
 
 

  
 

 
 

ZNALECKÝ POSUDEK 
 . 4490-275/16 

O cen  bytové jednotky #. 2744/3 v#etn  spoluvlastnického podílu v rozsahu 6863/305132 na 
spole#ných #ástech domu #.p. 2744,2745, 2746 a  spoluvlastnického podílu  6863/305132 na 
stavebním pozemku #.4949/97, 4949/98, 4949/99 zastav ná plocha a nádvo%í,  vše v k.ú. Ústí nad 
Labem, v obci Ústí nad Labem. 
 

 
 
 

Objednatel znaleckého posudku: GRM Insolvence v.o.s.                                      
/dlužníci manželé  Pavel a Marie Myškovská,  
KSUL 46 INS 31156/2012/ 
Vaní#kova 1070/29 
40001 Ústí nad Labem 

 

Ú el znaleckého posudku: Stanovení obvyklé cena a ceny podle platného 
cenového p%edpisu na žádost objednatele  

 

Dle zákona  . 151/1997 Sb., o oce#ování majetku ve zn%ní zákon'  . 121/2000 Sb.,  . 237/2004 
Sb.,  . 257/2004 Sb.,  . 296/2007 Sb.,  . 188/2011 Sb.,  . 350/2012 Sb.,  . 303/2013 Sb.,  . 
340/2013 Sb.,  . 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF *R  . 441/2013 Sb. ve zn%ní 
vyhlášky  . 199/2014 Sb.,  . 345/2015 Sb. a  . 53/2016 Sb., podle stavu ke dni 10.11.2016 
znalecký posudek vypracoval: 

 Mgr. Ota Zeman 
 Ho%ení 3 
 400 11 Ústí nad Labem 
 telefon: 602 461820 
 e-mail: reality.zeman@volny.cz 

 

Znalecký posudek obsahuje 9 stran textu v#etn  titulního listu a 2 strany p%íloh. Objednateli se 
p%edává ve dvou vyhotoveních. 

V Ústí nad Labem 10.11.2016 
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A. NÁLEZ 

1. Znalecký úkol 
 Vypracovat znalecký posudek o cen  nemovitostí sestávající se z bytové jednotky  #.2744/3 s 
p%íslušenstvím  v obci Ústí nad Labem, katastrální území Ústí nad Labem, který si vyžádala spol. 
GRM Insolvence v.o.s. 
 

2. Základní informace 
Název p%edm tu ocen ní: bytová jednotka #. 2744/3 
Adresa p%edm tu ocen ní: Werichova 2744/8 
 400 11 Ústí nad Labem 
Kraj: Ústecký 
Okres: Ústí nad Labem 
Obec: Ústí nad Labem 
Katastrální území: Ústí nad Labem 
Po#et obyvatel: 93 409 
Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 1 650,00 K /m2 

3. Prohlídka a zam%,ení 
Prohlídka se zam %ením byla provedena dne 7.11.2016. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 
- LV #.13715 pro obec Ústí nad Labem, katastrální území Ústí nad Labem 
- kopie katastrální mapy 
- aktuální informace z KN 
- informace objednatele 
- skute#nosti a vým ry zjišt né na míst  
 

5. Vlastnické a eviden ní údaje 
Vlastník stavby: SJM Myškovský Pavel a Myškovská Marie, Werichova 2744/8, 40011 Ústí 

nad Labem, vlastnictví: výhradní 
Vlastník pozemku: SJM Myškovský Pavel a Myškovská Marie, Werichova 2744/8, 40011 Ústí 

nad Labem, vlastnictví: výhradní 
dle prohlášení objednatele  
ke dni ocen ní: 
 
 
bez  omezení vlastnického práva, které by ovlivnilo cenu nemovitosti 
 
 

6. Celkový popis nemovité v%ci 
P%edm tem ocen ní je bytová jednotka 3+1 #. 2744/3 umíst ná v 2. nadzemním podlaží budovy #.p. 
2744, 2745, 2746 v ulici Werichova  na stavebním pozemku  #íslo 4949/97, 4949/98, 4949/99 
zastav ná plocha v katastrálním území Ústí nad Labem, #ásti m sta zv. Severní Terasa, v#etn  
spoluvlastnického podílu  6863/305132 ke spole#ným #ástem budovy a jejího p%íslušenství, dále 
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v#etn  spoluvlastnického podílu 6863/305132  ke stavebním pozemk'm #íslo 4949/97, 4949/98, 
4949/99 zastav ná plocha a nádvo%í. 
Budova je typový, panelový objekt vybudovaný v modifikované soustav , umíst ný na sídlišti 
Severní Terasa. Toto sídlišt  tvo%í severní cíp vlastního m sta Ústí nad Labem.  
D'm má 8 nadzemních a 1 podzemní podlaží, t%i samostatné vchody, 3 výtahy. St%echa je plochá s 
živi#nou krytinou. Budova je napojena na centrální topení, ve%ejný vodovod a kanalizaci, rozvod 
plynu, elektrorozvody a telefon.  
Bytová jednotka #. 2744/3 je umíst na v 2.NP  #ásti objektu ozna#eném #.p. 2744 a skládá se z 
t chto místností a p%íslušenství:  p%edsín , koupelny + WC,  kuchyn ,  pokoje 1, pokoje 2, pokoje 3, 
lodžie.  Celková vým ra podlahové plochy jednotky s p%íslušenstvím  je 68,63 m2.   
Bytová jednotka je vybavena 1 sporákem,  1 ks  vany, 1 ks umyvadla, 1 ks WC mísy a 1 ks  domácí 
telefon, 1 ks lapa# par, 1 ks listovní schránky, 2 ks baterií, a 1ks zvonku, 1 ks infrazá%i#. Dále k 
vlastnictví jednotky pat%í: nenosné vodorovné konstrukce (podlaha), nenosné svislé konstrukce 
(bytové p%í#ky), vstupní dve%e, vnit%ní dve%e a okna p%íslušející jednotce, bytové jádro, veškeré 
vnit%ní potrubní instalace za odbo#nými ventily stoupacích vedení, vnit%ní el. rozvody v#etn  
zakon#ení ( osv. t lesa, zásuvky, vypína#e) od hlavního el. jisti#e pro jednotku.  Bytová jednotka je 
ohrani#ena vstupními dve%mi do jednotky v#etn  zárubn  a vnit%ním lícem obvodových zdí bytové 
jednotky a jejího p%íslušenství a sou#asn  hlavními uzavíracími armaturami p%ívodu vody a 
elektrickými jisti#i pro jednotku.  
Bytová jednotka je celkov  standardní, pr'b žn  udržovaná. Má plastová okna, #áste#n  keramické 
obklady, klasické umakartové jádro, p'vodní kuchy*skou linku. Odstran na byla šatna, #ímž se 
zv tšil prostor p%edsín  a tato #ást je používána jako jídelna. 
K bytu p%ísluší rovn ž spoluvlastnický podíl v rozsahu 6863/305132 ke spole#ným #ástem budovy. 
Spole#nými #ástmi budovy ve smyslu § 2, písm. e/, zák. #.72/1994 Sb. jsou základy v#etn  izolací, 
svislé a vodorovné nosné a nenosné konstrukce, schodišt  a chodby v#etn  dve%í, zajiš,ujících 
p%ímý p%ístup do spole#ných #ástí a oken, zajiš,ujících osv tlení a v trání spole#ných #ástí, st%ešní 
pláš,, vstupní prostory v#etn  p%edložených schodiš,, lodžie p%ímo p%ístupné ze spole#ných #ástí, 
sklepní prostory (ko#árkárny, prádelny, mandlovny, sušárny, transformátorovny, záv t%í), 
bleskosvody, rozvody odsávání a v trání, rozvody tepla, teplé a studené vody, kanalizace, plynu, 
domovní elektroinstalace, slaboproudé rozvody, výtahy v#etn  strojoven a výtahových šachet, 
technická za%ízení ve spole#ných #ástech budovy.  
Budova je v užívání od roku 1974, je zateplena.  
 

7. Obsah znaleckého posudku 

1. Ocen%ní staveb 
1.1. Hlavní stavby 

1.1.1. Bytová jednotka #. 2744/3 

PDF vytvo eno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz



- 4 - 

 

B. ZNALECKÝ POSUDEK 

Oce#ovací p,edpis 
Ocen ní je provedeno podle zákona #. 151/1997 Sb., o oce*ování majetku ve zn ní zákon' #. 
121/2000 Sb., #. 237/2004 Sb., #. 257/2004 Sb., #. 296/2007 Sb., #. 188/2011 Sb., #. 350/2012 Sb., 
#. 340/2013 Sb., #. 303/2013 Sb., #. 344/2013 Sb. a #. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF -R #. 441/2013 
Sb. ve zn ní vyhlášky #. 199/2014 Sb., #. 345/2015 Sb. a #. 53/2016 Sb., kterou se provád jí 
n která ustanovení zákona #. 151/1997 Sb.  

Index trhu s nemovitými v%cmi 
Název znaku  . Pi 

1. Situace na díl#ím trhu s nemovitými v cmi - Poptávka je vyšší než 
nabídka 

III  0,06 

2. Vlastnické vztahy - Nezastav ný pozemek nebo pozemek, jehož 
sou#ástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se 
spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Zm ny v okolí s vlivem na prodejnost - Bez vlivu nebo 
stabilizovaná území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztah' na prodejnost - Bez vlivu II  0,00 
5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vliv' II  0,00 
6. Povod*ové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpe#ím výskytu 

záplav 
IV  1,00 

 
  5  

Index trhu IT = P6 * (1 + Σ Pi) = 1,060 
  i = 1 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Reziden#ní stavby v ostatních obcích nad 
2000 obyvatel 

Název znaku  . Pi 

1. Druh a ú#el užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funk#ním 
celku 

I  1,00 

2. P%evažující zástavba v okolí pozemku a životní prost%edí - 
Reziden#ní zástavba 

I  0,04 

3. Poloha pozemku v obci - Navazující na st%ed (centrum) obce II  0,02 
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sít , které má obec - 

Pozemek lze napojit na všechny sít  v obci nebo obec bez sítí 
I  0,00 

5. Ob#anská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité v ci je 
dostupná ob#anská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku - P%íjezd po zpevn né komunikaci, 
dobré parkovací možnosti 

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m v#etn , MHD – 
dobrá dostupnost centra obce 

III  0,02 

8. Poloha pozemku z hlediska komer#ní využitelnosti - Bez možnosti 
komer#ního využití 

II  0,00 

9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezam stnanost - Pr'm rná nezam stnanost II  0,00 
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11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vliv' II  0,00 
 
  11  

Index polohy IP = P1 * (1 + Σ Pi) = 1,080 
  i = 2 

Koeficient pp = IT * IP = 1,145 

1. Ocen%ní staveb 

1.1. Hlavní stavby 

1.1.1. bytová jednotka  . 2744/3 
Bytovou jednotku za%azuji ze širšího hlediska mezi dobré. Nevýhodou je její umíst ní ve starší 
panelové zástavb . Výhodná je lokalita budovy, ve které se nachází, v docházkové vzdálenosti jsou 
veškeré služby i obchody. 

Ocen%ní pro stanovení podílu jednotky na pozemcích 

Stavební pozemek 

Ocen%ní 

Index trhu s nemovitostmi IT = 1,060 

Index polohy pozemku IP = 1,080 

Výpo et indexu cenového porovnání 
Index omezujících vliv' pozemku 
Název znaku  . Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití I  0,00 
2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15 % 

v#etn ; ostatní orientace 
I  0,00 

3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky I  0,00 
4. Chrán ná území a ochranná pásma - Mimo chrán né území a 

ochranné pásmo 
I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I  0,00 
6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vliv' - bez dalších vliv' I  0,00 
 
  6  

Index omezujících vliv' IO = 1 + Σ Pi = 1,000 
  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,060 * 1,000 * 1,080 = 1,145 

Stavební pozemky zastav%né plochy a nádvo,í ocen%né dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 
odvozené 

P%ehled použitých jednotkových cen stavebních pozemk' 
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Zat%íd ní 
Zákl. cena 
[K#/m2]  

Index Koef. 
Upr. cena 
[K#/m2]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastav%ná plocha a nádvo,í  
§ 4 odst. 1  1 650,-  1,145    1 889,25 

 

Typ Název 
Parcelní 
#íslo 

Vým ra 
[m2] 

Jedn. cena 
[K#/m2] 

Cena 
[K#] 

§ 4 odst. 1 zastav ná plocha a 
nádvo%í 

4949/97 358,00 1 889,25  676 351,50 

§ 4 odst. 1 zastav ná plocha a 
nádvo%í 

4949/98 314,00 1 889,25  593 224,50 

§ 4 odst. 1 zastav ná plocha a 
nádvo%í 

4949/99 412,00 1 889,25  778 371,- 

Stavební pozemky - celkem 1 084,00   2 047 947,- 

Stavební pozemek - zjišt%ná cena =  2 047 947,- K  

Rekapitulace cen pro stanovení podílu jednotky na pozemcích 
stavební pozemek =  2 047 947,-K# 

   2 047 947,- K# 
 

Celková cena nemovitého majetku pro stanovení podílu =  2 047 947,- K  

Vlastní ocen%ní jednotky 

Zat,íd%ní pro pot,eby ocen%ní 
Typ objektu: Bytový prostor § 38 porovnávací metoda 
Poloha objektu: Ústí nad Labem 
Stá%í stavby: 42 let 
Základní cena ZC (p%íloha #. 27): 8 290,- K#/m2 

 

Podlahové plochy bytu 
koeficient dle typu 
podlahové plochy 

 

byt : 68,63 *  1,00 =  68,63 m2 

Zapo#ítaná podlahová plocha bytu:   68,63 m2 

Výpo et indexu cenového porovnání 

Index vybavení 
Název znaku  . Vi 

1. Typ stavby - Budova - panelová, zateplená III  0,00 
2. Spole#né #ásti domu - Kolárna, ko#árkárna, dílna, prádelna, sušárna, 

sklad 
II  0,00 

3. P%íslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II  0,00 
4. Umíst ní bytu v dom  - 2. - 4. NP s výtahem III  0,05 
5. Orientace obyt. místností ke sv tovým stranám - Ostatní sv tové 

strany - #áste#ný výhled 
II  0,00 

6. Základní p%íslušenství bytu - P%íslušenství #áste#né nebo úplné II  -0,10 
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mimo byt nebo umakartové bytové jádro 
7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní 

vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje 
II  -0,01 

8. Vytáp ní bytu - Dálkové, úst%ední, etážové III  0,00 
9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III  0,00 
10. Stavebn  - technický stav - Byt v dobrém stavu s pravidelnou 

údržbou 
II  1,00 

Koeficient pro stá%í 42 let: 
s = 1 - 0,005 * 42 = 0,790 

  
9 

 

Index vybavení IV = (1 + Σ Vi) * V10 * 0,790 = 0,743 
  i = 1  

Index trhu s nemovitými v%cmi IT = 1,060 

Index polohy pozemku IP = 1,080 

Ocen%ní 
Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 8 290,- K#/m2 * 0,743 = 6 159,47 K#/m2 

CBP = PP * ZCU * IT * IP = 68,63 m2 * 6 159,47 K#/m2 * 1,060 * 1,080= 483 934,92 K# 

Cena stanovená porovnávacím zp'sobem =  483 934,92 K  

Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na p,íslušenství a pozemku 
Zjišt ná cena pozemku: 2 047 947,- K# 
Spoluvlastnický podíl: 6 863 / 305 132 
Hodnota spoluvlastnického podílu: 
2 047 947,- K# * 6 863 / 305 132  = 46 062,23 K# 
Spoluvlastnický podíl na p%íslušenství a pozemku +  46 062,23 K# 

Bytová jednotka  . 2744/3 - zjišt%ná cena =  529 997,15 K  
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C. REKAPITULACE 

Rekapitulace výsledných cen  

1. Ocen%ní staveb 
1.1. Hlavní stavby 
1.1.1. bytová jednotka #. 2744/3  529 997,20 K# 

1. Ocen%ní staveb celkem  529 997,20 K  
 
Celkem  529 997,20 K  

 

Rekapitulace výsledných cen, celkem  529 997,20 K  

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  530 000,- K  

slovy: P tsett%icettisíc K# 
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