
 

 

  

 

 

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 
číslo 1477-113-2016 

 
 

 
 

NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1126/7, Třešť. 

Katastrální údaje: Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Třešť, k. ú. Třešť 

Adresa nemovité věci: Nerudova 1126/6, 586 01 Třešť 

Vlastník stavby: Dana Křikavová, id. 625326/0651, bytem Nerudova 1125/4, 589 01 Třešť 

vlastnictví: výhradní 

Vlastník pozemku: Dana Křikavová, id. 625326/0651, bytem Nerudova 1125/4, 589 01 Třešť 

vlastnictví: podílové 

  

OBJEDNAVATEL: Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Jiří Tomek, IČ: 14678179 

Adresa objednavatele: Bráfova 471/58, 674 01 Třebíč 

  

ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Dostál 

Adresa zhotovitele: Zahradní 479/25, 674 01 Třebíč 

 IČ: 47355999 telefon: 774 800 820 e-mail: tdostal@znalci.net 

  

ÚČEL OCENĚNÍ: Pro exekuční řízení sp. zn. 093 Ex 1346/12  

(ocenění stávajícího stavu) 
 

 

OBVYKLÁ CENA 920 000 Kč 

 
Datum místního šetření: 21. 9. 2016                             Stav ke dni: 21. 9. 2016 

Za přítomnosti: znalce 

Počet stran:  20      Počet příloh: 4       Počet vyhotovení:  2 
 

V Třebíči, dne 27. 9. 2016  
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NÁLEZ 
 

Znalecký úkol  

Úkolem znalce je zjistit obvyklou (tržní) cenu nemovitosti - bytové jednotky č. 1126/7 vymezené 

podle zákona č. 72/1994 Sb., nacházející se v bytovém domě č. p. 1124, č. p. 1125 a č. p. 1126, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 747/20941 na společných částech výše uvedené budovy a 

pozemcích parc. č. 70/3, parc. č. 70/4 a parc. č. 70/5, zapsáno na LV č. 3454 (bytová jednotka), LV 

č. 2472 (budova) a LV č. 2986 (pozemek) vše pro k. ú. Třešť, obec Třešť, okres Jihlava. 

Základní pojmy a metody ocenění  

Ocenění podle cenového předpisu 

Cena zjištěná (administrativní cena) podle cenového předpisu vyhlášky MF č. 441/2013 Sb. v 

aktuálním znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku.  

 

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." 

 

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. 

Jiným způsobem oceňování stanoveným výše uvedeným zákonem nebo na jeho základě jsou:  

- nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu 

ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění 

 

- výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z 

výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat a z kapitalizace tohoto 

výnosu (úrokové míry) 

 

- porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným 

předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné 

funkčně související věci 

 

- oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo 
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která je jinak zřejmá 

 

- oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě 

předpisů o účetnictví 

 

- oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve 

stanoveném období na trhu 

 

- oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, popřípadě 
cena odvozená ze sjednaných cen. 

Pro odhad tržní hodnoty bytové jednotky byly použity tyto oceňovací metody: 

Metoda porovnávací v rámci ceny zjištěné podle zvláštních předpisů (vyhlášky MF č. 441/2013 

Sb. v aktuálním znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku).  

Metoda ryze 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. 

Metoda stanovení zjištěné ceny 

Tato metoda byla použita pro stanovení samostatné ceny pozemků, resp. spoluvlastnického podílu 

na předmětných pozemcích. Samostatná metoda pro ocenění pozemků nebyla použita, neboť 

spoluvlastnický podíl na pozemcích má zanedbatelnou hodnotu, vzhledem k ceně bytové jednotky a 

spoluvlastnický podíl na společných částech budovy je již zahrnut v ceně bytové jednotky a není 

samostatně ocenitelný. 

 

Přehled podkladů  

-  výpis z katastru nemovitostí LV č. 3454, ze dne 29. 8. 2016 vyhotovený certifikovaným 

dálkovým přístupem do databáze ČÚZK pro účely provedení exekuce, č. j. 1346/12 pro JUDr. Jiří 

Tomek, Exekutorský úřad Třebíč, jehož platnost ke dni ocenění byla ověřena dálkovým přístupem 

do databáze ČÚZK 

-  výpis z katastru nemovitostí LV č. 2472, ze dne 29. 8. 2016 vyhotovený certifikovaným 

dálkovým přístupem do databáze ČÚZK pro účely provedení exekuce, č. j. 1346/12 pro JUDr. Jiří 

Tomek, Exekutorský úřad Třebíč, jehož platnost ke dni ocenění byla ověřena dálkovým přístupem 

do databáze ČÚZK 

-  výpis z katastru nemovitostí LV č. 2986, ze dne 29. 8. 2016 vyhotovený certifikovaným 

dálkovým přístupem do databáze ČÚZK pro účely provedení exekuce, č. j. 1346/12 pro JUDr. Jiří 

Tomek, Exekutorský úřad Třebíč, jehož platnost ke dni ocenění byla ověřena dálkovým přístupem 

do databáze ČÚZK 

-  informace a údaje sdělené objednatelem znaleckého posudku před zahájením prací na 

ocenění a v jejich průběhu 

-  informace a údaje zjištěné při místním šetření dne 21. 9. 2016 

- kopie katastrální mapy předmětného území, pro k. ú. Třešť, mapový list DKM ze dne 25. 9. 

2016 vyhotovená dálkovým přístupem do databáze ČÚZK 

- nabývací titul k nemovitosti, kterým je Smlouva (dohoda) o vypořádání SJM ze dne 21. 11, 

2012 s právními účinky vkladu práva ke dni 23. 1. 2013 pro Danu Křikavovou, bytem Nerudova 

1125/4, 589 01 Třešť 

- skutečnosti a výměry zjištěné na místě při místním šetření 

-  zákon č. 151/97 Sb. o oceňování majetku ze dne 17. 6. 1997 

-  vyhláška č. 419/2013 Sb. min. financí České republiky ze dne 9. 12. 2013, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., ze dne 19. 
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9. 2014, vyhlášky č. 345/2015 Sb., ze dne 10. 12. 2015 a vyhlášky č. 53/2016 Sb., ze dne 8. 2. 2016 

- žádné další doklady ani dokumentace nebyly předloženy 

K zaměření nemovitosti a následnému zpracování znaleckého posudku byly užity běžné technické 

pomůcky (laserový dálkoměr, 30 m ocelové pásmo, měřicí tyč, 3 m svinovací metr), platný 

oceňovací předpis a odborná literatura. Výsledný znalecký posudek byl zpracován na PC/AT 

pomocí softwarového vybavení firmy Pluto Olt. 

 

Místopis  

Souhrnné informace 

Status: Město 

Typ sídla: Pověřený obecní úřad 

ZUJ (kód obce): 588032 

NUTS5: CZ0632588032 

LAU 1 (NUTS 4): CZ0632 - Jihlava 

NUTS3: CZ063 - Kraj Vysočina 

NUTS2: CZ06 - Jihovýchod 

Obec s pověřeným obecním úřadem: Třešť 

Obec s rozšířenou působností: Jihlava 

Katastrální plocha (ha): 4 696 

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2016: 5 785 

Nadmořská výška (m n. m.): 545 

Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 15° 28' 56'' E, 49° 17' 27'' N 

První písemná zpráva (rok): 1 349 

PSČ: 589 

Město Třešť se nachází v kraji Vysočina cca 18 km jihozápadně od města Jihlava. Jedná se o město 

s rozvinutou infrastrukturou a se středně širokou nabídkou občanského vybavení. Rozšířená nabídka 

občanského vybavení je dostupná v Jihlavě. Ze vzdělávacích zařízení se ve městě nachází mateřské, 

základní a střední školy. Zdravotní péči ve městě zajišťuje poliklinika a lékárny. Nákup zboží je 

dostupný v supermarketech. Ve městě se dále nachází pošta, kino, muzeum, galerie, kulturní dům, 

knihovna a jiné. Dopravní obslužnost města zajišťují příměstské autobusy a vlaky. 

 

Celkový popis  

Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 1126/7 vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., 

nacházející se v bytovém domě č. p. 1124, č. p. 1125 a č. p. 1126, včetně spoluvlastnického podílu 

ve výši 747/20941 na společných částech výše uvedené budovy a pozemcích parc. č. 70/3, parc. č. 

70/4 a parc. č. 70/5, zapsáno na LV č. 3454 (bytová jednotka), LV č. 2472 (budova) a LV č. 2986 

(pozemek) vše pro k. ú. Třešť, obec Třešť, okres Jihlava. 

Dle předložených dokladů, dle stavu konstrukcí a dostupných informací se jedná o bytový dům, 

který byl postaven a kolaudován v roce 1985 s poslední rekonstrukcí v roce 2015 (MG – Real, 

s.r.o., Jihlava).  

Dům se nachází asi 150 m jižním směrem od centrálního náměstí T. G. Masaryka, které je nejužším 

centrem města. Leží na severní straně místní zpevněné komunikace, která vede po ulici Nerudova, 

od které je oddělen dlážděným chodníkem, zelenou plochou a parkovací plochou s omezenou 

kapacitou. Je postaven ve smíšené zástavbě v dosahu veškeré občanské vybavenosti města, která je 

úplná. Jedná se o liniový bytový dům v panelové technologii stavební výroby, který je složen ze tří 

na sebe navazujících sekcí, z nichž každá sekce má vlastní číslo popisné a vstup. V místě je 

možnost napojení na elektrorozvodnou síť, veřejný vodovod, rozvod zemního plynu a obecní 

dešťovou i splaškovou kanalizaci. Zastávky hromadné autobusové i železniční dopravy jsou ve 

standardní pěší dostupnosti. V lokalitě se nachází přiměřená občanská vybavenost, včetně 

sportoviště, školy, nákupního střediska a střediska základních služeb. Podrobný popis nemovitosti 

je proveden v následujících částech ocenění. 
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RIZIKA  

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci:   

 Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru 

nemovitostí 

 Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru 

nemovitostí 

 

 Stav stavby umožňuje podpis zástavní 

smlouvy (vznikla věc) 

 Stav stavby neumožňuje podpis zástavní 

smlouvy 

 

 Skutečné užívání stavby není v rozporu s její 

kolaudací 

 Skutečné užívání stavby je v rozporu s její 

kolaudací 

 

 Přístup k nemovité věci přímo z veřejné 

komunikace je zajištěn 

 Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z 

veřejné komunikace 

 

Komentář: bez rizik.  

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  

 Nemovitá věc není situována v záplavovém 

území 

 Nemovitá věc situována v záplavovém území  

Komentář: bez rizik spojených s umístěním nemovitosti.  

Věcná břemena a obdobná zatížení:   

 Zástavní právo   

 Exekuce   

Komentář: na nemovitosti je zřízeno zástavní právo smluvní, které vzniklo na základě 

Smlouvy o zřízení zástavního práva dle obč. zák. ze dne 27. 8. 2008 s právními účinky vkladu 

práva ke dni 27. 8. 2008 ve prospěch Raiffeisenbank a.s., jako zástava úvěru od banky, bez 

vlivu na výši obvyklé ceny nemovitosti.  

Na nemovitosti vázne rovněž Nařízení exekuce a s ní spojený Exekuční příkaz k prodeji 

nemovitosti. Mírné riziko právních stavů, ze kterého může vyplynout zvýšená délka realizace 

prodeje předmětné nemovitosti, bez vlivů na výši její obvyklé ceny. 

Omezení vlastnických práv s přímým vlivem na výši obvyklé ceny se nevyskytuje. 

 

Ostatní rizika: nejsou  

Komentář: bez rizik spojených s pronájmem nemovitosti.  

  

OBSAH 

Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu 
1. Ocenění staveb 

1.1 Bytová jednotka č. 1126/7 

 

Obsah tržního ocenění majetku 
1. Výnosové ocenění 

1.1 Bytová jednotka č. 1126/7 

2. Porovnávací ocenění 

2.1 Bytová jednotka č. 1126/7 
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OCENĚNÍ 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka je vyšší než 

nabídka - výrazné oživení realitního trhu a segmentu bytových 

jednotek. 

III  0,04 

2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka 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 

  
5 

 

Index trhu IT = P6 * (1 + Pi) = 1,040 

  i = 1 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 

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, 

dobré parkovací možnosti 

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD – 

dobrá dostupnost centra obce 

III  0,02 

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 II  0,00 

 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 1,090 

  i = 2 

Koeficient pp = IT * IP = 1,134 
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Základní cena stavebních pozemků pro k.ú. Třešť: 

Základní zjištěná cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 160,00 Kč/m2 

Koeficienty obce 

Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce - Nad 5000 obyvatel I  0,85 

O2. Hospodářsko-správní význam obce - Obce s počtem obyvatel nad 

5000 a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ 

III  0,85 

O3. Poloha obce - Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí 

(oblastí) vyjmenovaným v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) 

II  1,03 

O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, 

kanalizace a plyn 

I  1,00 

O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční a autobusová zastávka II  0,95 

O6. Občanská vybavenost v obci - Komplexní vybavenost (obchod, 

služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) 

služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,00 

 

Základní zjištěná cena stavebního pozemku: 

 ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 820,00 Kč/m2 

Ocenění prováděné podle cenového předpisu 
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. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 

Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb. a č. 53/2016 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 

1. Ocenění staveb 

1.1 Bytová jednotka č. 1126/7 

Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 1126/7 vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., 

nacházející se v bytovém domě č. p. 1124, č. p. 1125 a č. p. 1126, včetně spoluvlastnického podílu 

ve výši 747/20941 na společných částech výše uvedené budovy a pozemcích parc. č. 70/3, parc. č. 

70/4 a parc. č. 70/5, zapsáno na LV č. 3454 (bytová jednotka), LV č. 2472 (budova) a LV č. 2986 

(pozemek) vše pro k. ú. Třešť, obec Třešť, okres Jihlava. 

Dům je situován jižním směrem od centrálního náměstí T. G. Masaryka, na severním okraji místní 

zpevněné komunikace vedoucí po ulici Nerudova. Bytová jednotka se nachází v liniovém 

panelovém domě, který je postaven, jako pětipodlažní blok sídlištní zóny složený ze tří, na sebe 

navazujících sekcí, z nichž každá sekce má samostatný vstup a č. p. V každé sekci je celkem 13 

bytových jednotek a celkem je v domě 39 bytových jednotek. 

Jedná se o dům typový s konstrukčním systémem T06B. Je proveden jako panelový, montovaný z 

prefabrikovaných stěnových a stropních panelů. Dům má celkem 1 kombinované technické a 

obytné nadzemní podlaží, kde je jedna bytová jednotka a dále společné prostory, místnost pro kola, 

sušárna a sklepní kóje příslušné k bytovým jednotkám. Ve 2 - 5. NP jsou společné prostory a bytové 

jednotky (celkem 3 na každé podlaží).  

Dům byl kolaudován v roce 1985 a v roce 2015 byl revitalizován. Byl upraven zateplovacím 

systémem, včetně nátěru fasády, dále byla provedena výměna oken a dveří za plastová a byly 

zhotoveny nové lodžie s přizděním bočních konstrukcí. Rekonstruována byla rovněž jednoplášťová 

plochá střecha a živičná střešní krytina. U domu jsou provedeny kompletní klempířské konstrukce 

(parapety, oplechování atik na střeše, větracích hlavic, balkonů a přístřešku nad vchodem). Je 
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proveden bleskosvod.  

Dům je založen na betonových základových pasech. Svislé obvodové konstrukce domu jsou 

provedeny ze sendvičových panelů s tepelnou izolací v celkové tloušťce 26 cm. Nosné stěny jsou 

provedeny z panelů o tl. 14 cm a příčky z panelů tl. 8 cm. Stropy jsou z železobetonových 

kompletizovaných stropních panelů. Vnitřní komunikace je řešena centrálním schodištěm s 

teracovým povrchem na betonových stupních. Podlahy společných prostor jsou ve sklepě z 

betonové mazaniny, na chodbách z litého teraca, pouze vstupní část je provedena v keramické 

dlažbě.  

Vlastní byt je o velikosti 3+1. Nachází se ve 4. NP v domě bez výtahu. Orientace obytné místnosti 

je na jih a na sever. Místní šetření bylo provedeno bez možnosti vstupu do všech prostor bytové 

jednotky, a proto bude následující popis konstrukčních prvků a vybavení proveden na základě 

dostupných informací. Podlahy v bytu předpokládám ve standardním provedení jako PVC povlaky, 

popřípadě keramická dlažba a jiné standardní povlaky na betonovém podkladu. V domě i v bytě je 

proveden rozvod studené i teplé vody, ohřev je řešen centrální blokovou kotelnou, radiátory v bytě 

jsou rekonstruovány a opatřeny termostatickými hlavicemi. Je provedena domovní kanalizace z 

bytového jádra a společných prostor s napojením na veřejnou kanalizaci. Byt není plynofikován, 

kuchyň je vybavena standardní kuchyňskou linkou s digestoří. Je proveden rozvod el. energie. Okna 

v oceňované bytové jednotce jsou plastová v rámci centrální výměny oken a vstupu. Vnitřní dveře 

jsou hladké plné, nebo prosklené, ve sklepech jsou hladké plné dveře. Vnitřní omítky jsou 

jednovrstvé, stěrkové. Předpokládám standardní vybavení koupelny a WC zařizovacími předměty 

pod standardní údržbou. Vybavení a příslušenství jednotky o velikosti 3+1 tvoří kuchyňská linka, 

spižní skříň, dřez, umyvadlo, vana, WC+splachovač, vodovodní baterie, otopná a osvětlovací tělesa, 

zvonek a listovní schránka. Součástí jednotky je veškerá její vybavenost (potrubní rozvody vody, 

ústředního topení, elektroinstalace a odpady), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů. 

K vlastnictví jednotky dále patří podlahové krytiny, stropní vystrojení prostor v místnostech bytu, 

nenosné příčky, bytové jádro, vnitřní dveře, vstupní dveře a okna, vnitřní elektrické rozvody a k 

nim připojené instalační předměty (světla, zásuvky, zářivky, vypínače) od spínacích hodin, příp. 

pojistkové rozvodnice. K bytové jednotce č. 1126/7 přináleží spoluvlastnický podíl v rozsahu 

747/20941 na společných částech budovy č. p. 1124, č. p. 1125 a č. p. 1126 a pozemkům parc. č. 

70/3, parc. č. 70/4 a parc. č. 70/5, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako zastavěná 

plocha a nádvoří o celkové výměře 634 m2. 

Ocenění pro stanovení podílu jednotky na pozemcích 

Pozemky 

Předmětem ocenění jsou pozemky parc. č. 70,3, parc. č. 70/4 a parc. č. 70/5, 5318/21, které jsou 

evidovány v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2, 214 m2 a 215 

m2, celkem tedy 643 m2. K bytové jednotce č. 1126/7 přísluší spoluvlastnický podíl o velikosti id. 

747/20941 k výše uvedeným pozemkům. 

Index trhu s nemovitostmi IT = 1,040 

Index polohy pozemku IP = 1,090 

Výpočet indexu cenového porovnání 

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 % IV  0,00 
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včetně; ostatní orientace 

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

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 = 1,040 * 1,000 * 1,090 = 1,134 

Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné 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  

§ 4 odst. 1  820,-  1,134    929,88 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

70/3 214,00 929,88  198 994,32 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

70/4 214,00 929,88  198 994,32 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

70/5 215,00 929,88  199 924,20 

Stavební pozemky - celkem 643,00   597 912,84 

Pozemky - zjištěná cena =  597 912,84 Kč 

Celková cena nemovitého majetku pro stanovení podílu =  597 912,84 Kč 

 

Vlastní ocenění jednotky 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Bytový prostor § 38 porovnávací metoda 

Poloha objektu: Kraj Vysočina, obec 2 001 – 10 000 obyvatel 

Stáří stavby: 31 let 

Základní cena ZC (příloha č. 27): 11 981,- Kč/m2 

 

Podlahové plochy bytu 
koeficient dle typu 

podlahové plochy 

 

obytná plocha bytové jednotky: 72,70 *  1,00 =  72,70 m2 

sklepní kóje: 2,00 *  0,10 =  0,20 m2 
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lodžie: 3,20 *  0,20 =  0,64 m2 

Započítaná podlahová plocha bytu:   73,54 m2 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

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

2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, 

sklad 

II  0,00 

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

4. Umístění bytu v domě - Ostatní podlaží nevyjmenované - 4. NP bez 

výtahu 

 

II  0,00 

5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové 

strany - s výhledem 

III  0,03 

6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní 

provedení 

III  0,00 

7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní 

vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 

III  0,00 

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

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

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

údržbou 

II  1,00 

Koeficient pro stáří 31 let: 

s = 1 - 0,005 * 31 = 0,845 
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Index vybavení IV = (1 + Vi) * V10 * 0,845 = 0,870 

  i = 1 

Index trhu s nemovitými věcmi IT = 1,040 

Index polohy pozemku IP = 1,090 

Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 11 981,- Kč/m2 * 0,870 = 10 423,47 Kč/m2 

CBP = PP * ZCU * IT * IP = 73,54 m2 * 10 423,47 Kč/m2 * 1,040 * 1,090= 868 951,99 Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  868 951,99 Kč 

Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na příslušenství a pozemku 

Zjištěná cena pozemku: 597 912,84 Kč 

Spoluvlastnický podíl: 747 / 20 941 

Hodnota spoluvlastnického podílu: 

597 912,84 Kč * 747 / 20 941  = 21 328,54 Kč 

Spoluvlastnický podíl na příslušenství a pozemku +  21 328,54 Kč 

Bytová jednotka č. 1126/7 - zjištěná cena =  890 300,00 Kč 
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Ocenění majetku obecnou metodikou 

1. Výnosové ocenění 

1.1 Bytová jednotka č. 1126/7 

Výnosové ocenění bylo provedeno nad rámec povinných metod pro stanovení obvyklé ceny v 

případě bytových jednotek, neboť v lokalitě již existuje částečná databáze obvyklého nájemného. 

Výnosová cena se zjistí se jako soubor (součet) reálně dosažitelného ročního nájemného z 

jednotlivých prostor bytové jednotky, které je obvyklé v daném místě a čase, snížené o roční 

náklady na jejich provoz. Dosažené údaje z nájemních smluv, databáze znalce a realitního trhu byly 

konzultovány se zástupci realitních kanceláří v regionu a realitními makléři. Pro výpočet bylo 

uvažováno s obvyklým nájemným ve výši 7200 Kč/měsíc za celou jednotku, to znamená, že roční 

jednotkový nájem činí 1 157,- Kč/m2/rok (standard) a roční nájem by činil 86 400 Kč za celou 

bytovou jednotku. Nákladové položky byly stanoveny odvozením z reprodukční ceny předmětných 

jednotek a to ve výši obvyklých procentuálních hodnot z této ceny, které jsou používány pro 

stanovení výnosové hodnoty, dle oceňovacích standardů pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé.  

Vzhledem ke skutečnosti, že pronajímatelná plocha není vysoká, předpokládám její vysokou 

využitelnost, a sice ve výši 95 % z celkových pronajmutelných ploch. 

Dle názoru znalce jsou tyto hodnoty nájemného i pronajímatelnosti nemovitosti reálně dosažitelné, 

a při jejich plnění, jsou schopny zajistit trvalý příjem nutný pro bezproblémový provoz oceňované 

nemovitosti. 

 

Přehled pronajímaných plocha a jejich výnosů 

 

č. plocha - účel podlaží podlah. 

plocha 

nájem nájem nájem míra kapit. 

   [m2] [Kč/m2/rok] [Kč/měsíc] [Kč/rok] [%] 

1. Obytné prostory bytová jednotka 75 1 157 7 200 86 400 5,50 

Celkový výnos za rok: 86 400  

 

Výpočet hodnoty výnosovým způsobem 

Podlahová plocha PP m2 75 

Reprodukční cena RC Kč 0 

Výnosy (za rok) 

Dosažitelné roční nájemné za m2 Nj Kč/(m2*rok) 1 157 

Dosažitelné hrubé roční nájemné Nj * PP Kč/rok 86 400 

Dosažitelné procento pronajímatelnosti  % 95 % 

Upravené výnosy celkem Nh Kč/rok 82 080 

Náklady (za rok) 

Daň z nemovitosti  Kč/rok 420 

Pojištění  Kč/rok 1 400 

Opravy a údržba 30,00 % * Nh Kč/rok 24 624 

Správa nemovitosti 5,00 % * Nh Kč/rok 4 104 

Ostatní náklady  Kč/rok 1 000 

Náklady celkem V Kč/rok 31 548 

Čisté roční nájemné N=Nh-V Kč/rok 50 532 

Míra kapitalizace  % 5,50 

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

Výnosová hodnota Cv Kč 919 000,- Kč 
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2. Porovnávací ocenění 

2.1 Bytová jednotka č. 1126/7 

 

Oceňovaná nemovitá věc 

Užitná plocha: 74,70 m2 

 

Popis oceňované nemovité věci 

Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 1126/7 vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., 

nacházející se v bytovém domě č. p. 1124, č. p. 1125 a č. p. 1126, včetně spoluvlastnického podílu 

ve výši 747/20941 na společných částech výše uvedené budovy a pozemcích parc. č. 70/3, parc. č. 

70/4 a parc. č. 70/5, zapsáno na LV č. 3454 (bytová jednotka), LV č. 2472 (budova) a LV č. 2986 

(pozemek) vše pro k. ú. Třešť, obec Třešť, okres Jihlava. 

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedená bytová jednotka slouží pouze k bytovým účelům, bude 

provedeno ocenění porovnáním s obdobnými jednotkami (pouze typickými bytovými jednotkami 

bez podnikatelsky využitelného prostoru), které prošly lokálním realitním trhem, kde byla 

realizována jejich cena. Porovnání bude provedeno na základě užitné plochy bytové jednotky, do 

které je započítána plocha jednotky a sklepa, nebo sklepní kóje. Provedení venkovního prostoru u 

bytové jednotky (balkon, lodžie) bude zahrnuto do ocenění formou koeficientu bytu a jeho 

příslušenství, který popíše provedení balkonu, nebo lodžie a její výměru. Popis jednotlivých 

konstrukčních prvků domu a vybavení bytové jednotky je podrobně popsáno v oddíle ocenění 

administrativní cenou. 

Užitná podlahová plocha bytu se sklepní kójí: 74,70 m2.  

Příslušenství: lodžie 3,20 m2. 

 

Srovnatelné nemovité věci 
 

1. Bytová jednotka 3+1 Nerudova  

 
Bytová jednotka v osobním vlastnictví o dispozici 3+1, ulice Nerudova, Třešť.   

Jedná se o shodnou lokalitu, shodný dům a jeho východní sekci. Dům je situován na severním 

okraji místní zpevněné komunikace s nadstandardní dostupností infrastruktury města a jeho 

občanské vybavenosti, včetně zastávek hromadné dopravy. Koeficient polohy: bez úpravy, 1,00.  

Dům je celkově upraven zateplovacím systémem s novou venkovní silikátovou probarvenou 

omítkou a rekonstrukcí balkonů na lodžie. Rekonstruována byla rovněž střešní krytina a klempířské 

konstrukce. Vnitřní komunikace je řešena centrálním schodištěm s teracovým povrchem na 

betonových stupních. Bez úpravy koeficientem domu, 1,00. 

Vlastní byt je o velikosti 3+1, nachází se ve 2. NP, orientace obytných místností je na jih a na sever. 
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Podlahy v bytu jsou provedeny z PVC a textilních povlaků a v části je provedena keramická dlažba. 

V domě i v bytě je proveden rozvod studené i teplé vody, ohřev a vytápění je řešeno centrální 

plynovou kotelnou, radiátory v bytě jsou původní litinové. Je provedena domovní kanalizace z 

bytového jádra a společných prostor s napojením na veřejnou kanalizaci. Byt je rovněž 

plynofikován, kuchyně je vybavena novou kuchyňskou linkou a pracovní prostor je upraven 

keramickým obkladem. Okna jsou plastová s ditermickým zasklením a jsou na nich osazeny 

interiérové žaluzie. Vnitřní dveře jsou původní hladké plné, nebo prosklené, osazené do kovových 

zárubní. Koupelna a WC se nacházejí ve stavebně upraveném zděném bytovém jádře. Zařizovací 

předměty jsou vyměněny. Celková mírná úprava na lepší vertikální umístění bytu a jeho lepší 

vnitřní vybavení. Koeficient bytu a příslušenství 0,94.  

Užitná podlahová plocha bytu včetně sklepní kóje je 74,80 m2.  

Příslušenství: nezasklená lodžie. Koeficient příslušenství je bez úpravy, 1,00. 

Lokalita Třešť, ulice Nerudova  

Použité koeficienty:  

  K1 koeficient revitalizace domu 1,00  

  K2 Koeficient trhu 1,00  

  K3 Koeficient bytu a příslušenství 0,94  

  K4 polohy 1,00  

Zdroj: Kupní smlouva 

  

Zdůvodnění koeficientu Kc: 

koeficient revitalizace domu - bez úpravy; Koeficient trhu - 

kupní smlouva 2016; Koeficient bytu a příslušenství - mírně 

lepší provedení; polohy - shodná poloha;  

Celkový 

koef. KC 

0,94 

Upravená j. cena 

Kč/m2 

12 064 

Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 

74,80 m2 0 m2 960 000 Kč 12 834 Kč/m2 

 

2. Bytová jednotka 3+1, Nerudova  

 
Bytová jednotka 3+1, západní okraj ulice Nerudova, asi 150 m západním směrem od oceňované 

nemovitosti, lokalita navazující na centrální část města Třešť.  

Jedná se o shodnou lokalitu, s mírně slabší dosažitelností centra, bez úpravy polohového 

koeficientu, 1,00. 

Jedná se o devítipatrový bodový bytový dům v panelové technologii stavební výroby, který je 

celkově upraven zateplovacím systémem s novou venkovní silikátovou probarvenou omítkou a 

rekonstrukcí balkonů na lodžie s přizděním bočních zdí. Rekonstruována byla rovněž střešní krytina 

a klempířské konstrukce. Centrální výměna oken za plastová. Vnitřní vstupní prostor po 

rekonstrukci, keramická dlažba, vstup. Bez úpravy koeficientem provedení domu, 1,00. 
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Vlastní byt je o velikosti 3+1. Nachází se v 5. NP. Orientace obytných místností v línii východ – 

západ. Podlahy v bytu jsou provedeny z PVC a textilních povlaků, chodba, kuchyň a sociální 

zázemí má povlaky po výměně za keramickou dlažbu. V domě i v bytě je proveden rozvod studené 

i teplé vody, ohřev je řešen centrální plynovou kotelnou, radiátory v bytě jsou litinové sloupkové + 

TH, po výměně. Je provedena domovní kanalizace z bytového jádra a společných prostor s 

napojením na veřejnou kanalizaci. Kuchyň je standardně vybavena a je proveden keramický obklad 

pracovního prostoru kuchyňské linky. Koupelna a WC se nacházejí ve zděném bytovém jádře, které 

je upraveno keramickým obkladem. Jednodušší provedení, bez změny dispozičního řešení.   

Mírně lepší provedení vnitřního prostoru a vybavení (zařizovací předměty, kuchyňská linka), 

úprava koeficientem ve výši 0,94 ve prospěch porovnávací nemovitosti. 

Užitná podlahová plocha bytu se sklepní kójí: 76,20 m2.  

Příslušenství: lodžie 3,25 m2. 

Kompletní IS a občanská vybavenost příslušná obci dané velikosti. 

Lokalita Třešť, Nerudova ulice  

Použité koeficienty:  

  K4 polohy 1,00  

  K1 koeficient revitalizace domu 1,00  

  K3 Koeficient bytu a příslušenství 0,94  

  K2 Koeficient trhu 1,00  

Zdroj: Neuvedeno 

  

Zdůvodnění koeficientu Kc: 

polohy - bez úpravy; koeficient revitalizace domu - bez vlivu 

na cenu; Koeficient bytu a příslušenství - mírně lepší 

provedení; Koeficient trhu - bez úpravy, realizace KS 2016;  

Celkový 

koef. KC 

0,94 

Upravená j. cena 

Kč/m2 

12 336 

Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 

76,20 m2 0 m2 1 000 000 Kč 13 123 Kč/m2 

 

3. Bytová jednotka 3+1, Barvířská  

 
Bytová jednotka v osobním vlastnictví o dispozici 3+1, ulice Barvířská, Třešť.   

Jedná se o shodnou lokalitu, obdobně revitalizovaný dům, který je vzdálen od oceňované 

nemovitosti asi 150 m severním až severozápadním směrem. Dům je situován na východním okraji 

místní zpevněné komunikace s nadstandardní dostupností infrastruktury města a jeho občanské 

vybavenosti, včetně zastávek hromadné dopravy. Koeficient polohy: bez úpravy, 1,00.  

Dům je celkově upraven zateplovacím systémem s novou venkovní silikátovou probarvenou 

omítkou a rekonstrukcí balkonů na lodžie. Rekonstruována byla rovněž střešní krytina a klempířské 

konstrukce. Vnitřní komunikace je řešena centrálním schodištěm s teracovým povrchem na 

betonových stupních. Bez úpravy koeficientem domu, 1,00. 

Vlastní byt je o velikosti 3+1, nachází se ve 2. NP, orientace obytných místností je na jihozápad a 
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severovýchod. Podlahy v bytu jsou původní s PVC povlakem, v chodbě, kuchyni a v sociálním 

zázemí je provedena keramická dlažba. V domě i v bytě je proveden rozvod studené i teplé vody, 

ohřev a vytápění je řešeno centrální plynovou kotelnou, radiátory v bytě jsou původní litinové. Je 

provedena domovní kanalizace z bytového jádra a společných prostor s napojením na veřejnou 

kanalizaci. Kuchyň je vybavena novou kuchyňskou linkou a pracovní prostor je upraven 

keramickým obkladem. Okna jsou plastová s ditermickým zasklením a jsou na nich osazeny 

interiérové žaluzie. Vnitřní dveře jsou původní hladké plné, nebo prosklené, osazené do kovových 

zárubní. Koupelna a WC se nacházejí ve stavebně upraveném zděném bytovém jádře. Zařizovací 

předměty jsou vyměněny. Celková mírná úprava na lepší vertikální umístění bytu a jeho lepší 

vnitřní vybavení. Koeficient bytu a příslušenství 0,94.  

Užitná podlahová plocha bytu včetně sklepní kóje je 74,80 m2.  

Příslušenství: nezasklená lodžie. Koeficient příslušenství je bez úpravy, 1,00. 

 

Lokalita Třešť, ulice Barvířská  

Použité koeficienty:  

  K4 polohy 1,00  

  K1 koeficient revitalizace domu 1,00  

  K3 Koeficient bytu a příslušenství 0,94  

  K2 Koeficient trhu 1,00  

Zdroj: Kupní smlouva 

  

Zdůvodnění koeficientu Kc: 

polohy - shodná lokalita; koeficient revitalizace domu - 

obdobná úroveň revitalizace; Koeficient bytu a příslušenství - 

mírně lepší provedení a vertikální umístění; Koeficient trhu - 

bez úpravy, realizace 2016;  

Celkový 

koef. KC 

0,94 

Upravená j. cena 

Kč/m2 

12 190 

Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 

74,80 m2 0 m2 970 000 Kč 12 968 Kč/m2 

 

4. Bytová jednotka 2+1, Fialková, Realitní inzerce  

 
Ve výhradním zastoupení nabízíme k prodeji družstevní byt s balkónem o dispozici 2+1 a celkové 

ploše 60 m2 v ulici Fialkova v Třešti. Situován je v panelovém udržovaném domě, který je po 

kompletní revitalizaci (zateplení, nová plastová okna, nová střecha). Dobrá dispozice a prostorné 

pokoje nabízí vytvoření nového bydlení dle vlastních představ v klidné lokalitě ve středu města. K 

parkování slouží prostorné parkoviště přímo před domem. V těsné blízkosti nemovitosti se nachází 
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dětské hřiště, škola i školka. Nabízíme všem zájemcům možnost bezplatného finančního 

poradenství i konečného výběru bankovního ústavu. Pro více informací či prohlídku neváhejte 

kontaktovat makléře. 

Celková cena:1 060 000 Kč za nemovitost, včetně provize, včetně poplatků, včetně právního servisu 

Aktualizace: 24. 09. 2016 

Stavba: Panelová 

Stav objektu: Po rekonstrukci 

Vlastnictví: Družstevní, převod do OV. 

Podlaží: 4. podlaží z celkem 4 

Užitná plocha: 60 m2 

Balkón: ano, lodžie ne 

Sklep: ano, sklepní kóje 

Lokalita Třešť, ulice Fialková  

Použité koeficienty:  

  K4 polohy 1,00  

  K1 koeficient revitalizace domu 1,00  

  K3 Koeficient bytu a příslušenství 0,90  

  K2 Koeficient trhu 0,80  

Zdroj: Realitní inzerce 

  

Zdůvodnění koeficientu Kc: 

polohy - obdobná lokalita, bez úpravy; koeficient revitalizace 

domu - bez úpravy; Koeficient bytu a příslušenství - lepší 

provedení; Koeficient trhu - realitní inzerce 2016;  

Celkový 

koef. KC 

0,72 

Upravená j. cena 

Kč/m2 

12 720 

Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 

60,00 m2 0 m2 1 060 000 Kč 17 667 Kč/m2 

 

5. Bytová jednotka 3+1 Nerudova, Realitní inzerce  

 
Ve výhradním zastoupení nabízíme k prodeji družstevní byt s balkónem v centru města Třešť, ul. 

Nerudova. Byt se nachází ve 4. NP panelového domu bez výtahu. V bytě jsou nová plastová okna a 

nové vnitřní dveře, ostatní si nový majitel může zrekonstruovat dle svých představ. Na domě je 

zateplená střecha, nové stoupačky, vstupní dveře do domu a poštovní schránky. V bytě v předsíni je 

šatna a vestavěná skříň, která je součástí prodeje. Na podlahách jsou koberce, v kuchyni korek, v 
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koupelně a WC dlažba. K bytu náleží sklep. Orientace bytu JV. Anuita bude doplacena v červnu 

2016. Byt bude volný dle dohody. V případě Vašeho zájmu volejte makléře na termín prohlídky. 

Celková cena:1 250 000 Kč za nemovitost, včetně provize 

Poznámka k ceně: vč. provize a právních služeb 

ID zakázky: 256 

Aktualizace: 25. 9. 2016 

Stavba: Panelová 

Stav objektu: Dobrý 

Vlastnictví: Družstevní 

Umístění objektu: Centrum obce 

Podlaží: 4. podlaží z celkem 4 

Užitná plocha: 74,80 m2 

Balkón: 2 m2 

Lokalita Třešť, Nerudova ulice  

Použité koeficienty:  

  K4 polohy 1,00  

  K1 koeficient revitalizace domu 1,00  

  K3 Koeficient bytu a příslušenství 0,92  

  K2 Koeficient trhu 0,80  

Zdroj: Realitní inzerce 

  

Zdůvodnění koeficientu Kc: 

polohy - shodná poloha; koeficient revitalizace domu - 

obdobná revitalizace; Koeficient bytu a příslušenství - mírně 

lepší provedení; Koeficient trhu - úprava na inzerci a provizi 

RK;  

Celkový 

koef. KC 

0,74 

Upravená j. cena 

Kč/m2 

12 299 

Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 

74,80 m2 0 m2 1 250 000 Kč 16 711 Kč/m2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Minimální jednotková porovnávací cena 12 064 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 12 322 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 12 720 Kč/m2 

Stanovená jednotková porovnávací cena 12 322 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 74,70 m2 

Výsledná porovnávací hodnota 920 453 Kč 

 

Porovnávací hodnota bytové jednotky č. 1126/7 činí: 920 500,- Kč 
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REKAPITULACE OCENĚNÍ  

 

Komentář ke stanovení výsledné ceny  

Obvyklá cena (tržní hodnota) je cena aktuálního trhu s nemovitostmi, tzn. cena, za kterou lze věc v 

daném místě a daném čase prodat, nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny, které 

je dána konkrétním vztahem nabídky a poptávky. 

Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení výše zjištěných hodnot. Při 

tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, 

které nemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou 

ovlivnit hodnotu oceňovaného majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s 

nemovitostmi ve vztahu nabídky a poptávky s předpokládaným výhledem do budoucnosti, dále na 

vnější i vnitřní vlivy, tj. na technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění 

lokality, občanskou vybavenost, demografické podmínky, stabilitu území ve vztahu k územnímu 

plánu, životnímu prostředí atd. Dále je třeba postihnout veškeré dluhy a závazky, které jsou na 

nemovitosti vázány. V neposlední řadě je nutno rovněž posoudit rizikovost případného prodeje 

předmětné nemovitosti. 

Odhad obvyklé ceny je proveden na základě analýzy jednotlivých přístupů k ocenění majetku. Na 

základě výsledků lze konstatovat: 

 

- věcná hodnota nemovitosti vyjadřuje substituční hodnotu majetku a pro vlastní ocenění není 

zásadní. Věcná hodnota je v tomto případě v nesouladu s tržní cenou, neboť v sobě nezahrnuje 

koeficient prodejnosti, který je pro tržní ocenění nepostradatelný. Z tohoto důvodu nebyla tato 

metoda použita. 

 

- administrativní cena bytové jednotky byla stanovena dle vyhlášky č. 199/2014 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a sice porovnávací metodou, která vychází z porovnání realizovaných prodejů 

v regionu, a údajů z těchto prodejů evidovaných a shromažďovaných na příslušných FÚ. Ocenění 

administrativní cenou v případě bytových jednotek je zpravidla na nejnižší hranici intervalu obvyklé 

hodnoty nemovitosti, což je způsobeno poměrně velkým zájmem o bytové jednotky na realitním 

trhu současnosti. Tato skutečnost se projevila rovněž u oceňované bytové jednotky. 

 

- porovnávací hodnota vyjadřuje skutečnou prodejnost majetku, která je dána stavem poptávky a 

nabídky na trhu, objemem dispozičních zdrojů potenciálních investorů a využitelností nemovitosti, 

jakožto i zpeněžitelností oceňovaného majetku. Porovnávací ocenění, je v souladu s oceňovacími 

standardy a metodikou bankovních institucí, považováno za zásadní. Bylo použito cenové 

porovnání srovnatelných nemovitostí v daném místě a čase, jejichž cena byla realizována na trhu. V 

tomto případě bylo použito cenové porovnání 1 m2 užitné podlahové plochy nemovitosti s cenami 

za 1 m2 užitné podlahové plochy srovnatelných nemovitostí z databáze znalce, internetové inzerce a 

databáze spolupracujících realitních subjektů (kanceláří a makléřů). Do užitné podlahové plochy 

byla zahrnuta veškerá podlahová plocha bytu a sklepu, nebo sklepní kóje. Výměra a hodnota 

balkonu, nebo lodžie je do porovnání zahrnuta v rámci příslušenství bytové jednotky, neboť jejich 

provedení se může významně lišit. Tímto porovnáním bylo zjištěno, že 1 m2 užitné podlahové 

plochy srovnatelných nemovitostí (standardně vybavených) se pohybuje v hodnotách 12 000 – 

12 700 Kč/m2 a průměrná hodnota po úpravách na oceňovanou nemovitost byla stanovena ve výši 

12 322 Kč/m2 užitné podlahové plochy. 

 

- výnosová hodnota majetku již vyjadřuje přímé indikátory trhu z hlediska dosahovaných 

budoucích příjmů s ohledem na širší možnosti využití. V segmentu bytových jednotek v předmětné 

lokalitě má pouze informativní potenciál, neboť četnost pronajímání bytových jednotek je zde velmi 

nízká a databáze obvyklého nájemného tak není zcela reprezentativní. Výnosová hodnota bytové 

jednotky byla stanovena nad rámec předepsaných ocenění pro určení její obvyklé ceny. 
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Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu: 
1. Ocenění staveb 

1.1 Bytová jednotka č. 1126/7  890 300,00 Kč 

 

Rekapitulace tržního ocenění majetku 
1. Výnosové ocenění 

1.1 Bytová jednotka č. 1126/7  919 000,00 Kč 

2. Porovnávací ocenění 

2.1 Bytová jednotka č. 1126/7  920 500,00 Kč 

 

 

 

Dle výše uvedených metodik pro tržní oceňování nemovitostí se nejpřesnějším ekvivalentem pro 

stanovení obvyklé hodnoty bytové jednotky jeví porovnávací metoda.  

To znamená, že návrh tržní hodnoty (obvyklé ceny) vychází z porovnání oceňované bytové 

jednotky s již realizovanými prodeji obdobných bytů v daném místě (lokalitě) a daném čase. Pro 

toto porovnání byla využita databáze znalce a údaje spolupracujících realitních kanceláří. Frekvence 

srovnatelných objektů na lokálním trhu je standardní a je dostupný kvalitativně i kvantitativně 

reprezentativní vzorek pro výpočet obvyklé ceny porovnáním. Lze konstatovat, že porovnávací 

metoda společně s doplňující výnosovou hodnotou tvoří velmi přesný základ pro stanovení 

skutečné tržní hodnoty oceňované nemovitosti. 

 
Na základě provedené analýzy SWOT s použitím výše uvedených metod ocenění stanovuji 

obvyklou cenu (tržní hodnotu) bytové jednotky č. 1126/7, postavené v bytovém domě č. p. 

1124, č. p. 1125 a č. p. 1126 na pozemcích parc. č. 70/3, parc. č. 70/4 a parc. č. 70/5, včetně 

příslušenství, vše evidováno na výpisech z katastru nemovitostí LV č. 3454, LV č. 2472 a LV č. 

2986 pro k. ú. a obec Třešť, okres Jihlava, v současném stavu ve výši:  

Obecná cena:                       920 000,- Kč 

slovy: Devětsetdvacettisíc Kč 

 

V Třebíči 27. 9. 2016 

 Ing. Tomáš Dostál 

 Zahradní 479/25 

 674 01 Třebíč 

 Tel: 774 800 820 

 e-mail: tdostal@znalci.net 
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Znalecká 

doložka: 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského 

soudu v Brně ze dne 4. 3. 2000 č.j. Spr. 1533/2000 pro obor Ekonomika, pro 

odvětví ceny a odhady nemovitostí. 

 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 1477-113-2016 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 113-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncesní 

listina: 

Koncesní listina č. 371002-30977 vydaná dne 17. 5. 2006 pro předmět 

podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité, nehmotný majetek a podnik. 
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 29.08.2016 09:35:02   

1
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0632 Jihlava 588032 TřešťOkres: Obec:

A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl

Č.p./
Č.jednotky Způsob využití

B

B1 Jiná práva

C Omezení vlastnického práva

Křikavová Dana, Nerudova 1125/4, 58901 Třešť 625326/0651
Vlastnické právo

Typ vztahu

Povinnost kOprávnění pro

- Bez zápisu

Budova Třešť, č.p. 1124, 1125, 1126, byt.dům, LV 2472

Kat.území: 770761 Třešť List vlastnictví: 3454

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti

Způsob ochrany

1126/7 byt 747/20941

na parcele       70/3, LV 2986
      70/4, LV 2986
      70/5, LV 2986

Jednotky

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 1346/12 pro JUDr. Jiří Tomek
Exekutorský úřad Třebíč

Vymezeno v:

Podíl na
společných částech

domu
Typ
jednotky

byt.z.

Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

Listina

Listina

Listina

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. sml. 404/202/08/01  ze dne 
27.08.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 27.08.2008.

Usnesení soudu o nařízení exekuce 49 EXE-5849/2012 21 OSP10 ze dne 07.12.2012; 
uloženo na prac. Praha

Usnesení soudu o nařízení exekuce 49 EXE-5849/2012 21 OSP10 ze dne 07.12.2012; 
uloženo na prac. Praha

V-5608/2008-707

Z-4580/2013-101

Zástavní právo smluvní

Nařízení exekuce

Nařízení exekuce

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 
1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4, 
RČ/IČO: 49240901

Křikavová Dana, Nerudova 1125/4, 58901 Třešť, RČ/IČO:
625326/0651

Křikavová Dana, Nerudova 1125/4, 58901 Třešť, RČ/IČO:
625326/0651

o

o

o

pohledávky do celkové výše 1.000.000,-Kč s příslušenstvím až do jejich úplného zaplacení

JUDr.Jiří Tomek , Exekutorský úřad Třebíč , Bráfova 471/58 , 674 01 Třebíč

JUDr.Jiří Tomek , Exekutorský úřad Třebíč , Bráfova 471/58 , 674 01 Třebíč

V-5608/2008-707

Z-4580/2013-101

Z-4830/2013-101

Jednotka: 1126/7

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
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Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0632 Jihlava 588032 TřešťOkres: Obec:

D Jiné zápisy

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu

Povinnost k

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Oprávnění pro

Kat.území: 770761 Třešť List vlastnictví: 3454

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

- Bez zápisu

- Bez zápisu

Křikavová Dana, Nerudova 1125/4, 58901 TřešťPro: 625326/0651RČ/IČO:

Smlouva (dohoda) o vypořádání SJM  ze dne 21.11.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 
23.01.2013.

o

V-211/2013-707

29.08.2016  09:53:51Vyhotoveno:Vyhotovil:

Upozornění: Další údaje o budově a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na příslušném
            výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovými
            prostory.

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Třebíč č.j.093Ex-
1346/2012 -46 (49 EXE 5849/2012-21) ze dne 02.04.2013.

Z-4830/2013-101

Z-3618/2013-707

Exekuční příkaz k prodeji nemovitostio

(povinná: Dana Křikavová, nar. 26.3.1962)
Z-3618/2013-707Jednotka: 1126/7



Katastrální mapa předmětného území 
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