
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 
číslo položky: 1/1332/2022 

Znalecký posudek je podán v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí  

 

 
 

Stručný popis předmětu znaleckého posudku 
O ceně podílu 205/3000 na bytovém domě Město č.p.271 jako součásti pozemku p.č.790 k.ú. 
Litoměřice. 

Znalec: Ing. Šárka Poláčková 
 Kaštanová 540 
 412 01 Litoměřice 
 telefon: 724 212 989 
 e-mail: sarka.polackova@odhadyltm.cz 
 IČ: 69913234 datová schránka: cuphkka 

Zadavatel: ALFA insolvenční v.o.s. 
 Olšany u Prostějova 462 
 798 14 Prostějov 

Číslo jednací: KSUL 74 INS 22962/2017 

Počet stran: 26 a z toho 11 stran příloh Počet vyhotovení: 2  

  Vyhotovení číslo: elektronicky 

Podle stavu ke dni: 10.1.2022 Vyhotoveno: V Litoměřicích 19. 1. 2022 
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1. ZADÁNÍ 

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele 
Úkolem znalce je zjistit cenu podílu 205/3000 na bytovém domě Město č.p.271 jako součásti 
pozemku p.č.790 k.ú. Litoměřice pro účely insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSUL 74 INS 
22962/2017.  

1.2. Účel znaleckého posudku 
Insolvenční řízení KSUL 74 INS 22962/2017. 

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru 
posudku 
 

1.4. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 11. 1. 2022 za přítomnosti Karla Ostermanna. 
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2. VÝČET PODKLADŮ 

2.1. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 
Skutečnosti zjištěné na místním šetření.  
Informace z katastru nemovitostí na www.nahlizenidokn.cuzk.cz. 
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 4100 ze dne 20.9.2021. 
Usnesení soudu o dědictví ze dne 19.8.2021. Obvyklá cena podílu 205/1000 2,1 mil.Kč  
Archiv realitní inzerce valuo.cz  

2.2. Základní pojmy a metody ocenění 
Ocenění podle cenového předpisu 
Cena zjištěná (administrativní cena) podle cenového předpisu zákona  č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 
Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 
228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 
Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb. , č. 188/2019 Sb. a 
č.488/2020 Sb 

Obvyklá cena (tržní hodnota, obecná cena) 
Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - 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. 
 
Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je definována tržní hodnota - "odhadovaná 
částka, za kterou by měl být majetek k datu ocenění směněn v transakci bez osobních vlivů mezi 
dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci 
jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku." 
 
Určení obvyklé ceny dle vyhlášky č.441/2013 ve znění vyhlášky 488/2020 
(1) Obvyklá cena se určuje porovnáním sjednaných cen stejných, popřípadě obdobných předmětů 
ocenění v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 
Do porovnání se nezahrnují ceny sjednané za vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 
prodávajícího a kupujícího ani vlivu zvláštní obliby.  
(2) Postup určení obvyklé ceny zahrnuje  
a) výběr údajů do souboru pro porovnání s předmětem ocenění nejméně od 3 obdobných předmětů 
na základě kritérií podle druhu předmětu ocenění a jeho zvláštností ke dni ocenění,  
b) srovnávací analýzu údajů z vybraného souboru obdobných předmětů ocenění s údaji o 
oceňovaném předmětu ocenění,  
c) určení základní jednotky pro porovnání a parametrů s významným podílem na výši ceny, určení 
rozdílů parametrů mezi oceňovanými předměty ocenění a obdobnými předměty ocenění, 
d) úpravu sjednaných cen v návaznosti na odlišnost obdobných předmětů ocenění od předmětů 
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oceňovaných jejich korekcí, přičemž odchylka způsobená korekcí musí být řádně odůvodněna, 
e) výběr, odůvodnění a provedení analýzy s vyhodnocením souboru upravených cen včetně 
zdůvodněného případného vyloučení odlehlých údajů a  
f)určení obvyklé ceny, která vychází z vyhodnocení souboru upravených cen. 
(3) Údaje použité pro určení obvyklé ceny musí být kontrolovatelné a postup jejich zpracování musí 
být z ocenění zřejmý a doložený.  
(4) Nemožnost určení obvyklé ceny podle odstavců 1 a 2 je nutné doložit, zejména uvést postupy, 
které byly pro zjištění realizovaných cen obdobných předmětů ocenění provedeny, a jejich 
výsledky. 
 
Určení tržní hodnoty dle vyhlášky č.441/2013 ve znění vyhlášky 488/2020 
(1) Tržní hodnotou předmětu ocenění je odhadovaná částka, která se určuje zpravidla na základě 
výběru z více způsobů oceňování, a to zejména způsobu porovnávacího, výnosového nebo 
nákladového. Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění se zohledňují tržní rizika a předpokládaný 
vývoj na dílčím či místním trhu, na kterém by byl obchodován. 
(2) Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění, s výjimkou služeb, se přihlíží k možnosti jeho 
nejvyššího a nejlepšího využití, které je ke dni ocenění možné, fyzicky dosažitelné, právně 
přípustné a ekonomicky proveditelné. 
(3) Údaje použité pro určení tržní hodnoty musí být kontrolovatelné a postup jejich zpracování, 
včetně použití jednotlivých způsobů oceňování, musí být z ocenění zřejmý a doložený. 
 
Stanovení tržní hodnoty 
Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných 
ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihujíc současnou hodnotu majetku. Ta je velmi 
proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se vyvíjejí v období rozvoje tržního 
hospodářství, stabilizace finanční politiky a soukromého podnikání. Použití metod a způsob 
stanovení tržní hodnoty je také ovlivněn i účelem, pro který se tržní hodnota majetku zjišťuje. 
 
Pro odhad tržní hodnoty se používají tyto oceňovací metody: 
Metoda věcné hodnoty 
Věcná hodnota (časová cena) je reprodukční cena věci snížená o přiměřené opotřebení odpovídající 
opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání. Cena reprodukční je cena, za kterou 
by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu 
opotřebení. 
 
Metoda výnosová 
Tato metoda je založena na koncepci "časové hodnoty peněz a relativního rizika investice".  
Výnosovou hodnotu si lze představit jako jistinu, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě 
uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovité věci. 
 
Metoda porovnávací (komparativní, srovnávací) 
Metoda je založena na porovnání předmětné nemovité věci s obdobnými, jejichž ceny byly v 
nedávné minulosti na trhu realizovány, jsou známé a ze získané informace je možno vyhodnotit jak 
hodnotu samotné stavby či souboru staveb, tak hodnotu pozemku. 
 
 
S podíly na bytových domech se příliš často neobchoduje, jelikož na podíl na BD neposkytují 
banky úvěry. Z tohoto důvodu je stanovena jen zjištěná čili administrativní cena. Není 
dostatek zjištěných realizovaných ceny podílů na bytových domech pro stanovení obvyklé 
ceny.  
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3. NÁLEZ 

3.1. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 
Název předmětu ocenění: podíl na bytovém domě 
Adresa předmětu ocenění: Novobranská 271/18 
 41201 Litoměřice 
LV: 4100 
Kraj: Ústecký 
Okres: Litoměřice 
Obec: Litoměřice 
Katastrální území: Litoměřice 
Počet obyvatel: 23 623 
Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 1 319,00 Kč/m2 

Vlastnické a evidenční údaje 
6301090334, Karel Ostermann, Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice, podíl: 205 / 3000  

Celkový popis nemovité věci 
Oceňovaná nemovitost se nachází v centru města Litoměřic v ulici Novobranská. Bytový dům je ve 
dvorní části v blízkosti je náměstí a pošta. V Litoměřicích je dobrá občanská vybavenost a dopravní 
spojení. K dispozici jsou všechny základní inženýrské sítě. Ocenění se týká spoluvlastnického 
poddílu 205/3000 na bytovém domě č.p.271 včetně pozemku p.č.790.  
V domě je 5 bytů a oceňovaný spoluvlastnický podíl je spojený s užíváním podílu 1/3 na bytě 2+1 v 
2.NP z čelního pohledu vlevo.  
Pozemek p.č.790 je plně zastavěn bytovým domem, dům je podsklepený a má dvě nadzemní 
podlaží a půdní prostor pod mansardovou střechou. 
Stáří bytového domu odhaduji na více než 100 let. Dům je v průměrném technickém stavu s novou 
fasádou cca v roce 2014.  
Byt 2+1 spojený s užíváním podílu 250/1000 (oceňována je jen 1/3 tohoto podílu) je o dispozici 
2+1 se starším vybavením - okna dřevěná špaletová, podlahy dřevěné prkenné s PVC, dveře 
dřevěné zárubně se zašupovacími dveřmi, koupelna se starším vybavením min. 30 let - vana, 
umyvadlo a samostatné wc. Vytápění je plynovým kotlem umístěným v koupelně v bytě s 
rozvodem do radiátorů. Podlahová plocha bytu je 59,3 m2.  

3.2. Obsah 
1. Pozemek p.č.790  

1.1. Oceňované pozemky  
1.2. Bytový dům č.p.271  
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4. ZNALECKÝ POSUDEK 

4.1. Ocenění cenou zjištěnou 

Oceňovací předpis 
Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 
121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., 
č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb., č. 225/2017 Sb. a č. 237/2020 
Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 
53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb., č. 488/2020 Sb. a č. 424/2021 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá 
poptávce 

II  0,00 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 
území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 
IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 
tisíc a všechny obce v okr. Praha – východ, Praha – západ a 
katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické 
lokality 

III  1,00 

8. Poloha obce: Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou 
nebo Brnem nebo katastrální území vyjmenovaných obcí v tabulce 
č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a Brna) 

II  1,10 

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, 
služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní 
(peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,05 

 
V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy 
č. 3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,155 
  i = 1  

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  

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

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 
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2000 obyvatel 
Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  1,00 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: 
Rezidenční zástavba 

I  0,04 

3. Poloha pozemku v obci: Střed obce – centrum obce I  0,03 
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 
I  0,00 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je 
dostupná občanská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 
špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné 
komunikaci s možností parkování na pozemku 

V  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: MHD – centrum obce IV  0,03 
8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 

komerčního využití 
II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez vlivu.  II  0,00 
 
  

11 
 

Index polohy IP = P1 * (1 +Pi) = 1,100 
  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy 
č. 3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 1,271 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 1,100 

1. Pozemek p.č.790 

1.1. pozemky 

Pozemek je zastavěn bytovým domem. 
 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 1,000 

Index polohy pozemku IP = 1,100 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 

včetně - ostatní orientace 
IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 
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4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a 
ochranné pásmo 

I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 
6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 +Pi = 1,000 
  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 1,000 * 1,100 = 1,100 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 
odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 
[Kč/m2]  

Index Koef. 
Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek  
§ 4 odst. 1  1 319,-  1,100    1 450,90 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 
nádvoří 

790 177 1 450,90  256 809,30 

Stavební pozemek - celkem 177   256 809,30 

1.2. Bytový dům č.p.271 

Bytový dům není ke dni místního šetření pronajat, ale jeho stavebně technický stav pronajmutí 
umožňuje a proto je provedeno ocenění kombinací nákladového a výnosového ocenění. 
 
Výnosy z nájmů podobných bytů v Litoměřicích se pohybují při dlouhodobém mapování okolo 200 
Kč/m2 měsíčně tj. 2400 Kč/m2 ročně. Pro výpočet výnosové metody bylo použito případné obvyklé 
nájemné. 
Nájemné na valuo.cz 
1. byt 2+1 Žižkova  Litoměřice 1499 59 m2 10900Kč měsíčně tj . 185 Kč/m2/měsíc  
2.byt  2+1 Tylova Litoměřice  62 m2 11.500 kč měsíčně tj. 191 Kč/m2/měsíc 
3. byt 2+kk Lodní náměstí Litoměřice 59 m2 12.500,-Kč měsíčně tj. 211 Kč/m2/měsíc 
Průměrná cena je 195,67 Kč/m2/měsíc tj. 2348 Kč/m2/rok 
 

Ocenění nákladovým způsobem 

Ocenění staveb nákladovým způsobem 

Bytový dům č.p.271 

 
 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: K. domy vícebytové (netypové) 
Svislá nosná konstrukce: zděná 
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Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1122 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží 
Zastavěná 

plocha 
Konstr. 
výška 

Součin 

1.PP  177,00 m2  2,80 m  495,60 
1.NP  177,00 m2  3,40 m  601,80 
2.NP  177,00 m2  3,40 m  601,80 
Součet   531,00 m2   1 699,20 
 
Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 1 699,20 / 531,00 = 3,20 m 
Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 531,00 / 3 = 177,00 m2 

Obestavěný prostor 

Název Obestavěný prostor   
1.PP (177)*(2,80) =  495,60 m3 

1.NP (177)*(3,40) =  601,80 m3 

2.NP (177)*(3,40) =  601,80 m3 

zastřešení 177*(3,35+4)/2 -1,5*2*17,5/2 =  624,23 m3 

 

(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 
Název Typ Obestavěný prostor 
1.PP PP  495,60 m3 

1.NP NP  601,80 m3 

2.NP NP  601,80 m3 

zastřešení Z  624,23 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  2 323,43 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 
standardu 

Část 
[%] 

1. Základy včetně zemních prací betonové pasy S 100 
2. Svislé konstrukce zděné tl. 45 cm a více S 100 
3. Stropy rovné podhledy S 100 
4. Krov, střecha dřevěný vázaný S 100 
5. Krytiny střech tašková krytina S 100 
6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S 100 
7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100 
8. Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S 100 
9. Vnitřní obklady keramické běžné obklady S 100 
10. Schody železobetonové monolitické s běžným 

povrchem 
S 100 

11. Dveře hladké plné dveře S 100 
12. Vrata  X 100 
13. Okna dvojitá špaletová S 100 
14. Povrchy podlah PVC S 100 
15. Vytápění etážové, plynový kotel S 100 
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16. Elektroinstalace světelná třífázová S 100 
17. Bleskosvod bleskosvod S 100 
18. Vnitřní vodovod ocelové trubky S 100 
19. Vnitřní kanalizace litinové S 100 
20. Vnitřní plynovod rozvod zemního plynu S 100 
21. Ohřev teplé vody plynovým kotlem S 100 
22. Vybavení kuchyní běžný plynový sporák S 100 
23. Vnitřní hygienické vybavení WC, umyvadla, vana S 100 
24. Výtahy chybí C 100 
25. Ostatní běžné digestoře a odvětrání S 100 
26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 
[%] 

Koef. 
Upravený 
obj. podíl 

1. Základy včetně zemních prací S  6,00 100  1,00  6,00 
2. Svislé konstrukce S  18,80 100  1,00  18,80 
3. Stropy S  8,20 100  1,00  8,20 
4. Krov, střecha S  5,30 100  1,00  5,30 
5. Krytiny střech S  2,40 100  1,00  2,40 
6. Klempířské konstrukce S  0,70 100  1,00  0,70 
7. Úprava vnitřních povrchů S  6,90 100  1,00  6,90 
8. Úprava vnějších povrchů S  3,10 100  1,00  3,10 
9. Vnitřní obklady keramické S  2,10 100  1,00  2,10 
10. Schody S  3,00 100  1,00  3,00 
11. Dveře S  3,20 100  1,00  3,20 
12. Vrata X  0,00 100  1,00  0,00 
13. Okna S  5,40 100  1,00  5,40 
14. Povrchy podlah S  3,10 100  1,00  3,10 
15. Vytápění S  4,70 100  1,00  4,70 
16. Elektroinstalace S  5,20 100  1,00  5,20 
17. Bleskosvod S  0,40 100  1,00  0,40 
18. Vnitřní vodovod S  3,30 100  1,00  3,30 
19. Vnitřní kanalizace S  3,20 100  1,00  3,20 
20. Vnitřní plynovod S  0,40 100  1,00  0,40 
21. Ohřev teplé vody S  2,10 100  1,00  2,10 
22. Vybavení kuchyní S  1,80 100  1,00  1,80 
23. Vnitřní hygienické vybavení S  3,80 100  1,00  3,80 
24. Výtahy C  1,30 100  0,00  0,00 
25. Ostatní S  5,60 100  1,00  5,60 
26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 
Součet upravených objemových podílů  98,70 
Koeficient vybavení K4:  0,9870 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  2 150,- 
Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 
Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9573 
Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,9563 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9870 
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Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,0500 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,4930 
Základní cena upravená [Kč/m3] =  4 775,02 

Plná cena: 2 323,43 m3 * 4 775,02 Kč/m3 =  11 094 424,72 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 100 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 50 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 150 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 100 / 150 = 66,7 %   
Koeficient opotřebení: (1- 66,7 % / 100) *  0,333 

Bytový dům č.p.271 - zjištěná cena =  3 694 443,43 Kč 

Rekapitulace nákladových cen: 

Bytový dům č.p.271 =  3 694 443,43 Kč 

Nákladové ceny - celkem =  3 694 443,43 Kč 

Ocenění výnosovým způsobem 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Druh objektu: Bytové domy netypové 
Základní míra kapitalizace (dle příl. č. 22): 4,50 % 
Úprava kapitalizace pro pokrytí zvýšeného rizika spojeného s docílením pronájmu celkové 
podlahové plochy pro stavby oceněné dle § 31 odst. 1 a) a c): 0,1 % 
Míra kapitalizace (dle příl. č. 22): 4,60 % 

Výnosy z nepronajatých částí 

Název Plocha [m2] Nájemné 
[Kč/m2/rok] 

Nájemné 
[Kč/měsíc] 

Roční výnos [Kč] 

Byt č.1 1.PP  59,30  2 348,-  11 603,03  139 236,40 
Byt č.2 1.NP  59,30  2 348,-  11 603,03  139 236,40 
Byt č.3 1.NP  59,30  2 348,-  11 603,03  139 236,40 
Byt č.4 2.NP  59,30  2 348,-  11 603,03  139 236,40 
Byt č.5 2.NP  59,30  2 348,-  11 603,03  139 236,40 
Výnosy celkem     696 182,- 

Ocenění 

Celkové roční výnosy z pronajímaných prostor: =  696 182,- Kč 

Odpočet 5 % z ceny skutečně zastavěné plochy pozemku: 

 - cena stavebního pozemku: 256 809,30 Kč 
 - výměra stavebního pozemku: 177,00 m2 

 - skutečně zastavěná plocha: 177,00 m2 

 - cena skutečně zastavěné plochy: 256 809,30 Kč 
Odpočet 5 % z ceny skutečně zastavěné plochy pozemku: -  12 840,47 Kč 

Odpočet nákladů procentem ze započítaného nájemného: 

696 182,00 * 40 %  -  278 472,80 Kč 
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Roční nájemné upravené dle § 32 odst. 5:  =  404 868,73 Kč 
Míra kapitalizace 4,60 % /  4,60 % 

Cena stanovená výnosovým způsobem =  8 801 494,10 Kč 

Ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu oceňování 

Skupina: C) Bez zásadních změn - stabilizovaná oblast, 
nemovitost má rozvojové možnosti 

Zdůvodnění zatřídění do skupiny C): 
Jedná se o stabilně zastavěnou část města v blízkosti centra, s možností vybudování půdního bytu.  
Ocenění nákladovým způsobem CN =  3 694 443,43 Kč 
Ocenění výnosovým způsobem CV =  8 801 494,10 Kč 
Rozdíl R =  5 107 050,67 Kč 

Ocenění dle přílohy č. 23 tab. 2, skupiny C): 

 CV * 1,05 =  9 241 568,80 Kč 

Bytový dům č.p.271 - zjištěná cena =  9 241 568,80 Kč 

Pozemek p.č.790 - rekapitulace 
1.1. Pozemky:   256 809,30 Kč 

Pozemek p.č.790 - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu =  9 498 378,11 Kč 
Úprava ceny vlastnickým podílem * 205 / 3 000 

Pozemek p.č.790 - zjištěná cena celkem =  649 055,84 Kč 
 

4.2. Výsledky analýzy dat 
1. Pozemek p.č.790  649 055,80 Kč 

1.1. Oceňované pozemky  17 548,64 Kč 
1.2. Bytový dům č.p.271  631 507,20 Kč 
  = 649 055,80 Kč  

Výsledná cena - celkem:  649 055,80 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  649 060,- Kč 

slovy: Šestsetčtyřicetdevěttisícšedesát Kč 
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5. ZÁVĚR 

5.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď 
Zjištěná cena  podílu 205/3000 na bytovém domě Město č.p.271 jako součásti pozemku p.č.790 
k.ú. Litoměřice pro účely insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn.KSUL 74 INS 22962/2017 je 
649.060,-Kč.  
 

Výsledná cena - celkem:  649 055,80 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  649 060,- Kč 

slovy: Šestsetčtyřicetdevěttisícšedesát Kč 
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Odměna nebo náhrada nákladů 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 22-0010. 

ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudek jsem podala jako znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad 
Labem dne 3.listopadu 2010 č.j. Spr 4852/2010 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a 
odhady nemovitostí. 

Doložka dle zákona §127a z. 99/1963 Sb.  

Jako soudní znalec jmenovaný  rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 3.listopadu 
2010 č.j. Spr 4852/2010 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí 
prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. Prohlašuji, že 
tento posudek má všechny zákonem požadované náležitosti. 

 
 

Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 1/1332/2022 evidence posudků. 

V Litoměřicích 19. 1. 2022 

 

 

OTISK ZNALECKÉ PEČETI 

Ing. Šárka Poláčková 
Kaštanová 540 

412 01 Litoměřice 

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.11.12. 
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