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A. NÁLEZ 

 

1. Znalecký úkol 

Úkolem znalce je: 

1) ocenění nemovité věci v ceně obvyklé a to: 

 

- bytové jednotky č. 2687/2 v budově č. p. 2687 na pozemku parc. č. 1115/26, zapsané na listu 

vlastnictví č. 10228, vč. podílu 1145/9681 na společných částech domu a pozemcích pac. č. 1115/3 a 

1115/26, v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava - město 

 

Znalec ve znaleckém posudku stanoví obvyklou cenu nemovité věci a jejího příslušenství. Cenu obvyklou 

stanoví s přihlédnutím k příslušenství nemovité věci, věcným břemenům, výměnkům a nájemním či 

pachtovním právům, které na nemovité věci váznou. K právům zástavním znalec nepřihlíží. Znalec uvede 

přehled cen každé jednotlivé nemovité věci, je-li předmětem ocenění více nemovitých věcí. 

 

Znalec ve znaleckém posudku jednotlivě vyjmenuje jemu známé věci (nemovité i movité), které tvoří 

příslušenství nemovité věci. V případě, že takové věci nejsou (nebyly zjištěny), znalec výslovně uvede, že tyto 

věci nejsou. 

 

Znalec ve znaleckém posudku uvede jemu známá věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní 

práva váznoucí na nemovité věci. V případě, že na nemovité věci neváznou žádná věcná břemena, výměnky, 

nájemní, pachtovní či předkupní práva, znalec výslovně uvede, že taková věcná břemena, výměnky ani práva 

nejsou (nebyly zjištěny).  

V případě, že znalec zjistí, že na nemovité věci vázne věcné břemeno, výměnek, nájemní či pachtovní právo, 

uvede ve znaleckém posudku jemu odpovídající výši nájemného či pachtovného, případně výnosu z věci, které 

jsou v daném místě a čase obvyklé, a to jednotlivé pro každé zjištěné věcné břemeno, výměnek, nájemní či 

pachtovní právo. 

 

Znalec ve znaleckém posudku uvede, kdy byl ohledně nemovité věci vydán první kolaudační souhlas, nebo 

kdy bylo započato první užívání stavby (zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění). V případě, že 

kolaudační souhlas nebyl vydán, nebo nebylo započato s užíváním stavby, uvede znalec tuto skutečnost 

výslovně. V případě oceňování pozemku znalec uvede, zda je na něm zřízena stavba spojená se zemí pevným 

základem nebo inženýrská síť a zda na něm může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s 

provedením ohlášené stavby provedena stavba (§ 56 zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění). 

 

 

Ocenění je provedeno na základě Usnesení soudního exekutora Mgr. Jana Krejsty, Exekutorský úřad Brno - 

město, o ustanovení znalcem č. j. 159 EX 00047/17-151 ze dne 4. 7. 2018 a bude sloužit jako podklad při 

exekuci nemovitého majetku, který je ve vlastnictví povinné Ivany Kelerové. 

 

 

2. Prohlídka a zaměření nemovitých věcí 

Místní šetření bylo dne 25. 7. 2018, kdy bylo provedeno ohledání a zaměření oceňovaných nemovitostí, vč. 

pořízení fotodokumentace, za přítomnosti znalce, a to pouze zvenčí z veřejných prostor, znalci nebylo 

umožněno vnitřní ohledání nemovitosti (bytu ani budovy). Povinná byla obeslána písemnou výzvou 

k umožnění prohlídky, k místnímu šetření se však přes potvrzené doručení výzvy nedostavila, na další dva 

termíny prohlídky zaslané telefonicky povinná nepřistoupila s argumentem nepřítomnosti ve městě, na třetí 

termín zaslaný SMS povinná nereagovala vůbec. K ocenění je použito informací získaných od správce 

bytového domu, z prohlášení vlastníka a z veřejně dostupných zdrojů. Nebylo zcela možné ověřit technický 

stav, dispozici domu a úroveň vybavení interiérových prostor a jednotlivých konstrukcí. Vnitřní 

konstrukce a vybavení, jsou pro účely tohoto znaleckého posudku uvažovány jako standardní 

k danému typu nemovitostí, stáří a opotřebení stanoveno dle odborného odhadu, s přihlédnutím 
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k podaným informacím. Zpracovatel nepřebírá zodpovědnost za rozdíly a nedostatky v posudku vzniklé 

nesprávnými podklady a za rozdíly a nedostatky vzniklé v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi. 

 

 

3. Podklady pro vypracování posudku 

• Výpis z katastru nemovitostí č. 10228 ke dni 3. 7. 2018 pro k. ú. Moravská Ostrava, vyhotovený 

Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním – SCD 

• Výpis z katastru nemovitostí č. 9817 ke dni 3. 7. 2018 pro k. ú. Moravská Ostrava, vyhotovený Českým 

úřadem zeměměřičským a katastrálním – SCD 

• Kopie katastrální mapy 

• Usnesení soudního exekutora Mgr. Jana Krejsty, Exekutorský úřad Brno - město, o ustanovení znalcem 

č. j. 159 EX 00047/17-151 ze dne 4. 7. 2018       

• Částečné prohlášení vlastníka  

• Cenová mapa stavebních pozemků města Ostrava 

• Skutečnosti a výměry zjištěné na místě, informace sdělené telefonicky správcem domu 

• Databáze znalce, tisková a internetová inzerce, informace realitních kanceláří 

• Použitá literatura: 

- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku), v aktuálním znění 

- Vyhláška č. 457/2017 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), 

- Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí (CERM, 2016) 

- Bradáč A., Krejčíř P. a kol.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM, 1997 

- Bradáč A.: Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí. VUT v Brně-ÚSI, 1998, 

- Bradáč A., Fiala J.: Nemovitosti (oceňování a právní vztahy). LINDE Praha a.s., 1999 

- Český statistický úřad: Malý lexikon obcí ČR (platnost ke dni ocenění)  

 

 

4. Vlastnické a evidenční údaje (částečné) k datu 3. 7. 2018 

LV č. 10228 

Okres:   Ostrava - město 

Katastrální území: Moravská Ostrava 

Obec:   Ostrava  

A - Vlastník:          Podíl 

Kelerová Ivana, Na Bělidle 2687/6a, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava   

B - Nemovitosti: 

- Byt č. 2687/2 v budově č. p. 2687 na parc. č. 1115/26 (LV 9817) 

B1 – Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí – bez zápisu                                                                                                              

C – Věcná práva zatěžující nemovitosti – Zástavní právo smluvní  

D - Poznámky a další obdobné údaje - Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, Zahájení exekuce Kelerová 

Ivana 

Ostatní údaje viz příloha č. 1 tohoto znaleckého posudku 

 

 

5. Práva a závady 

Dle listu vlastnictví č. 10228 je v části C k nemovitostem zapsáno omezení vlastnického práva – Zástavní 

právo smluvní, v části D - Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, Zahájení exekuce. 

Jiné závady či práva - věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva apod. nebyly při 

místním šetření zjištěny.  

Nejsou známy žádné údaje o uplatňovaných restitučních nárocích. 
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6. Dokumentace a skutečnost 

Zpracovateli nebyla k dispozici projektová dokumentace, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí ani jiné 

dokumenty, prokazující stav objektu, vnitřní vybavení a dispozici objektu nebylo možno ověřit. Způsob 

užívání není v rozporu se stavem vedeným v katastru nemovitostí. 

 

 

7. Postup ocenění      

Pro tržní oceňování jsou v odborné literatuře nejčastěji používány pojmy tržní cena, tržní hodnota, obchodní 

hodnota a obvyklá cena. Definice obvyklé ceny je uvedena v zákoně č. 151/97 Sb. o oceňování majetku ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

V zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: 

„Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, 

popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku 

v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 

zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 

kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, 

rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota 

přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.“ Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci 

a určí se porovnáním (statistickým vyhodnocením skutečně realizovaných prodejů). 

 

Mezinárodní oceňovací standardy definují pojem tržní hodnota jako odhadnutou částku, za kterou by 

aktivum mohlo být vyměněno v den ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při 

transakci založené na řádné koncepci podnikatelské politiky a za předpokladu, že obě strany jednaly vědomě, 

rozvážně a bez nátlaku. Ve znaleckých posudcích se provádí odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty) předmětu 

ocenění, nikoliv přesné matematické vyčíslení částky, za jakou je nemovitost prodejná. Na konečnou cenu 

má totiž vliv spektrum okolností, přičemž každou z nich muže potenciální kupující pro sebe vyhodnotit 

jinak, z jiného úhlu pohledu. Zásadou přitom je, že vše by se mělo odvíjet od trhu; pokud trh s majetkem 

daného druhu neexistuje, použijí se náhradní metodiky, je však třeba upozornit, že se nejedná o ocenění na 

základě trhu. 

Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných 

ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihují 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. Podkladem pro odhad obvyklé ceny bývá nejčastěji 

stanovení následujících hodnot: 

- věcné hodnoty nemovitostí 

- výnosové hodnoty nemovitostí 

- srovnávací hodnoty nemovitostí 

 

Věcná hodnota 
Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na vybudování nové stavby (pořízení pozemku) v současných 

cenách (reprodukční cena stavby), snížených o opotřebení, stanovené přiměřeně ke stáří a skutečnému stavu 

nemovitosti (časová cena, vystihující reálný technický stav v čase hodnocení). Stanovení věcné hodnoty je 

prováděno pomocí ukazatelů vydávaných ÚRS, pomocí cenového předpisu, nákladových kalkulací, 

podrobného položkového rozpočtu apod. Věcnou hodnotu pozemku lze stanovit porovnáním se skutečnými 

prodeji či nabízenými cenami, použitím cenového předpisu, metodou třídy polohy apod. 

Výnosová hodnota  
Výnosová hodnota vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (zisk). Výnosové ocenění se provádí u 

nemovitostí, které dosahují nebo mohou dosahovat výnosů z nájemného, především nemovitosti s 

komerčními provozními prostory. 
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Srovnávací hodnota 
Jedná se o výsledek vyhodnocení cen nedávno realizovaných prodejů či nabízených k prodeji nemovitostí 

srovnatelných svým charakterem, polohou, stavem, velikostí, možným výnosem, lokalitou apod. Zjištění 

srovnávací hodnoty vyžaduje poměrně složité a pracné zkoumání cen na trhu s nemovitostmi, při využití 

vlastní databáze znalce, konzultace s realitními kancelářemi a vyhodnocení nabídky a poptávky na trhu 

nemovitostí v dané lokalitě. 

Mezi základní vlivy působící na hodnotu nemovitého majetku patří: 

Poloha nemovitostí: vzdálenost od center mest či obcí, vzdálenost od hlavních komunikačních tahů, přístup 

k silničním či železničním trasám. 

Využitelnost nemovitostí: stavebně - technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak 

předimenzovanost, účel staveb a možnost adaptace na jiné využití, kapacita inženýrských sítí a možnost 

jejich úpravy, možnosti přístaveb a rozšíření nemovitostí, omezené možnosti další výstavby (stavební 

uzávěry, ochranná pásma) 

Vlastnické vztahy a zátěžová břemena: stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypověditelnost, 
předkupní práva, věcná břemena, zástavní práva, soudní spory (např. restituční spory) 

Situace na realitním trhu: celkové trendy v prodeji nemovitostí, prodejnost obdobných nemovitostí v dané 

lokalitě 

Analýzou výše uvedených hodnot je provedeno stanovení ceny obvyklé. Každá z výše popsaných metod má 

své klady a zápory. Metoda věcné hodnoty tzv. znovupořízení majetku stále postrádá svůj tržní charakter. 

Nejprůkaznější z metod je metoda porovnání tržních cen, jestliže pro použití této metody máme dostatečnou 

četnost aktuálních porovnatelných hodnot (cen z realizovaných prodejů). U podnikatelského majetku je 

důležitá hodnota výnosová. 

 

Při ocenění nemovitých věcí v tomto posudku, tj. pozemku se stavbou RD, se jeví jako nejvhodnější využít 

srovnávací metodu, která má při ocenění tohoto typu nemovitých věcí největší vypovídací schopnost. Dále 

je stanovena cena dle cenového předpisu (cena úřední, administrativní).  

 

Toto ocenění je zpracováno v souladu s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami: 

- zpracovatel neprováděl žádná šetření směřující k pravosti a správnosti dokladů sloužících jako podklady 

pro zpracování tohoto znaleckého posudku 

- zpracovatel vyhotovil znalecký posudek podle podmínek trhu k datu ocenění a neodpovídá za případné 

změny, ke kterým může dojít po předání znaleckého posudku 

Platnost ocenění je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou 

cenu. 
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8. Celková situace – všeobecné údaje 

 

Bytový dům s oceňovanou bytovou jednotkou č. 2687/2 se nachází v zastavěném území obce Ostrava, při 

ulici Na Bělidle, v městské části Moravská Ostrava. Bytový dům je situován v městské zástavbě bytových i 

rodinných domů, v sousedství Komenského sadů, naproti přes ulici zřejmě nájemní dům s hlučnějšími 

obyvateli. Občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti, centrum města ve vzdálenosti 1,30 km, zastávka 

MHD 550 m.  Možnost parkování při komunikaci. Přístup k budově je z jednosměrné ulice na pozemku parc.  

č. 1116/2 v majetku Statutárního města Ostrava.   

 

 

9. Popis oceňovaných objektů 

 

a) Byt č. 2687/2 v budově č. p. 2687 - předpoklad 

 

Bytová jednotka o velikosti 4+1 se nachází ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 2687. Byt je 

umístěn na patře vpravo z pohledu od schodiště. Celková podlahová plocha bytu činí 112,70 m2, bez 

započtení sklepu o výměře 1,80 m2. Dle prohlášení vlastníka se k jednotce váže právo užívat lodžii 

přístupnou z této jednotky, lodžie je situovaná do dvorní části. K bytové jednotce náleží spoluvlastnický 

podíl na společných částech domu a pozemcích o velkosti 1145/9681. 

Podlahu místností tvoří parkety, plovoucí, příp. lino, keram. dlažba, vnitřní povrchy hladké omítky, keram. 

obklad v kuchyni a koupelně. Kuchyně je vybavena kuch. linkou s běžnými spotřebiči, WC je samostatné. 

Okna jsou plastová, dveře plné, prosklené. Vytápění a ohřev TUV etážové, příp. ústřední. K datu ocenění se 

předpokládá byt v průměrném stavu, se standardní výbavou.  

 

Budova – bytový dům č. p. 2687 je postaven jako samostatně stojící, uveden do provozu byl cca v roce 1967. 

Objekt je nepodsklepen s 5-ti nadzemními podlažími, v domě je ve 2.-5. NP celkem 8 bytů, v 1. NP jsou 

sklepní kóje, 6 garáží v osobním vlastnictví a společné prostory - sušárna, žehlírna, kotelna. Stavba je 

skeletové vyzdívané konstrukce, základy jsou betonové. Stropy betonové panely, střecha plochá s 

povlakovou krytinou, klempířské konstrukce úplné. Schodiště přímé s povrchem teraco. Vnější povrch 

zateplen od úrovně 2. NP s minerální omítkou. Rozvod teplé a studené vody, vytápění a ohřev TUV etážové, 

odpady ze všech hygien. zařízení do veřejné kanalizace. Elektroinstalace 220V, zemní plyn zaveden, 

bleskosvod osazen, bez výtahu. Dům je ke dni ocenění v dobrém technickém stavu, z větších investic byla 

v roce 2013 provedena nástavba 5. nadzemního podlaží se dvěma bytovými jednotkami vč. zateplení fasády 

a nové střechy, v roce 2007 provedena výměna oken.  

 

 

Užitná plocha bytové jednotky: 112,70 m2, sklep 1,80 m2 

 

 

Příslušenstvím bytu je sklep, umístěný v 1. NP. 

 

 

Bytový dům č. p. 2687 je postaven na vlastním pozemku parc. č. 1115/26, druhu zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 288 m2. Pozemek parc. č. 1115/3, druhu ostatní plocha, zeleň o výměře 835 m2, obklopuje 

pozemek parc. č. 1115/26 s bytovým domem a je užíván částečně jako parkovací plocha a přístup k domu a 

do dvora, částečně jako zeleň k domu. Pozemky jsou rovinné, s možností napojení na veškeré inženýrské 

sítě, s přístupem ze zpevněné obecní komunikace. 
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B.    OCENĚNÍ 
 

 

B. 1.  CENA URČENÁ DLE CENOVÉHO PŘEDPISU 
 

 

 

Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 457/2017 Sb. o 

oceňování majetku. 

 

Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4:  

 Popis znaku Hodnocení znaku Pi 

1 Druh a účel užití stavby  I. Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 

celku 

1,00 

2 Převažující zástavba v okolí 

pozemku a životní prostředí 

 I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Poloha pozemku v obci  II. Navazující na střed (centrum) obce 0,02 

4 Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které jsou v obci 

 I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci 

nebo obec bez sítí 

0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí 

pozemku 

 I. V okolí nemovité věci je dostupná občanská 

vybavenost obce 

0,00 

6 Dopravní dostupnost k pozemku  V. Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné 

parkovací možnosti; nebo příjezd po 

nezpevněné komunikaci s možností 

parkování na pozemku 

0,00 

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

dostupnost centra obce 

0,00 

8 Poloha pozemku nebo stavby z 

hlediska komerční využitelnosti 

 II. Bez možnosti komerčního využití stavby na 

pozemku 

0,00 

9 Obyvatelstvo  I. Konfliktní skupiny v okolí v okolních bytech 

nebo v okolí 

–0,05 

10 Nezaměstnanost  II. Průměrná nezaměstnanost 0,00 

11 Vlivy ostatní neuvedené  II. Bez dalších vlivů 0,00 

 11 

Index polohy:  IP = P1 × (1 +  Pi) = 1,010 

 i = 2 

I. Pozemky 

a) Pozemek parc. č. 1115/3, 1115/26 – § 2 

§ 2 – Pozemky oceněné dle cenové mapy stavebních pozemků 

Parc. č. Název Výměra [m2] Základní cena [Kč/m2] Cena [Kč] 

1115/26 zastavěná plocha a 

nádvoří 

288 800,–  230 400,–  

1115/3 ostatní plocha, zeleň 835 800,–  668 000,–  

 Součet: 1 123  898 400,–  

 

Pozemek parc. č. 1115/3, 1115/26 – zjištěná cena: 898 400,–  Kč 

 

Rekapitulace cen pozemků: 

a) Pozemek parc. č. 1115/3, 1115/26 898 400,–  Kč 

Cena pozemků činí ke dni odhadu celkem: 898 400,–  Kč 

Byt č. 2687/2 – spoluvlastnický podíl: 1 145 / 9 681 106 256,38 Kč 
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II. Byt 

a) Byt č. 2687/2 – § 38 
 

Podlahové plochy jednotky (PP): 

  Plocha [m2] 

Název  celková koef. započítaná 

kuchyně  21,10 1,00 21,10 

pokoj  25,50 1,00 25,50 

pokoj  16,40 1,00 16,40 

pokoj  15,20 1,00 15,20 

pokoj  13,60 1,00 13,60 

předsíň  3,80 1,00 3,80 

šatna  8,30 1,00 8,30 

koupelna  4,60 1,00 4,60 

WC  1,50 1,00 1,50 

komora  2,70 1,00 2,70 

sklep  1,80 0,10 0,18 

  114,50  112,88 

Určení základní ceny za m2 dle přílohy č. 27, tabulky č. 1: 

Kraj: Moravskoslezský 

Obec: Ostrava 

Počet obyvatel: 291 634 

Základní cena (ZC): 15 562,–  Kč/m2 

Index konstrukce a vybavení: příloha č. 27, tabulka č. 2 

 Popis znaku Hodnocení znaku Vi 

1 Typ stavby  IV. Budova - zděná nebo monolitická konstrukce 

vyzdívaná 

0,10 

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

sklad 

0,00 

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

4 Umístění bytu v domě  II. Ostatní podlaží nevyjmenované 0,00 

5 Orientace obyt. místností ke 

světovým stranám 

 I. Okna jen na sever nebo bez výhledu –0,01 

6 Základní příslušenství bytu  III. Příslušenství úplné - standardní provedení 0,00 

7 Další vybavení bytu a prostory 

užívané spolu s bytem 

 III. Standardní vybavení - balkon nebo lodžie, 

komora nebo sklepní kóje (sklep) 

0,00 

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

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

10 Stavebně-technický stav  III. Byt se zanedbanou údržbou - (předpoklad 

provedení menších stavebních úprav) 

0,85* 

* Rok výstavby / kolaudace:  1967 

Stáří stavby (y):  51 

Koeficient pro úpravu (s):  0,745 

9 

Index konstrukce a vybavení (IV = (1 +  Vi) × V10):  0,690 

i=1 

Základní cena upravená (ZCU = ZC × IV): 10 737,78 Kč/m2 

Index trhu: příloha č. 3, tabulka č. 1 

 Popis znaku Hodnocení znaku Pi 

1 Situace na dílčím (segmentu) trhu  II. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 
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s nemovitými věcmi 

2 Vlastnické vztahy  V. Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba 

stejného vlastníka, nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem na pozemku 

0,00 

3 Změny v okolí s vlivem na 

prodejnost nem. věci 

 II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území 0,00 

4 Vliv právních vztahů na 

prodejnost (např. prodej podílu, 

pronájem, právo stavby) 

 II. Bez vlivu 0,00 

5 Ostatní neuvedené (např. nový 

investiční záměr, energetická 

úspornost, vysoká ekonomická 

návratnost) 

 II. Bez dalších vlivů 0,00 

6 Povodňové riziko  IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 

1,00 

7 Význam obce         znak se neposuzuje 1,00 

8 Poloha obce         znak se neposuzuje 1,00 

9 Občanská vybavenost obce         znak se neposuzuje 1,00 

 

 5 

Index trhu (IT = P6 × P7 × P8 × P9 × (1 +  Pi)): 1,000 

 i = 1 

Index polohy (IP): 1,010 

Cena bytu určená porovnávacím způsobem: 

CBP = PP × ZCU × IT × IP = 112,88 × 10 737,78 × 1,000 × 1,010 = 1 224 201,41 Kč 

Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovitosti: 

Cena pozemků = 898 400,–  Kč 

Spoluvlastnický podíl: × 1 145 / 9 681 

Hodnota spoluvlastnického podílu: = 106 256,38 Kč 

 + 106 256,38 Kč 

Cena po přičtení spoluvlastnického podílu: = 1 330 457,79 Kč 

 

Byt č. 2687/2 – zjištěná cena: 1 330 457,79 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulace ceny dle cenového předpisu (administrativní ceny) 

 
a) Byt č. 2687/2 1 330 457,79 Kč 

Cena po zaokrouhlení podle § 50: 1 330 460,–  Kč 
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B. 2. SROVNÁVACÍ HODNOTA 
 

 

Popis metodiky 
 

Srovnávací metoda, též komparativní metoda či metoda srovnatelných hodnot, je statistická metoda. Vychází 

z toho, že z většího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako základ pro 

hodnocení určité nemovitosti (pro zjištění její obvyklé ceny). Srovnání je provedeno na základě základních 

kritérií, která bezprostředně ovlivňují výslednou tržní cenu. Kombinace (násobení) několika koef. odlišnosti 

udává index odlišnosti, který vyjadřuje vliv více vlastností na rozdíl v ceně. Tímto způsobem je srovnávaná 

nemovitost jako celek včetně příslušenství a pozemku.  Srovnatelné hodnoty nemovitostí jsou obvykle 

stanovovány dle již realizovaných prodejů (kupních smluv) nebo se opírají o šetření spolupracujících 

odhadců, realitních kanceláří v daném regionu, o vlastní databázi a zkušenosti zhotovitele posudku či o 

realitní inzerci.  

Jako podklady byly použity údaje z vlastní databáze, informace o uskutečněných převodech z veřejného 

seznamu (katastru nemovitostí), informace z nabídek z internetových stránek a dražeb, konzultací s realitní 

kanceláří. Nabídkové ceny v inzerci jsou redukovány, zpravidla o 5 – 25%, jelikož se jedná o stranu nabídky 

(nabízená cena je vždy vyšší nebo max. stejná než cena realizovaná), a ne o konkrétní již dojednanou cenu 

nemovitosti. 

 

 

Přehled srovnávacích realizovaných či nabízených objektů 

 

 

Srovnávací objekty  

Č. Lokalita, cena 
Velikost, cena 

(Kč) 
Popis 

1 
Moravská Ostrava 

ul. Na Bělidle 2687 

95,80 m2 

3 200 000,00  

Byt 95,80 m2, 5/5 NP, terasa, samostatně stojící zděný dům, bez 

výtahu. Byt novostavba (2013). Dům po výměně oken, nový 

vstup, zateplení, střecha, v domě je 8 bytů, vytápění a ohřev TUV 

etážové, střecha plochá. Pozemek ve spoluvlastnictví. Zdroj – KN 

– převod 10/2017 

2 
Moravská Ostrava 

ul. Pelclova 2669 

69,30 m2 

1 300 000,00  

Byt 69,30 m2, 4/7 NP, sklep, panelový dům, s výtahem. Byt 

v průměrném stavu. Dům po výměně oken, nový vstup, zateplení,  

v domě je 42 bytů na 2 vchody, vytápění a ohřev TUV dálkové, 

střecha plochá. Pozemek ve spoluvlastnictví. Zdroj – KN – převod 

01/2017 

3 
Moravská Ostrava 

ul. Vítězná 3334 

96,22 m2 

3 367 000,00  

Byt 96,22 m2, 1/6 NP, sklep, samostatně stojící zděný dům, výtah. 

Byt v dobrém stavu. Objekt z roku 2010. Okna plastová, 

zatepleno, garáž. stání v 1.PP, v domě je 19bytů ve dvou 

vchodech, vytápění a ohřev TUV centrální, střecha plochá. 

Pozemek ve spoluvlastnictví. Zdroj – KN – převod 01/2018 

4 
Moravská Ostrava 

ul. Vítězná 3334 

88,86 m2 

2 600 000,00  

Byt 88,86 m2, 6/6 NP,sklep,  samostatně stojící zděný dům, výtah. 

Byt v dobrém stavu. Objekt z roku 2010. Okna plastová, 

zatepleno, garáž. stání v 1.PP, v domě je 19 bytů ve dvou 

vchodech, vytápění a ohřev TUV centrální, střecha plochá. 

Pozemek ve spoluvlastnictví. Zdroj – KN – převod 03/2018 

5 

Moravská Ostrava 

ul. Partyzánské nám. 

1736 

124,30 m2 

2 400 000,00  

Byt 124,30 m2, 1/4 NP, sklep, balkon. Zděný dům, bez výtahu, 

situován do dvora. Byt v dobrém stavu. Okna plastová, v domě je 

9 bytů, vytápění a ohřev TUV centrální, střecha sedlová s plech. 

krytinou. Pozemek ve spoluvlastnictví. Zdroj – KN – převod 

12/2017 
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6 
Moravská Ostrava 

ul. U Parku 2644 

64,98 m2 

1 500 000,00  

Byt 64,98 m2, 1/3 NP, sklep. Zděný dům, bez výtahu. Byt 

v průměrném stavu. Okna plastová, v domě je 9 bytů, vytápění a 

ohřev TUV centrální, střecha sedlová s plech. krytinou. Pozemek 

ve spoluvlastnictví. Zdroj – KN – převod 03/2018 

7 
Moravská Ostrava 

ul. Pelclova 1739 

131,03 m2 

1 750 000,00  

Byt 131,03 m2, 2/5 NP, sklep, balkon. Zděný dům, bez výtahu. 

Byt v průměrném stavu. Okna dřevěná dvojitá, střecha sedlová s 

plechem, v domě je 9 bytů, vytápění a ohřev etážové, příp. 

přímotopy. Pozemek ve spoluvlastnictví. Zdroj – KN – převod 

06/2018 

8 
Moravská Ostrava 

ul. Vítězná 

73,00 m2 

1 899 000,00  

Byt 73,00 m2, 3/6 NP, sklep, lodžie. Zděný dům, s výtahem. Byt 

je v původním stavu, k rekonstrukci. Koupelna a WC zděné. 

Balkón je po celé délce bytu. Bez kuchyň. linky. Pokoje jsou 

neprůchozí. Nový výtah, plastová okna. Zdroj – Nabídka RK 

Ostravská realitní, 10/2018 

 

 

 

 

Stanovení srovnávací hodnoty  

 

 

Č. 

Cena 

nabízená/realiz. 

(Kč) 

Kr K1 K2 K3 K4 K5 K6 m2 Io 

Cena 

objektu 

odvozená 

(Kč) 

1 3 200 000,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 0,97 1,02 95,80 1,19 28 133,99 

2 1 300 000,00 1,00 1,00 1,05 1,00 0,99 0,96 1,02 69,30 1,02 18 429,53 

3 3 367 000,00 1,00 1,00 1,20 1,02 1,00 0,99 1,02 96,22 1,24 28 311,38 

4 2 600 000,00 1,00 1,00 1,20 1,02 1,00 0,96 1,02 88,86 1,20 24 412,61 

5 2 400 000,00 1,00 1,00 1,10 0,95 1,01 1,00 0,99 124,30 1,04 18 478,52 

6 1 500 000,00 1,00 1,00 1,00 0,96 1,01 1,00 1,02 64,98 0,99 23 340,96 

7 1 750 000,00 1,00 1,00 1,00 0,94 0,99 1,00 0,99 131,03 0,92 14 496,70 

8 1 899 000,00 0,95 1,00 0,92 0,97 0,99 0,99 1,02 73,00 0,89 27 701,01 

Celkový průměr                   22 913,09 

Minimum                   14 496,70 

Maximum                   28 311,38 

Cena stanovená porovnávacím způsobem                      112,70 m2 2 582 304,91 

Kr  koef. redukce na pramen zjišt. ceny -skutečná kupní cena : Kr = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší 

K1 koef. na úpravu polohy  
        

  

K2 koef. úpravy - stav a vybavení bytu  
 

  

K3 koef. úpravy – stav domu 
      

  

K4 koef. úpravy – parkování, okolí  
       

  

K5 koef. úpravy – podlaží, příslušenství, vlastnictví  

K7 koef. úpravy –názor znalce 
        

  

Io Index odlišnosti Io = K1*K2*K3*K4*K5*K6 
     

  

Cena oceň. objektu = cena nabídková × Kr / Io/m2   
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Jednotlivé koeficienty byly stanoveny na základě odborného úsudku znalce, přičemž jako podklad pro jejich 

stanovení byly užity publikace uvedené v seznamu použité literatury. 

Pro porovnání bylo použito 8 srovnávacích objektů, které se svými charakteristikami nejvíce podobají 

oceňované nemovité věci. Na základě použitého vzorku byla stanovena minimální jednotková cena vzorku, 

maximální jednotková cena vzorku a průměr jednotkové ceny vzorku, ze kterého je vycházeno při stanovení 

hodnoty předmětné nemovité věci. 

 

 
Rekapitulace srovnávací hodnoty  

 

Název Srovnávací hodnota (Kč) 

Bytová jednotka č. 2687/2 vč. podílu na společných částech budovy a 

pozemku parc. č. 1115/3, 1115/26 
2 582 300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 3 PRÁVA A ZÁVADY 
 

 

Dle listu vlastnictví č. 10228 pro k. ú. Moravská Ostrava v části C – Věcná práva, zatěžující 

nemovitosti, jsou zapsána tato omezení: 

 

- Zástavní právo smluvní 

 

 

Dle listu vlastnictví č. 10228 pro k. ú. Moravská Ostrava v části D – Poznámky a další obdobné údaje, 

jsou zapsána následující: 

 

- Zahájení exekuce 

- Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 

 

 

Veškerá tato evidovaná omezení nemají s ohledem na účel posudku vliv na obvyklou cenu, resp. tržní 

hodnotu nemovitostí, nejedná se o ocenitelná práva a závady spojené s nemovitostmi ve smyslu 

znaleckého úkolu a účelu posudku, jehož zpracování vyplývá právě z důvodu těchto citovaných skutečností 

a pro související účely. Z uvedených důvodů nebyla znalcem ani zjišťována výše na nemovitostech 

váznoucích pohledávek zajišťovaných uvedenými zástavními právy apod. 

Nebyla zjištěna či doložena existence nájemního a pachtovního práva, předkupního práva, výměnku, 

věcných břemen či dalších práv a závazků, o jejichž existenci se nelze přesvědčit z výpisu z katastru 

nemovitostí. 
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C. REKAPITULACE A ZÁVĚR OCENĚNÍ 
 

 

 

 

Nemovité věci Cena dle cen. předpisu Srovnávací hodnota 

Bytová jednotka č. 2687/2 vč. podílu na 

společných částech budovy a pozemku parc. 

č. 1115/3, 1115/26 

1 330 460,00 Kč 2 582 300,00 Kč 

 

 
 

Znalecký posudek měl posoudit a zodpovědět tyto otázky: 

 

 
1) ocenění nemovité věci v ceně obvyklé a to: 

 

 – bytové jednotky č. 2687/2 v budově č. p. 2687 na pozemku parc. č. 1115/26, zapsané na listu 

vlastnictví č. 10228, vč. podílu 1145/9681 na společných částech domu a pozemcích pac. č. 1115/3 a 

1115/26, v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava - město 

 

 
Stanovení obvyklé ceny je provedeno na základě posouzení zjištěných hodnot. Největší důraz při ocenění je 

obecně kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahu nabídky a poptávky s předpokládaným 

výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj. např. technický stav, fyzické opotřebení, morální 

opotřebení, umístění lokality, občanská vybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k 

územnímu plánu, životní prostředí, atd. Dále je potřeba postihnout veškeré právní vztahy, které jsou na 

nemovitosti vázány, tj. nemovitosti postavené na pozemcích jiných vlastníků či nemovitosti vlastněné 

podílově jsou obtížněji obchodovatelné. V našich podmínkách trhu neexistuje poptávka po takovýchto 

částech nemovitostí. Ideální spoluvlastnické podíly jsou zpravidla odkupovány ostatními spoluvlastníky, 

případně jsou kupovány se spekulativním záměrem. S ohledem na tyto skutečnosti nelze výslednou cenu 

stanovit jako součin spoluvlastnického podílu s cenou celku, podíly bývají oproti aritmetickému podílu ještě 

procentuálně upravovány, s ohledem na výši podílu. 

 

Obvyklou cenu oceňovaných nemovitostí nejlépe vystihuje cena stanovená porovnávacím způsobem, která 

odpovídá současné nabídce srovnatelných nemovitostí na trhu v dané lokalitě a způsob ocenění odpovídá 

definici obvyklé ceny v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 

 

 

 

 

Na základě předchozích zjištění, provedené analýzy, dle znalci dostupných informací o 

oceňovaných nemovitých věcech a s přihlédnutím k místním podmínkám polohy, 

obchodovatelnosti, využitelnosti, stanovuji obvyklou cenu nemovité věci ve výši  

 

   

 

2 580 000,00 Kč 
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Příslušenstvím nemovité věci je sklep v 1. NP.  

 

První užívání stavby bylo dle dostupných informací započato v roce 1967.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že při provedení znaleckého posudku jsem osobou nezávislou 

 

 

 

 

 

Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsem podala jako znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 

března 2009 pod  č.j. Spr. 588/2009 pro základní obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 1030-94/18 znaleckého deníku. Znalečné a úhradu 

nákladů účtuji podle přiložené likvidace. 

 

  

 

 

 

 

 

 

V Ostravě 9. října 2018       Ing. Petra Vařeková 

 

 

 

 

 

Soupis příloh 
 

Příloha č. 1 Kopie výpisu z katastru nemovitostí č. 10228 pro k. ú. Moravská Ostrava 

Příloha č. 2 Katastrální mapa 

Příloha č. 3  Fotodokumentace 

Příloha č. 4 Situace 
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 03.07.2018 19:35:02   

1
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, kód: 807.

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

CZ0806 Ostrava-město 554821 OstravaOkres: Obec:

A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl

Č.p./
Č.jednotky Způsob využití

B

Kelerová Ivana, Na Bělidle 2687/6a, Moravská Ostrava, 
70200 Ostrava

655519/0158
Vlastnické právo

Typ vztahu

Typ vztahu

Budova

Parcela

Moravská Ostrava, č.p. 2687, byt.dům, LV 9817

Kat.území: 713520 Moravská Ostrava List vlastnictví: 10228

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti

Způsob ochrany

2687/2 byt 1145/9681

na parcele     1115/26, LV 9817

Jednotky

    1115/3
    1115/26

ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří

835m2
288m2

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: EX 00047/17 pro Exekutorský úřad Brno - 
město

Mgr. Jan Krejsta
soudní exekutor

Vymezeno v:

Podíl na
společných částech

domu a pozemku
Typ
jednotky

byt.z.

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

zeleň

Zástavní právo smluvní

Zahájení exekuce

o

o

k zajištění pohledávek ve výši Kč 1.000.000,- s příslušenstvím

pověřený soudní exekutor: Mgr. Jan Krejsta, Horní 729/32, Brno, 639 00 Brno 39

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

Listina

Listina

V-4192/2007-807

Z-1821/2017-807

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

B1

C

D

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Poznámky a další obdobné údaje

- Bez zápisu

Kelerová Ivana, Na Bělidle 2687/6a, Moravská Ostrava, 
70200 Ostrava, RČ/IČO: 655519/0158

Povinnost k

Povinnost k

Jednotka: 2687/2

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 18.04.2007. Právní 
účinky vkladu práva ke dni 18.04.2007.

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Brno-město, 
Mgr. Jan Krejsta 159 Ex-47/2017 -7 ze dne 23.02.2017. Právní účinky zápisu ke 
dni 24.02.2017. Zápis proveden dne 28.02.2017; uloženo na prac. Ostrava
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2
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, kód: 807.

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

CZ0806 Ostrava-město 554821 OstravaOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu

Kat.území: 713520 Moravská Ostrava List vlastnictví: 10228

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Kelerová Ivana, Na Bělidle 2687/6a, Moravská Ostrava, 70200 
Ostrava

Pro: 655519/0158RČ/IČO:

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (§ 24 zák.č.72/1994 Sb.)  ze dne 04.01.2007. 
Právní účinky vkladu práva ke dni 09.01.2007.

Smlouva o bezúplatném převodu podle § 60a zák. č. 219/2000 Sb.  ze dne 12.08.2009. Právní
účinky vkladu práva ke dni 17.08.2009.

o

o

V-287/2007-807

V-8951/2009-807

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Zahájení exekuceo

pověřený soudní exekutor: Mgr. Lenka Černošková, Dolní 2073/71, Prostějov, 796 01 
Prostějov 1

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. 
Jan Krejsta 159 Ex-47/2017 -10 ze dne 24.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni
24.02.2017. Zápis proveden dne 02.03.2017; uloženo na prac. Ostrava

Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Exekutorský úřad 
Brno-město, Mgr. Jan Krejsta 159 Ex-47/2017 -10. Právní moc ke dni 
03.03.2017. Právní účinky zápisu ke dni 29.03.2018. Zápis proveden dne 
04.04.2018; uloženo na prac. Ostrava

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Prostějov, Mgr. 
Lenka Černošková 018 Ex-6743/2017 -15 ze dne 11.12.2017. Právní účinky zápisu
ke dni 11.12.2017. Zápis proveden dne 19.12.2017; uloženo na prac. Ostrava

Z-1822/2017-807

Z-2855/2018-807

Z-10439/2017-807

Z-10440/2017-807

Související zápisy

Související zápisy

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

povinný: Kelerová Ivana, r.č. 655519/0158

povinná: Kelerová Ivana, r.č. 655519/0158

Kelerová Ivana, Na Bělidle 2687/6a, Moravská Ostrava, 
70200 Ostrava, RČ/IČO: 655519/0158

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Prostějov, 
Mgr. Lenka Černošková 018 Ex-6743/2017 -5 ze dne 21.11.2017. Právní účinky 
zápisu ke dni 11.12.2017. Zápis proveden dne 13.12.2017; uloženo na prac. 
Ostrava

Listina

Listina

Listina

Jednotka: 2687/2

Jednotka: 2687/2
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3
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, kód: 807.

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

CZ0806 Ostrava-město 554821 OstravaOkres: Obec:

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 713520 Moravská Ostrava List vlastnictví: 10228

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

- Bez zápisu

Kelerová Ivana, Na Bělidle 2687/6a, Moravská Ostrava, 70200 
Ostrava

Kelerová Ivana, Na Bělidle 2687/6a, Moravská Ostrava, 70200 
Ostrava

Kelerová Ivana, Na Bělidle 2687/6a, Moravská Ostrava, 70200 
Ostrava

Pro:

Pro:

Pro:

655519/0158

655519/0158

655519/0158

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Smlouva o bezúplatném převodu podle § 60a zák. č. 219/2000 Sb.  ze dne 12.08.2009. Právní
účinky vkladu práva ke dni 17.08.2009.

Smlouva o výstavbě jednotek (zák.č.72/1994 Sb.) ze dne 5.1.2011 ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 4.2.2011 a dodatku č. 2 ze dne 11.7.2013 a dodatku č. 3 ze dne 9.10.2013.

o

o

V-8957/2009-807

Z-23463/2013-807

03.07.2018  19:39:37Vyhotoveno: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 Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, kód: 807.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
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