
Ocenění č. TR 02/15

o ceně nemovitosti:  

Bytová jednotka č. 1212/1 o velikosti 3+1, ul. U Stadionu, 
obec Kadaň, katastrální území Kadaň, kraj Ústecký, LV č. 6204.

OBJEDNATEL POSUDKU:

DRS IMMO a.s., sídlem Příkop 843/4, Brno, Zábrdovice, PSČ 602 00
IČ: 26285011

Účel posudku:         Získání cenového podkladu k insolvenčnímu řízení - oddlužení.
Stanovení ceny obvyklé.

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., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 
Sb. 

Není vhodné pro daňové účely.

Posudek  obsahuje  5  stran  textu  včetně  titulního  listu  a  přílohy  a  předává  se  objednateli  ve  2 
vyhotoveních.

V Chomutově, dne 12. 3. 2015



Předmět ocenění:

Předmětem  ocenění  je  bytová  jednotka  č.  1212/1  o  velikosti  3+1,  která  se  nachází  v ulici  U 
Stadionu v Kadani, katastrální území Kadaň, kraj Ústecký.
Insolvenční správce dlužníka: Ing. Jana Horáková, Liberec III, Měsíčná 256/2.

Podklady pro ocenění:

 Výpis z Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Chomutov ze dne 11. 8. 2014, LV č. 6204.
 Údaje sdělené objednatelem a sousedkou z protějšího bytu.
 Fotodokumentace venkovní části budovy.
 Situační plánek.

Vlastníci nemovitostí dle LV č. 6204:

Pajmová Iveta, U Stadionu 1212, 432 01 Kadaň - dlužník
RČ: 746209
Podíl na společných částech domu a pozemku: 685/19525

Jednotky:
č.jedn. 1212/1 byt
budova Kadaň č.p. 1211, 1212, 1213,  byt.dům, LV 5136

Pozemky:

POZEMEK PARC. Č. 1925 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A 
NÁDVOŘÍ

 175 M2

POZEMEK PARC. Č. 1926 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A 
NÁDVOŘÍ

204 M2

POZEMEK PARC. Č. 1927 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A 
NÁDVOŘÍ

172 M2

Datum provedení místního šetření a jeho účastníci:
Místní šetření bylo provedeno dne 4. 3. 2015.

Datum, k němuž se ocenění provádí:
Ocenění nemovitostí je provedeno ke dni 4. 3. 2015

Obvyklá cena:

Obvyklá cena (tržní)

Za cenu  obvyklou  (tržní,  obchodovatelnou,  obecnou)  považujeme při  ocenění  nemovitosti  cenu  
zjištěnou  v takové  výši,  kterou  by  bylo  možno  v den  ocenění  dosáhnout  mezi  dobrovolně 
prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. 

Obvyklou cenu nelze  žádným způsobem vypočítat,  stanovení  její  výše je  vždy vysoce odborným 
odhadem,  který  vychází  ze  zjištěných pomocných hodnot,  z vyhodnocení  prodejnosti  hodnocené 
nemovitosti  ve  vztahu k vývoji  regionálního  trhu daného segmentu nemovitostí  a  z vyhodnocení  
veškerých rizik spojených s nemovitostí.
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Obvyklá  cena  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 obvyklé ceny je také  
ovlivněn i účelem, pro který se obvyklá cena majetku zjišťuje. 

Údaje o oceňovaném bytu:

Byt nebo nebytový prostor dokončený
BYT JE MÍSTNOST,  NEBO  SOUBOR  MÍSTNOSTÍ,  VČ.  SOUČÁSTÍ  A PŘÍSLUŠENSTVÍ  
BYTU, KTERÉ JSOU PODLE ROZHODNUTÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU URČENY K BYDLENÍ,  
JEHOŽ  VLASTNICTVÍ  BYLO  VE  SMYSLU  ZÁK.Č.  72/1994  SB.  KE  DNI  OCENĚNÍ 
VLOŽENO DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ. NEBYTOVÝ PROSTOR JE MÍSTNOST, NEBO 
SOUBOR  MÍSTNOSTÍ,  VČ.  SOUČÁSTÍ  A  PŘÍSLUŠENSTVÍ,  KTERÉ  JSOU  PODLE 
ROZHODNUTÍ  STAVEBNÍHO  ÚŘADU  URČENY  K JINÝM  ÚČELŮM  NEŽ  BYDLENÍ,  
JEHOŽ VLASTNICTVÍ VE SMYSLU ZÁK.Č. 72/1994 SB. KE DNI OCENĚNÍ VLOŽENO DO 
KATASTRU NEMOVITOSTÍ.

Ve středu 4. března 2015 jsem se v 11.00 hodin dostavil na prohlídku jmenovaného bytu, který se 
nachází v 1.NP. I když moje návštěva byla objednatelem posudku řádně avizována v dostatečném 
časovém předstihu,  nikdo na zvonění  a klepání  na dveře neotevřel.  Kontaktoval jsem sousedku 
z protějšího bytu, která mě sdělila, že majitelka bytu Iveta Pajmová většinou nikomu neotevírá. 
Posudek se stanovením tržní  hodnoty tedy navrhuji  na základě dostupných informací  venkovní 
obhlídky, informací majitelky sousedního bytu a informací objednatele.
Oceňovaná  bytová  jednotka  se  nachází  v panelovém  domě  s klasickými  stavebními  prvky, 
typickými pro panelové domy. V domě jsou běžné stropy, schodiště a ostatní  nosné konstrukce. 
V bytě je běžné sociální zařízení. Vytápění je ústřední na dálkový ohřev. Rozvod vody je teplé a 
studené  s dálkovým  přívodem.  Kanalizace  je  svedena  do  společných  stoupaček  a  je  úplná. 
Elektroinstalace je běžná. Záchod je splachovací, v koupelně jsou běžné zařizovací předměty. Dům 
je napojen na všechny inženýrské sítě.
Bytová jednotka je o velikosti 1+3 s lodžií a má sklepní kóji. Velikost podlahové plochy činí údajně 
68 m2. Byt je v původním stavu standardního provedení bez větších úprav – původní jádro, okna. 
Budova je panelová, zateplená, bez příslušenství k domu. Poptávka po těchto bytových jednotkách 
v přízemí a bez úprav je nižší než jsou nabídky srovnávací metody – byty se prodávají za cca 280 – 
300 tis. Kč. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem stanovuji obvyklou cenu nemovitosti ve výši:

Výsledná cena obvyklá cena nemovitosti

280 000,- Kč
slovy: Dvěstěosmdesáttisíc Kč

V Chomutově, 12. 3. 2015 

Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou.

Koncesní listina

Vydal: Okresní živnostenský úřad Okresního úřadu Chomutov
Číslo jednací: ŽÚ/1340/01
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Předmět podnikání: Oceňování  majetku 
pro věci nemovité

Evidenční číslo: 350301-23220-00
IČO: 482 94 047
Jméno a příjmení: Ladislav Charvát
Místo podnikání: U Větrného mlýna 1647, 430 03 Chomutov
Den vzniku živnostenského 
oprávnění:

1.10.1996

•
• Osvědčení  
•

Výše podepsaný tímto osvědčuje, že:
1)  v  současné  době  ani  v  budoucnosti  nebude  mít  účast  nebo  prospěch  z  podnikání,  které  je 
předmětem zpracovaného tržního ocenění; výše odměny nezávisí  na dosažených závěrech,  nebo 
odhadnutých hodnotách.
2) zpracované tržní  ocenění zohledňuje všechny známé skutečnosti  ke dni zpracování,  které by 
mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty.
3) při zpracování tržního ocenění byly brány v úvahu obecné předpoklady a omezující podmínky 
pro stanovení tržního ocenění, tak jak jsou uvedeny na zvláštním listě.
4) při své činnosti jsem neshledal žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že předané dokumenty 
a podklady nejsou pravdivé a správné.

Předpoklady a omezující podmínky pro stanovení obvyklé ceny

Tato odhadní zpráva byla vypracována v souladu s těmito obecnými předpoklady a omezujícími 
podmínkami:
1) Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata  žádná odpovědnost  za právní  popis nebo 
právní  záležitosti,  včetně  právního  podkladu  vlastnického  práva.  Předpokládá  se,  že  vlastnické 
právo k majetku je správné a tudíž prodejné - zpeněžitelné, pokud by se nezjistilo něco jiného. Dále 
se předpokládá, že vlastnictví je pravé a čisté od všech zadržovacích práv, služebností nebo břemen 
zadlužení, pokud by se nezjistilo něco jiného, než je uvedeno v listu vlastnictví – viz příloha.
2) Informace z jiných zdrojů, na nichž je založena celá, nebo části této zprávy, jsou věrohodné, ale 
nebyly ve všech případech ověřovány. Nebylo dáno žádné potvrzení, pokud se týká přesnosti takové 
informace.
3) Nebere se žádná odpovědnost za změny v tržních podmínkách a nepředpokládá se, že by nějaký 
závazek byl důvodem k přezkoumání této zprávy, kde by se zohlednily události nebo podmínky, 
které se vyskytnou následně po tomto datu.
4) Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv.
5) Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný soulad se všemi aplikovatelnými zákony a 
předpisy.
6) Tato zpráva byla vypracována za účelem zjištění hodnoty pro účel insolvenčního řízení.
7) Předpokládá se, že mohou být získány nebo obnoveny všechny požadované licence, nebo jiná 
legislativní nebo administrativní oprávnění od kteréhokoliv místního, státního nebo vládního úřadu 
nebo soukromé osoby nebo organizace, pro jakoukoliv potřebu a použití, na nichž je založen odhad 
hodnoty, obsažený v této zprávě.
8) Odhadnutá objektivní tržní hodnota je dána pro finanční strukturu a podmínky platné v souladu s 
datem této zprávy.
9) Výsledná obvyklá cena stanovená v tomto ocenění je platná za předpokladu, že objekt bude v 
případě prodeje ihned uvolněn bez dalších výdajů na vyprázdnění a vyklizení objektu.
10) Výsledky této analýzy je možné použít pouze k účelu uvedenému v této zprávě.

Informace o programu
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K  sestavení 
elaborátu byl použit program NEM 3000, poskytovatel: PLUTO –OLT Praha 6.
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Fotodokumentace

o ceně nemovitosti:  

Bytová jednotka č. 1212/1 o velikosti 3+1, ul. U Stadionu, 
obec Kadaň, katastrální území Kadaň, kraj Ústecký, LV č. 6204.
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