice p. Hostýnem 

 telefon: 602 750 463 

 e-mail: j.fojtu@seznam.cz 

Znalecká 
doložka: 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím p edsedy 

Krajského soudu v Brn , ze dne 8.2.1989, .j.Spr. 486/89 pro základní obor 

ekonomika, odv tví ceny a odhady nemovitostí a obor stavebnictví, odv tví 

stavby obytné. 

Znalecký posudek byl zapsán pod po . . 5946-46/2018 znaleckého deníku. 

Znale né a náhradu náklad  ú tuji dokladem . 5946. 

SEZNAM PODKLAD  A P ÍLOH 

Podklady a p ílohy po et stran A4 p íloze 

Fotodokumentace nemovitosti. 3 

Snímek katastrální mapy a situování 2 

výpis z LV 3 

lodžie pokoj 
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pokoj pokoj 

vstupní chodba vest. sk ín

koupelna WC 
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vstup do kuchyn  lodžie 

kuch.linka pokoj 

centrální chodba byt. domu a vstup do BJ 1811/62 pohled od J 

Kopie katastrální mapy ze dne 10.3.2018 
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Pozemek p. . 1307 v k.ú. . 707465 

Mapa oblasti 
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Pozemek p. . 1307 v k.ú. . 707465 

Pozemek p. . 1307 v k.ú. . 707465 
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info
Obdélník
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info
Obdélník

info
Obdélník
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Obdélník
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Obdélník
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Obdélník
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Obdélník
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Obdélník
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Obdélník




