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1. NÁLEZ 

1.1 Identifikace předmětu ocenění 

Ocenění družstevního podílu povinného Josef Špicar, bytem Karla Marxe čp. 735 / čo. 
3, Most 434 01 v bytovém družstvu: Stavební bytové družstvo Krušnohor, se sídlem tř. 
Čs. armády 1766, PSČ 434 01, Most, IČ: 00043257, spojeného s právem užívat byt č. 
2 na ulici Karla Marxe 735, Most. 

1.2 Charakteristika obce 

Most je statutární město v severozápadních Čechách (Ústecký kraj), které leží na řece 
Bílina. Žije zde přibližně 67 tisíc obyvatel. V blízkosti města Mostu se nachází tzv. 
Ervěnický železniční koridor, což je umělé zemní těleso se silnicí I/13 a železniční tratí 
130 vedoucí z Chomutova do Mostu; trať i silnice pokračuje do Teplic. Ve městě jsou 
situovány čtyři mateřské školy, dále patnáct základních škol, z nichž jedna je speciální, 
jedenáct středních, vyšších a vyšších odborných škol (většina jich je v soukromém 
vlastnictví) s jedním gymnáziem (též sportovním). 

Předmětem ocenění jsou práva k bytové jednotce v bytovém domě na ulici Karla 
Marxe. 

1.3 Popis nemovitosti 

Bytová jednotka je umístěna v 1.NP a dispozičně je řešena jako 2+kk. Podlahy jsou 
plovoucí, v roce 2013 proběhlo zateplení bytového domu a k výměně plastových oken. 
Jednotka je v dobrém technickém stavu, pouze v posledních měsících již není 
užívána. 

K jednotce náleží sklepní kóje v suterénu bytového domu a komora naproti vstupu do 
jednotky. 

Dispoziční řešení bytové jednotky: 

Místnost m2 

pokoj+kk 20,53 

pokoj 9,95 

koupelna 2,10 

WC 1,03 

předsíň 6,44 

sklep 0,52 

komora 0,7 
 

Plocha sklepu a komory je již výše redukována koeficientem 0,5 (v souladu 
s metodickým pokynem České bankovní asociace). 
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1.4 Movité a nemovité příslušenství  

Při místním šetření nebyly zjištěny movité věci, které by tvořily s nemovitostí 
příslušenství.  
Bylo zjištěno následující nemovité příslušenství bytové jednotky: 

- sklepní kóje v suterénu 

- komora v přízemí 

1.5 Vlastnické a evidenční údaje 

Dle výpisu z katastru nemovitostí je na listu vlastnictví č. 6 224 u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, pro obec Most, k.ú. Most II, jako vlastník zapsán: 

Vlastnické právo Podíl 

Stavební bytové družstvo Krušnohor, Čsl. armády 1766/84, 43401 Most  

 

Družstevní práva jsou ve prospěch povinného Josef Špicar, bytem Karla Marxe čp. 
735 / čo. 3, Most 434 01, narozen 25.7.1972. 

1.6 Prohlídka a zaměření nemovitosti 

Prohlídka a zaměření nemovitosti byla provedena dne 1. 6. 2018 za přítomnosti 
zástupce znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o. a povinného Josefa Špicara. 

1.7 Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

 Výpis z katastru nemovitostí pro oceňované nemovitosti; 

 Nájemní smlouva mezi povinným a Stavebním bytovým družstvem 
Krušnohor v Mostě 

 Kopie katastrální mapy k oceňovaným nemovitostem; 

 Informace z realitního serveru; 

 Vlastní databáze znalce; 

 Databáze realizovaných prodejů nemovitostí MOISES; 

 Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření a 
fotodokumentace z místního šetření; 

 Zákon č. 151/1997 Sb., „o oceňování majetku a o změně některých zákonů“ 
(zákon o oceňování majetku); 

 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 
322/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 444/2011 s účinností od 
1. 1. 2012 ve znění platném k datu ocenění; 

 Vyhláška Ministerstva financí 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.; 

 BRADÁČ a kol. – Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a 
doplněné vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009; 

 ZAZVONIL ZBYNĚK – Odhad hodnoty pozemků, VŠE v Praze, 
nakladatelství Oeconomica, Institut oceňování majetku, 2007; 

 DUŠEK DAVID – Základy oceňování nemovitostí, II. upravené vydání, 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku,  2006; 
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 ZAZVONIL ZBYNĚK – Porovnávací hodnota nemovitostí, I.vydání, 
nakladatelství EKOPRESS, s.r.o., 2006; 

 BRADÁČ a kol. – Soudní znalectví, I.vydání, Akademické nakladatelství 
CERM, 2010; 

 HÁLEK VÍTĚZSLAV – Oceňování majetku v praxi, I.vydání, DonauMedia 
s.r.o., 2009; 

 ZAZVONIL ZBYNĚK – Oceňování nemovitostí – výnosový přístup, I.vydání, 
nakladatelství Oeconomica 2010; 

 IOM VŠE Praha: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní 
hodnotou, Praha, září 2012. 

1.8 Definice obvyklé ceny 

Obvyklou (tržní) cenu nemovitosti lze obecně vyjádřit následovně: 

Obvyklá cena je taková, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje 
a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. 

V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je definována takto: 

„Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb. se 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.“ 

1.9 Popis používaných metod oceňování nemovitých věcí 

 Metoda administrativní 

Metoda administrativní se používá pro zjištění ceny pro potřeby ocenění podle zákona 
č.151/1997 Sb., o oceňování majetku. Obecně se jedná o případy, kdy je nutné cenu 
nemovitých věcí určitým způsobem regulovat, aby její použití vytvářelo rovnoprávné 
podmínky. Příkladem použití administrativního ocenění je stanovení zjištěné ceny pro 
potřeby určení daně z nabytí nemovitých. Tento způsob ocenění není vhodný pro 
potřeby stanovení tržní hodnoty, ale může sloužit jako pomocná metoda. 

 Metoda nákladová 

Metoda nákladová je založena na principu, že hodnota nemovitostí nebude větší, než 
činí současné náklady na jejich pořízení s odpočtem přiměřených odpisů. Jedná se 
tedy o výpočet reprodukční hodnoty snížené o přiměřené opotřebení. Reprodukční 
hodnota se vypočte pomocí obestavěného prostoru, zastavěné plochy, podlahové 
plochy, délky (dle charakteru stavby). Dále se dle provedení a vybavení zjistí 
odpovídající cena za zvolenou měrnou jednotku, chybějící prvky konstrukcí se 
nezapočítávají, vyšší vybavení se připočítává. Vynásobením zjištěné zastavěné 
plochy nebo obestavěného prostoru a jednotkové ceny se zjišťuje tzv. výchozí 
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hodnota. Od takto zjištěné výchozí hodnoty se odečte opotřebení, které odpovídá 
stavbě daného stáří a způsobu údržby objektu, výsledkem je věcná hodnota. 

Ve znaleckých a odborných posudcích se ke zjištění věcné hodnoty používá též 
modifikovaná metodika definovaná vyhláškou Ministerstva financí č. 441/2013, o 
oceňování majetku a o změně některých zákonu, v aktuálním znění.  

 Metoda výnosová 

Principem výnosového způsobu ocenění je princip anticipace, jehož podstata spočívá 
v tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím očekávání. Jestliže budoucí prospěch lze 
finančně vyjádřit jako řadu očekávaných výnosů, pak výnosovou hodnotu lze definovat 
jako součet všech těchto očekávaných výnosů, transformovaných na současnou 
hodnotu peněz. Očekávaný příjem se zjistí z nájemních smluv, nejsou-li v odchylce od 
situace na běžném realitním trhu. Roční výnos z pronájmu nemovitosti je třeba snížit 
o náklady spojené s užíváním nemovitosti (zejména se jedná o náklady na průměrnou 
roční údržbu, správu nemovitosti, daň z nemovitosti a pojištění nemovitosti). 
Transformace na současnou hodnotu peněz se provádí pomocí tzv. výnosové 
kapitalizace. Očekávaný výnos se u předmětné nemovitosti zjistí z ročního nájemného. 

 Metoda komparativní 

Komparativní metoda, též srovnávací metoda 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). Srovnatelné 
hodnoty nemovitostí jsou 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. 

Mezi základní vlivy působící na hodnotu nemovitého majetku patří: 

Poloha nemovitostí 

o vzdálenost od center měst či obcí 
o vzdálenost od hlavních komunikačních tahů 
o přístup k silničním či železničním trasám 
Využitelnost nemovitostí 

o stavebně-technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak 
o pře dimenzovanost 
o účel staveb a možnost adaptace na jiné využití 
o kapacita inženýrských sítí a možnost jejich úpravy 
o možnosti přístaveb a rozšíření nemovitostí 
o omezené možnosti další výstavby (stavební uzávěry, ochranná pásma) 
Vlastnické vztahy a zátěžová břemena 

o stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypověditelnost 
o předkupní práva, věcná břemena 
o zástavní práva 
o soudní spory (např. restituční spory) 
Situace na realitním trhu 

o celkové trendy v prodeji nemovitostí 
o prodejnost obdobných nemovitostí v dané lokalitě 
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2. OCENĚNÍ 

2.1. Volba metody ocenění 

Vzhledem k výše popsané metodologii oceňování nemovitostí pro obvyklou cenu a 
vzhledem k účelu posudku se jako nejlépe použitelná metoda pro daný účel jeví 
metoda komparativní. Tato metoda dokáže za předpokladu existence kvalitní databáze 
cen srovnatelných objektů nejlépe zhodnotit obchodovatelnost a tedy i tržní hodnotu 
srovnávaných nemovitostí.  

Hlavní metodou ocenění byla tedy zvolena metoda komparativní.  

2.2. Porovnávací metoda 

V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, databáze 
realizovaných obchodů MOISES, databáze realitní inzerce projektu Rozvoje vědního 
oboru oceňování nemovitých věcí, vlastní databáze znaleckého ústavu a veřejné 
databáze znaleckých posudků a odhadů pro potřeby exekučních řízení a dražeb. 

2.2.1. Výměry oceňovaného objektu 

Pro potřeby porovnávací metody je proveden přepočet podlahové plochy na 
započitatelnou plochu dle Doporučených zásad oceňování nemovitostí vydaných při 
České Bankovní Asociaci(tj. plocha sklepů je redukována koeficientem 0,5). 
Uvažovaná užitná plocha je 41,3 m2. 

2.2.2. Srovnávací nabídka 

1) Karla Marxe, Most, užitná plocha 40 m2 

Byt 2+kk v ulici Karla Marxe v Mostě. Jedná se o bytovou jednotku, která je v 

DV a nachází se v 8. nadzemním podlaží kompletně revitalizovaného domu 

(proběhla zde kompletní rekonstrukce střechy, výtahu, dům je zateplený a 

provedeny nové rozvody vody). V bytě byla provedena rekonstrukce 

kuchyňského koutu a koupelny (včetně rozvodů vody a elektřiny). Dům se 

nachází v klidné lokalitě a v okolí je veškerá občanská vybavenost. 

NABÍDKOVÁ CENA: 420 000,- Kč 
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2) Česká, Most, užitná plocha 34 m2 

Byt 1+kk ve 4.NP panelového domu, který je po rekonstrukci, provedené v 

nedávné době, zateplení, výměna oken za plastová, nový vstupní portál osazen 

plastovými dveřmi. V bytové jednotce se nachází kuchyňská linka s elektrickým 

sporákem a potravinové skříně, v pokoji je položena nová laminátová plovoucí 

podlaha, dvě. V koupelně je nová plastová sedací vana a umyvadlo, toaleta je 

umístěna zvlášť. K bytové jednotce náleží komora na chodbě a sklepní koje. 

NABÍDKOVÁ CENA: 280 000,- Kč 

  

  

3) Česká, Most, užitná plocha 37 m2 

Byt v klidné části města Mostu. Bytová jednotka se nachází ve 4. NP 

panelového domu s výtahem. Dům je po celkové rekonstrukci (zateplen, nová 

fasáda, plastová okna, vchody). V kuchyni je linka s elektrickým sporákem, 

troubou a digestoří. K dispozici jsou též skříně na potraviny. V pokoji je položena 

nová plovoucí podlaha a díky dvěma velkým oknům je místnost hodně 

prosvětlená. Pokoj je veliký - lze jej předělat na 2+kk. Koupelna vybavena 

zánovní vanou a umývadlem s úložnou skříňkou, toaleta odděleně. K bytu 

náleží komora na společné chodbě v patře a sklepní kóje. 

NABÍDKOVÁ CENA: 289 000 Kč 

  

 

4)  Most, užitná plocha 40 m2 

Byt 2+kk v Mostě Byt v osobním vlastnictví o velikosti 2+kk a celkové podlahové 

ploše 40 m2 se nachází ve 3. nadzemním podlaží zatepleného panelového 
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domu v Mostě, ulice Karla Marxe. Byt je dispozičně rozdělen na vstupní předsíň, 

obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnici a koupelnu s toaletou. Okna jsou 

plastová včetně žaluzií, koupelnové jádro umakartové. Součástí bytu je komora 

v mezipatře. Vytápění bytu ústřední dálkové. Fond oprav + ostatní režijní 

poplatky 1 692 Kč, voda, ohřev vody a topení činí 1 993 Kč. 

NABÍDKOVÁ CENA: 300 000 Kč 
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2.2.3. Komparace 

 

Porovnávací hodnota nemovitých věcí(resp. družstevního podílu) specifikovaných 
v bodě 1.1 činí dle odborného odhadu 310 000 Kč. Při porovnání byly zohledněni 
veškeré skutečnosti mající vliv na obvyklou cenu. 

2.3. Vyjádření k DPH 

V případě oceňovaného spoluvlastnického podílu na pozemku se nejedná o stavební 
pozemek dle § 56 odst. 2 zák. o DPH.  

Dle dostupných informací je bytový dům starší než 50let. Nemovitost tudíž splňuje 
předpoklady pro osvobození od DPH dle § 56 zák. o DPH. 
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1 Karla Marxe, Most 10 500 0,90 9 450 1,00 1,00 1,05 1,05 1,00 1,00 1,05 1,00 1,16 8 147

2 Česká, Most 8 235 0,90 7 412 1,00 1,02 1,00 0,90 1,00 1,00 1,05 1,00 0,96 7 721

3 Česká, Most 7 811 0,90 7 030 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,05 1,00 0,95 7 400

4 Karla Marxe, Most 7 500 0,90 6 750 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 1,05 6 429

Střední hodnota 15 031 13 939 7 424

Minimum 7 500 6 750 6 429

Maximum 41 111 39 056 8 147

Směrodatná odchylka 13 082 12 594 633

Průměr - směrodatná odhylka 1 949 1 345 6 791

Průměr + směrodatná odchylka 28 113 26 533 8 057

Variační koeficient 87,04% 90,35% 8,52%

Výměra oceňovaného objektu 41 41 m2 41

Cena objektu 620 120 575 069 Kč 306 296

Celková cena po zaokrouhlení 620 000 580 000 Kč 310 000

KCR Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší

K1 koeficient polohy (lokalita, dopravní dostupnost)

K2 koeficient velikosti

K3 koeficient stavebně - technického stavu domu

K4 koeficient stavebně - technického stavu bytu

K5 koeficient vybavení a příslušenství domu

K6 koeficient vybavení a příslušenství bytu

K7 koeficient podlaží

K8 koeficient úpravy dle úvahy znalce

IO Index odlišnosti IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8)

Je-li IO < 1,00 je srovnávaný objekt horší, je-li IO > 1,00 je srovnávaný objekt lepší než oceňovaný objekt

Upravená cena srovnávanýc objektů se zjistí jako podíl redukované ceny a indexu odlišnosti IO

č. Poloha objektu
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3. REKAPITULACE 

 

Dle § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku obvyklá cena vyjadřuje 
hodnotu věci a určí se porovnáním, proto za obvyklou cenu nemovitosti považujeme 

cenu určenou porovnávacím způsobem. 

 

Obvyklá cena nemovitých věcí (resp. družstevního podílu) 
specifikovaných v bodě 1.1. je dle odborného odhadu 

 

310 000 Kč 

 

Cena slovy: třistadesettisíc Kč 
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4. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek podal ústav zapsaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze 
dne 9.10. 1997 (rozšířeným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 
11.7.2012) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení 
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu 
seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech: 

 stavebnictví, s rozsahem znaleckého oprávnění pro technický stav konstrukcí 
pozemního stavitelství – staveb obytných, průmyslových, občanské 
vybavenosti a zemědělských, staveb inženýrských, mostů, betonových, 
ocelových a dřevěných konstrukcí. 

 ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady: nemovitostí, 
podniků, movitostí – strojů a zařízení, nehmotného majetku, nepeněžitých 
vkladů, sportovních potřeb, sportovního materiálu; rozpočtování a fakturace ve 
stavebnictví. 

 

Znalecký posudek je veden pod číslem 3611-346-2018. 

 

V Brně dne 26. 6. 2018 

 

 

 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

 

……………………………. 

        Ing. Lukáš Pejchal 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Výřez z ortofotomapy ....................................................................... 1 list 

Příloha č. 2: Náhled katastrální mapy .................................................................. 1 list 

Příloha č. 3: Fotodokumentace ............................................................................ 2 listy 

 

PŘÍLOHY 
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