
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 
číslo 987-12/2021 

 

NEMOVITÁ VĚC: ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na bytové jednotce č.318/11 v 

bytovém domě č.p.318, včetně spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 311, č.p.312, č.p.313, č.p.314, č.p.315, č.p.316, č.p.317, 

č.p.318, č.p.319, č.p.320, č.p.321 a pozemcích p.č.602, p.č.603, p.č.604, 

p.č.605, p.č.606, p.č.607, p.č.608, p.č.609, p.č.610, p.č.611, p.č.612 

 

Katastrální údaje : Kraj Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. Střížkov 

Adresa: Šluknovská 318/8, 190 00 Praha 9 - 

Střížkov 

 

 

VLASTNICKÉ ÚDAJE:  

 Jana Novotná, bratří Dohalských 131/9, 190 00 Praha 9, LV: 3073, podíl: 1 / 2 

 Miroslav Zoubek, Děčínská 471/4, 190 00 Praha 9, LV: 3073, podíl: 1 / 2 
  

 

OBJEDNATEL: KOPPA, v.o.s. 

Adresa: Mozartova 679, 46001 Liberec 
 

 

ZHOTOVITEL: ZUOM, a.s. 

Adresa: Chelčického 686, 533 51  Pardubice 
 IČ: 02777339 telefon: 735 038 308 e-mail: info@zuom.cz 

 DIČ: CZ02777339 fax:   
  

 

ÚČEL OCENĚNÍ: Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účel insolvenčního řízení,  

č.j.MSPH 76 INS 24033/2020  

(ocenění stávajícího stavu) 
 

  
 

OBVYKLÁ CENA 2 100 000 Kč 

Znalecký posudek je podán v oboru ekonomika, odvětví oceňování nemovitých věcí 

 

Stav ke dni: 8.1.2021 Datum místního šetření:  8.1.2021 

Za přítomnosti: paní J.Novotné 

 

Počet stran:9   stran Počet příloh: 7 stran Počet vyhotovení: 2, vyhotovení číslo:1  
 

V Pardubicích, dne 19.1.2021   
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ZADÁNÍ 
 

Znalecký úkol  

Vypracovat znalecký posudek o ceně nemovité věci - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 

na bytové jednotce č.318/11 v bytovém domě č.p.318 v ulici Šluknovská, včetně spoluvlastnického 

podílu na společných částech domu č.p. 311, č.p.312, č.p.313, č.p.314, č.p.315, č.p.316, č.p.317, 

č.p.318, č.p.319, č.p.320, č.p.321 a pozemcích p.č.602, p.č.603, p.č.604, p.č.605, p.č.606, p.č.607, 

p.č.608, p.č.609, p.č.610, p.č.611, p.č.612, k.ú.Střížkov, v obci Praha, okres Hlavní město Praha, který 

si objednala společnost KOPPA, v.o.s.,  jako podklad pro insolvenční řízení. 
 

VÝČET PODKLADŮ 
 

Základní pojmy a metody ocenění  

Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších 

předpisů 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 majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním. 

V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služba tržní 

hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které 

mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro neurčení obvyklé ceny musejí být v ocenění uvedeny. 

Tržní hodnotou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších 

předpisů rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni 

ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném 

v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala 

informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, 

že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají 

vzájemně nezávisle. 

 

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).  

- metoda výnosová (příjmová)  

Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je  

charakteristikou užitkovosti.  

- metoda porovnávací ( komparativní, statistická) 

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, ve znění pozdějších předpisů,  

nejsou k dispozici údaje o skutečně realizovaných cenách stejného, popřípadě obdobného majetku 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 
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inzerce, které budou objektivizovány vzhledem k jejich velmi častému nadhodnocení oproti cenám 

nakonec realizovaným.  



U tohoto druhu standardně obchodované nemovitosti se k obvyklé ceně nejvíce přibližuje hodnota 

porovnávací.  

 

Přehled podkladů  

Poskytnuté objednatelem posudku : 

- výpis z KN LV č.3073 vyhotovený dálkovým přístupem dne 19.1.2021 

- smlouva darovací o zřízení věcného břemene - bezúplatná, ze dne 23.10.2015, V-80148/2015-101  

- skutečnosti zjištěné na místě 
 

Vlastnické a evidenční údaje  

Dle výpisu z KN LV č.3073, k.ú.Střížkov, obec Praha, okres Hl.město Praha: 

Vlastník : Novotná Jana  1/2 

    Zoubek Miroslav  1/2 
 

NÁLEZ 
 

Místopis  

Střížkov se nachází na severním okraji Hlavního města Praha v městské části Praha 8 a 9. Jedná se 

převážně o lokalitu bydlení v panelových bytových domech postavených v letech 1966-1977 v rámci 

tzv.Severního města, s veškerou základní občanskou a technickou vybaveností. Dobrá je dopravní 

dostupnost do centra městskou hromadnou dopravou, představovanou metrem se stanicí Střížkov. 

Není přímá dostupnost přírody, pouze Park přátelství v centru Proseka, Ďáblický háj se nachází na 

severním okraji Kobylis. 

Objekt bydlení je situovaný v klidné stabilizované lokalitě souboru panelových bytových domů v 

severní části sídliště. Je postavený podél slepé ulice Šluknovská, přístupné z průjezdní ulice 

Vysočanská ulicí Jiřetínskou a Jabloneckou. Dobrá je dostupnost stanice metra Střížkov (cca 350m, 

5 min chůze). Od ulice je blok domů oddělený zeleným pásem. Za domem se nachází zelená pěší 

zóna se vzrostlými stromy. Pozemky jsou rovinné. Parkování je omezeně možné pouze na kolmých 

a podélných parkovacích stáních v ulici před domem.  
 

Typ pozemku:  zast. plocha  ostatní plocha  orná půda 

 trvalé travní porosty  zahrada  jiný 

Využití 

pozemků:  

 RD  byty  rekr.objekt  garáže  jiné 

Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna

  ostatní 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

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 - zástavba RD 

Přístup k pozemku:  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 
 

Přístup přes pozemky:  

500/10 Hl.město Praha 

822 Hl.město Praha 
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Celkový popis  

Jedná se o panelový bytový dům s jedenácti sekcemi (vchody) č.p. 311, č.p.312, č.p.313, č.p.314, 

č.p.315, č.p.316, č.p.317, č.p.318, č.p.319, č.p.320, č.p.321 a pozemcích p.č.602, p.č.603, p.č.604, 

p.č.605, p.č.606, p.č.607, p.č.608, p.č.609, p.č.610, p.č.611, p.č.612. Je přístupný hlavními vchody s 

bezbariérovými přístupy z ulice Šluknovská a zadním vchodem z chodníku v meziblokové zeleni. Je 

napojený na veřejný rozvod vody, kanalizace, elektřiny a plynu.  

Bytový dům je panelové technologie s plochou střechou. Má osm nadzemních podlaží, které jsou 

složeny z komunikačního prostoru, ve kterém je přímo osvětlené jednoramenné schodiště a osobní 

výtah a z bytového prostoru, který je tvořen bytovými jednotkami a komorami na podlažích.  

Dům byl dán do užívání kolem roku 1970. Je v průměrném technickém stavu, opotřebovaný běžným 

užíváním, průběžně udržovaný. Je provedeno zateplení fasády, oprava lodžií, oprava střešní krytiny, 

přístupového schodiště, výměna oken, vstupních portálů, nový výtah. 

Předmětem ocenění je bytová jednotka č.318/11 umístěná ve 3. nadzemním podlaží vnitřní sekce 

č.318, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích s podílem 

6737/1488329. 
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou  

NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 

NE Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace 
  

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  

NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území 
  

 

Věcná břemena a obdobná zatížení:   

ANO Věcná břemena ovlivňující obvyklou cenu 

Komentář: služebnost užívání bytové jednotky  
  

 

LV č.3073 

1. Porovnávací hodnota  

1.1. Porovnávací metoda  

2. Věcná břemena  

2.1. Služebnost užívání bytové jednotky  
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ZNALECKÝ POSUDEK  

LV č.3073 

1. Porovnávací hodnota  

1.1. Porovnávací metoda  

Oceňovaná nemovitá věc  

Jedná se o dvoustranně SZ-JV orientovanou bytovou jednotku o dispozici 3+1/lodžie s komorou 

uvnitř bytu a před bytem. Nachází se ve 3.nadzemním podlaží,  na odvrácené straně za výtahem.  

Ze společné chodby se vstupuje do úzké předsíně. Odtud vedou dveře do všech dalších místností, 

kromě kuchyně, která je přístupná přes obývací pokoj. Na lodžii se vchází z obývacího pokoj. 

Koupelna a WC jsou samostatné. Dispozice bytu a prefabrikované bytové jádro jsou původní. Byla 

pouze zaměněna vana za sprchový kout a zastavěný přístup z koupelny do kuchyně. 

 

Dispozice : 

Podlahové plochy bytu 
koeficient dle typu 

podlahové plochy 

 

pokoj: 18,9 *  1,00 =  18,9 m2 

pokoj: 10,5 *  1,00 =  10,5 m2 

pokoj: 11,3 *  1,00 =  11,3 m2 

kuchyně: 12,6 *  1,00 =  12,6 m2 

předsíň: 9,7 *  1,00 =  9,7 m2 

koupelna: 2,7 *  1,00 =  2,7 m2 

WC: 1,1 *  1,00 =  1,1 m2 

komora v bytě: 1,2 *  1,00 =  1,2 m2 

lodžie: 6,1 *  0,50 =  3,05 m2 

komora před bytem: 1,2 *  0,50 =  1,2 m2 

Započítaná podlahová plocha bytu:   71,65 m2 

 

 

Nášlapné vrstvy podlah obytných místností jsou s textilní krytinou a plovoucí. V předsíni a kuchyni 

je textilní krytina, před linkou a v koupelně je keramická dlažba, na WC a v komoře je PVC. 

Keramické obklady jsou za kuchyňskou linkou. Stěny bytu jsou opatřeny tapetou, stropy v obývacím 

pokoji a kuchyni s polystyrénovými čtverci. Vnitřní dveře jsou náplňové do ocelových zárubní, 

vstupní bezpečnostní polstrované. Okna na SZ stranu jsou plastová s izolačním dvojsklem, na 

východní stranu do lodžie původní dřevěná  zdvojená.  

Vybavení sociálního zařízení tvoří sprchový kout a vestavěné umývadlo, WC kombi. Vytápění je 

dálkové ústřední, ohřev vody centrální, otopná tělesa s měřiči vody. Kuchyňská linka je původní s 

plynovým sporákem a digestoří. Rozvody ZTI a elektro jsou původní. Lodžie je zasklená. 

Z ostatních konstrukcí a vybavení jsou vestavěné skříně, domácí telefon, rozvod televizní antény pod 

omítkou. Byt je v původním, podstandardním technickém stavu, opotřebovaný běžným užíváním. 

Slouží k trvalému bydlení oprávněné osoby z věcného břemene užívání. 
  

Užitná plocha: 71,65 m2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Bytová jednotka 

Lokalita: Šluknovská ul. 

Popis: bytová jednotka č.320/20 

vnitřní bytová jednotka 3+1/L+komora před bytem 
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veřejný rozvod vody, kanalizace, elektřiny, plynu 

stav bytu nezjištěn 

prodej realizován, č.řízení V-22613/2020, založení řízení 24.4.2020 

Užitná plocha: 67,40 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 1,00 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,95 

   

Zdroj: katastr nemovitostí 

Cena [Kč] 

 k 20.5.2020 
Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 

4 850 000 67,40 71 958 0,95 68 360 

 

Název: Bytová jednotka 

Lokalita: Varnsdorfská ul. 

Popis: bytová jednotka č.337/15 

vnitřní bytová jednotka 3+1 

stav bytu nezjištěn 

prodej realizován, č.řízení V-23741/2020, založení řízení 29.4.2020 

Užitná plocha: 52,63 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 1,00 

K2 Velikosti objektu 0,95 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,95 

   

Zdroj: katastr nemovitostí 

Cena [Kč] 

 k 21.5.2020 
Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 

4 550 000 52,63 86 453 0,90 77 808 

 

Název: Bytová jednotka 

Lokalita: Českolipská ul. 

Popis: bytová jednotka č.383/20 

bytová jednotka 3+1/L 

stav bytu nezjištěn 

prodej realizován, č.řízení V-54494/2020, založení řízení 16.9.2020 

Užitná plocha: 52,60 m2 
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Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 1,00 

K2 Velikosti objektu 0,95 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,95 

   

Zdroj: katastr nemovitostí 

Cena [Kč] 

 k 9.10.2020 
Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 

4 290 000 52,60 81 559 0,90 73 403 

 

Minimální jednotková porovnávací cena 68 360 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 73 190 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 77 808 Kč/m2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Stanovená jednotková cena 75 000 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 71,65 m2 

Výsledná porovnávací hodnota 5 373 750 Kč 
 

2. Věcná břemena  

2.1. Služebnost užívání bytové jednotky  

Věcné břemeno spočívající ve služebnosti bytu, představující právo doživotního, bezplatného 

užívání jednotky, včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu a 

pozemcích zapsaných na LV č.3073. 

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům 

Hodnota věcného břemene se stanovuje dle § 39a odst. 1). 

Druh věcného břemene: služebnosti pozemkové nebo užívací - počítané z obvyklého nájemného 

Věcné břemeno zřízeno na dožití oprávněné osoby stáří 81 let. 

Průměrný počet let dalšího trvání břemene je 6 let. 

Obvyklé roční nájemné: 

Název  

výměra 

[m2] 

jedn.nájemné  

[Kč/m2] 

roční nájemné 

[Kč] 

náklady 

[Kč] 

roční užitek 

[Kč] 

byt 3+1/L  

67,40 m2 2 670,- 179 958,- 36 000,00  143 958,- 

Součet ročních užitků - celkem: [Kč/rok]  143 958,- 

Koeficient míry užitku (podíl užívání nebo výše omezení): *  100 % 

Roční užitek: [Kč] =  143 958,- 

Míra kapitalizace: 5,50 % 

CRBU = roční užitek * ((1+p)n - 1) / (p * (1+p)n) 

CRBU = 143 958,00 * ((1 + 5,5 %)6 - 1) / (5,5 % * (1 + 5,5 %)6) 

Hodnota věcného břemene činí =  719 146,55 Kč 
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ODŮVODNĚNÍ  

LV č.3073 

1. Porovnávací hodnota  

1.1. Porovnávací metoda  5 373 750,- Kč 

2. Věcná břemena  

2.1. Služebnost užívání bytové jednotky  719 147,- Kč 
 

LV č.3073 - Obvyklá cena  

5 373 750 Kč  

slovy: Pětmilionůtřistasedmdesáttřitisícsedmsetpadesát Kč  
 

  

Porovnávací hodnota 5 373 750 Kč 

Věcné břemeno 

 

Obvyklá cena se zohledněním služebnosti 

Obvyklá cena se zohledněním služebnosti po 

zaokr. 

719 147 Kč 

 

4 654 603 Kč 

 

         4 650 000 Kč 
  

 

Silné stránky  

stabilizovaná lokalita 

dobrá dostupnost centra 
 

Slabé stránky  

technický stav jednotky 

panelová technologie domu 
 

Komentář ke stanovení výsledné ceny  

V dané lokalitě se pro určení obvyklé ceny podařilo pro porovnání zjistit sjednané ceny stejných nebo 

obdobných nemovitostí v adekvátním časovém období. Z tohoto důvodu byla určena cena obvyklá.  

 

 

Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 : 

 

Obvyklá cena  

2 100 000 Kč   

slovy: Dvamilionyjednostotisíc Kč  
zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.11.1 
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ZÁVĚR  

 

Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. 

Toto ocenění nemůže být použito k jinému účelu než je uvedeno v této zprávě. Jakékoli jiné použití 

či převzetí údajů pro jiný účel objednatelem či třetí stranou je neplatné. Platnost ocenění je omezena 

faktory, které mohou nastat po datu ocenění a mohou mít vliv na odhad tržní hodnoty. 
 

V Pardubicích 19.1.2021 

Vypracoval : Ing. Pavel Čoudek 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

ZUOM, a.s. - Znalecký Ústav 

Ing. Jan Mikloško  

Ředitel společnosti 

 
 

ZNALECKÁ DOLOŽKA  

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Městského soudu v 

Praze ze dne 2.9.1997, č.j. Spr. 388/97 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se 

zvláštní specializací oceňování nemovitostí. 

 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 987-12/2021 znaleckého deníku. 

 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH  

 

Přílohy počet stran A4 příloze 

Fotodokumentace nemovitosti 3 

Mapa oblasti 1 

Výpis z katastru nemovitostí LV č.3073 2 

Snímek katastrální mapy 1 
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Fotodokumentace 

  

 

 

    

PŘÍLOHY  
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Fotodokumentace 
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Fotodokumentace 
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Mapa oblasti 
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Kopie katastrální mapy 
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