
Okres               :                  CZ0427                 Ústí nad Labem
Obec                :                  554804                 Ústí nad Labem
Katastr.území       :                  775096                 Bukov 
List vlastnictví      :                   2329

Znalecký posudek č. 590 - 40 / 16
o ceně obvyklé

bytové jednotky č.18 v domě čp/čo 793/12 v Ústí nad Labem - Bukově

Objednatel posudku      :  DRS IMMO a.s., dražební a realitní společnost 
                             pí. Iveta Figuli   
                             se sídlem Lazy VII 5583, 760 01 Zlín

Účel posudku            :  pro potřebu objednatele

Současný vlastník       :  Zeithammerová Zdeňka, Dukelských hrdinů 577/16
                            400 01 Ústí nad Labem - Bukov

Posudek vypracoval     :  Ing. Alois Batěk, Mošnova 2066/26, 400 11 Ústí nad Labem
                            tel      :  604 81 80 72
                            e-mail  :  maribyla@seznam.cz

Posudek obsahuje 6 stran textu a přílohy informace o pozemku a předává se objednateli ve 2 vyhotoveních. 
Jedno vyhotovení znaleckého posudku zůstává uloženo v archivu znalce.

V Ústí nad Labem dne 4.11.2016.



I. Zjištění

Použité předpisy, vyhlášky, normy a podklady pro ocenění

1. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
2. Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, v aktuálním znění.
3. Vyhláška Min.financí č.441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve
  znění vyhlášky č.199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb. a vyhlášky č. 53/2016 Sb.
  Účinnost od 1.1 2016.
4. Informace o jednotce z 3.11.2016 - získáno ze stránek Katastru nemovitostí na internetu.
5. Prohlídka bytu, spojená se zaměřením dne 3.11.2016 za přítomnosti vlastníka.

Vlastnické a evidenční údaje

Zeithammerová Zdeňka, Dukelských hrdinů 577/16, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov

Úkol znalce

Ocenit bytovou jednotku dle požadavku objednatele.

Popis nemovitosti

a) celkový popis

Ústí nad Labem je statutární město s veškerým základním a vyšším vybavením. Současný počet obyvatel 
dle Lexikonu měst a obcí je 93 409. Město je průmyslového charakteru (především chemický a lehký 
průmysl). Doprava ve městě je autobusová a trolejbusová. Z regionálního hlediska je důležitým dopravním 
centrem ( dálnice D8, železnice, lodní labská doprava s překladištěm).

b) popis bytové jednotky

Jedná se bytovou jednotku č.18 v panelovém domě č.p.793 v Ústí nad Labem - Bukově. Dům je věžového 
typu, oceňovaná jednotka je umístěna ve 4.n.p. V domě je výtah a suterénní prostory s využitím jako 
prádelna, sušárna, kočárkárna a pod.
Dům je v podstatě situovaný na okraji souvislé bytové zástavby. Dále jsou (směrem z města) sitovány 
budovy služeb markety, autoprodejny a pod.
Do centra města je možná doprava MHD ( trolejbusem cca 10 min.) a tím je umožněno využití všech služeb 
města,

II.  Výpočet ceny

Seznam oceněných položek

1 Stavební pozemek parc.č. 1626/47
2 Byt - porovnávací způsob
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1 Stavební pozemek parc.č. 1626/47

Na tomto pozemku je zřízen bytový dům č.p./č.o. 793/12, ulice Na Kohoutě. Plocha pozemku je 390 m2.

Výpočet ceny stavebního pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků podle  § 4 odst. 1. 
Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce

ZCU = ZC x I,
kde
ZCU základní cena upravená stavebního pozemku,
ZC základní cena stavebního pozemku,
I index cenového porovnání zjištěný podle vzorce I = IT x IO x IP,

IT index trhu se určí podle vzorce IT = P6 x (1 + ∑ Pi),
Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 3 tabulky č. 1,

IO index omezujících vlivů se určí podle vzorce IO = 1 + ∑ Pi,
Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu omezujících vlivů z přílohy č. 3 tabulky č. 2,

IP index polohy se určí podle vzorce IP = P1 x (1 + ∑ Pi ),
Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy podle přílohy č. 3 tabulky č. 3 nebo 4.

Vyjmenovaná oblast Ústí nad Labem 2

ZC = 1 650,- Kč/m2 podle § 3 písm. a)

Výpočet indexu cenového porovnání

Výpočet indexu trhu IT příloha č. 3, tabulka č. 1

Znak
číslo

kvalitativní pásmo Pi

1. II. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmi: nabídka odpovídá 
poptávce

0,00

2. I. Vlastnické vztahy: pozemek s nemovitou stavbou (rozdílní vlastníci) -0,03

3. II. Změny v okolí s vlivem na prodejnost nem. věcí: bez vlivu nebo stabilizovaná 
území

0,00

4. II. Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem, právo stavby): 
bez vlivu

0,00

5. II. Ostatní neuvedené (např. nový investiční záměr, energetická úspornost, vysoká 
ekonomická návratnost): bez dalších vlivů

0,00

6. IV. Povodňové riziko: zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 1,00

IT = 1,00 x (1 + -0,03) 0,97

Výpočet indexu omezujících vlivů pozemku IO příloha č. 3, tabulka č. 2

Znak
číslo

kvalitativní pásmo Pi

1. II. Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku: tvar bez vlivu na využití 0,00

2. IV. Svažitost pozemku a expozice: svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; ostatní 
orientace

0,00

3. III. Ztížené základové podmínky: neztížené základové podmínky 0,00

4. I. Chráněná území a ochranná pásma: mimo chráněné území a ochranné pásmo 0,00
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5. I. Omezení užívání pozemku: bez omezení užívání 0,00

6. II. Ostatní neuvedené: bez dalších vlivů 0,00

IO = 1 + 0,00 1,00

Výpočet indexu polohy IP příloha č. 3, tabulka č. 3

Znak
číslo

kvalitativní pásmo Pi

1.  Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku: rezidenční stavby v ostatních 
obcích nad 2000 obyvatel

1,00

2. I. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: rezidenční zástavba 0,04

3. III. Poloha pozemku v obci: okrajové části obce -0,05

4. I. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které jsou v obci: pozemek lze 
napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí

0,00

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

-0,01

6. VI. Dopravní dostupnost k pozemku: příjezd po zpevněné komunikaci, dobré 
parkovací možnosti

0,00

7. III. Osobní hromadná doprava: zastávka do 200 m včetně/MHD – dobrá dostupnost 
centra obce

0,00

8. II. Poloha pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti: bez možnosti 
komerčního využití stavby na pozemku

0,00

9. II. Obyvatelstvo: bezproblémové okolí 0,00

10. II. Nezaměstnanost: průměrná nezaměstnanost 0,00

11. II. Vlivy ostatní neuvedené: bez dalších vlivů 0,00

IP = 1,00 x (1 + -0,02) 0,98

I = 0,97 x 1,00 x 0,98 = 0,951 index cenového porovnání

ZCU = 1 650,- Kč/m2 x 0,951 = 1 569,15 Kč/m2

Pol.
číslo

popis výměra
pozemku [m2]

cena
pozemku [Kč]

1. parc.č. 1626/47 390 611 968,50

Celkem 390 611 968,50

Cena vlastnického podílu 611 968,50 Kč x 421 / 31707 = 8 125,61 Kč

Cena zjištěná "1 Stavební pozemek parc.č. 1626/47" 8 125,61 Kč

2 Byt - porovnávací způsob

Cena bytu se určí porovnávacím způsobem podle § 38 podle vzorce

CBP = PP x ZCU x IT x IP,
kde
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CBP cena bytu určená porovnávacím způsobem,
PP podlahová plocha,
ZCU základní cena upravená stavby,
IT index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,
IP index polohy pozemku, na kterém se nachází stavba podle § 4 odst. 1.

Základní cena upravená bytu se podle § 38 určí podle vzorce

ZCU = ZC x IV,
kde
ZCU základní cena upravená,
ZC základní cena,
IV index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce IV = (1 + ∑ Vi ) x V10,
Vi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z přílohy č. 27 tabulky č. 2.

Charakteristika jednotky

Poloha Ústecký kraj - Ústí nad Labem

ZC = 8 290,- Kč/m2 základní cena podle přílohy č. 27

Stáří stavby 23 let

Výpočet indexu konstrukce a vybavení IV příloha č. 27, tabulka č. 2

Znak
číslo

kvalitativní pásmo Vi

1. III. Typ stavby: budova - panelová, zateplená 0,00

2. II. Společné části domu: kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad 0,00

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

4. III. Umístění bytu v domě: 2. NP až 4. NP s výtahem 0,05

5. III. Orientace obyt. místností ke světovým stranám: ostatní světové strany - 
s výhledem

0,03

6. III. Zákl. příslušenství bytu: příslušenství úplné - standardní provedení 0,00

7. II. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem: standardní vybavení - 
balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje

-0,01

8. III. Vytápění bytu: dálkové, ústřední, etážové 0,00

9. III. Kritérium jinde neuvedené: bez vlivu na cenu 0,00

Celkem 0,07

10. III. Stavebně-technický stav: byt se zanedbanou údržbou - (předpoklad 
provedení menších stavebních úprav)

0,85 x 0,885 *)

*) 1 - 0,005 x 23 = 0,885

IV = (1 + 0,07) x 0,85 x 0,885 = 0,805

ZCU = 8 290,- Kč/m2 x 0,805 = 6 673,45 Kč/m2
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Podlahová plocha

Místnost,
prostor

podlahová plocha
[m2]

podlahová plocha
započtená [m2]

kuchyně 4,06 x 4,51 18,31

pokoj 4,35 x 2,84 12,35

komora (1,90 x 1,60) x 0,80 1) 2,43

chodba +WC + koupelna 8,73 x 2,84 24,79

Podlahová plocha celkem 57,88

1) podlahové plochy místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší než 2 m, 
a sklepů, pokud jsou místnostmi, se násobí koef. 0,80

Výchozí cena stavby 6 673,45 Kč/m2 x 57,88 m2 = 386 259,29 Kč

Výpočet koeficientů trhu a polohy

IT = 0,97 index trhu položky "1 Stavební pozemek parc.č. 1626/47"

IP = 0,98 index polohy položky "1 Stavební pozemek parc.č. 1626/47"

Cena stavby 386 259,29 Kč x 0,97 x 0,98 = 367 178,08 Kč

Cena zjištěná "2 Byt - porovnávací způsob" 367 178,08 Kč

III.  Závěrečná rekapitulace
1 Stavební pozemek parc.č. 1626/47 8 125,61 Kč
2 Byt - porovnávací způsob 367 178,08 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem 375 303,69 Kč

Celková cena zjištěná podle cenového předpisu zaokrouhlená podle § 50 je

375 300,- Kč
slovy:

třistasedmdesátpěttisíctřista Kč
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Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze 
dne 5.3.1996 č.j. Spr. 4572/96 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace oceňování 
nemovitostí.
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 590-40/16 ve znaleckém deníku. 
Jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji samostatně.

V Ústí nad Labem dne 4.11.2016.

Znalec  :                         Ing. Alois Batěk, Mošnova 2066/26, Ústí nad Labem
                                   tel. 604 81 80 72
                                   e-mail : maribyla@seznam.cz  

Zpracováno v programu NemKalk 7.13.7
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