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Znalecký posudek 
 

č. 4472/2017 

 
o ceně nemovitých věcí – bytová jednotka č. 2570/1 v budově č.p. 2570 na pozemku jiného 

vlastníka p.č. 7743/2 (LV 10001) včetně podílu na společných částech budovy ve výši 

578/4308; k datu 14.4.2017 zapsáno v katastru nemovitostí pro okres Brno-město, obec Brno 

a katastrální území Líšeň na listech vlastnictví č. 5155 (bytová jednotka) a 4665 (bytový dům) 

pro výlučného vlastníka:  

DRS IMMO a.s., Lazy VII 5583, 76001 Zlín 

 

 

 
 

 

Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 

 Lazy VII 5583, 760 01 Zlín 

 

Účel posudku: Odhad ceny obvyklé pro dobrovolnou  

 veřejnou dražbu podle § 13 zákona č. 26/2000 Sb. 

 

Zhotovitel posudku: Ing. Zbyněk Domanský 

 soudní znalec v oboru ceny a odhady nemovitostí 

 a odhadce nemovitého majetku, IČ 644 63 389 

 Anenská 169, Jaroslavice, 760 01 Zlín 
 z.domansky@gmail.com, www.z-domansky.eu 

 tel: 731 402 122, datová schránka: fwbkes2 

 

Datum místního šetření: 13.4.2017 

 

Datum, k němuž je provedeno ocenění: 13.4.2017 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 14.4.2017 

 

 

Tento posudek obsahuje celkem 8 stran (bez příloh) a předává se ve dvou vyhotoveních,  

archívní vyhotovení je uloženo u zhotovitele. 
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Posudek řeší odhad ceny obvyklé (tržní hodnoty). Nelze jej použít pro daňové účely, např. 

pro vyměření daně z nabytí nemovitých věcí. K tomu účelu slouží určení ceny zjištěné. 

 

 

1 Nález 

1.1 Podklady pro vypracování posudku 

 

Podklady poskytnuté objednatelem posudku: 

1) Údaje poskytnuté objednatelem posudku. 

 

Nebyl poskytnut výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapa a písemné doklady o původu 

stavby. Zhotovitel posudku neodpovídá za pravdivost, správnost a úplnost dokladů 

předložených objednatelem jako podklady pro zpracování posudku. 

 

Podklady zajištěné zhotovitelem posudku: 

2) Výsledky místního šetření ze dne 22.11.2016. 

3) Aktuální informace z katastru nemovitostí na webu cuzk.cz. 

4) Informace z portálů mapy.cz, Google Maps, povodňových a technických map ad. 

5) Malý lexikon obcí ČR 2016, vydání ze dne 15.12.2016. 

6) Údaje o aktuálních nabídkách realitních kanceláří. 

7) Informační systém pro expertní analýzu trhu s nemovitostmi MOISES 3.30-2017/1. 

8) Privátní databáze uskutečněných prodejů nemovitostí DOMING 2-1793. 

9) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, §§ 505-512. 

10) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

11) Vyhláška MMR ČR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. 

12) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., 237/2004 

Sb., 257/2004 Sb., 296/2007 Sb., 188/2011 Sb., 350/2012 Sb., 303/2013 Sb. a zákonných 

opatření Senátu č. 340/2013 Sb., 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. 

13) Vyhláška MF ČR č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění 

ve znění vyhlášek č. 199/2014 Sb., 345/2015 Sb., 53/2016 Sb. a 443/2016 Sb. 

 

1.2 Přehled oceňovaných nemovitostí 

 

Soubor nemovitostí: 

1. Byt ve vícebytovém domě  

včetně podílu na společných částech budovy 

 

1.3 Všeobecné a místopisné údaje 

 

Statutární město Brno je krajským městem Jihomoravského kraje s rozvinutým průmyslem 

a je dopravním, správním a obchodním centrem regionu. Podle Malého lexikonu obcí 

ČR 2016 má celkem 377 028 obyvatel a je kompletně vybaveno technickou infrastrukturou 

a službami pro obyvatelstvo. 

 

Bytový dům se nachází na jihozápadním okraji sídliště Líšeň v ulici Bartákova. 
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1.4 Popis oceňovaného areálu 

 

Soubor nemovitostí je přístupný po veřejných zpevněných komunikacích. Podle povodňové 

mapy je v zóně se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně (zóna 1). V obci a místě 

možnost napojení na dálkový vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrickou síť. 

 

Vnitřní řadový bytový dům s jedním podzemním podlažím, čtyřmi nadzemními podlažími 

a plochou střechou. Jedná se o pozdější vestavbu mezi dvěma bytovými domy. Půdorys 

zastavěné plochy je nepravidelný, lichoběžníkový. Dům je zapuštěn do svažitého terénu. 

Má 1 sekci (vchod). Hlavní vchod je v úrovni mezipodlaží mezi 1.PP a 1.NP od východu. 

V 1.PP je předmětná bytová jednotka a sklepy, v nadzemních podlažích jsou bytové jednotky. 

 

Svislý nosný systém bytového domu tvoří zděná konstrukce. Stropy rovné, nespalné. Střecha 

plochá s živičnou krytinou. Klempířské prvky plechové. Schodiště železobetonové. 

Revitalizace fasády. Okna plastová izolační. 

 

V místě je kompletní technická infrastruktura. V budově je rozvod studené a teplé vody, 

kanalizační odpady, rozvod plynu a elektroinstalací. Ústřední topení a ohřev TUV 

ze samostatného plynového kotle. Osobní výtah se nevyskytuje. 

 

Pozemek p.č. 7743/2 (podle KN zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m
2
) je ve svažitém 

terénu se spádem k jihozápadu, je zastavěn bytovým domem. Je jiného vlastníka (LV 10001), 

není předmětem tohoto ocenění. 

 

Omezení vlastnického práva: 

 Nebyl zjištěn obtížně vypověditelný nájemní vztah. 

 Podle záznamů v KN nemovitosti nejsou zatíženy omezeními vlastnického práva typu 

věcných břemen a služebností, práva stavby s nezřízenou stavbou, zástavních 

a předkupních práv, exekučních a insolvenčních titulů, dražební vyhlášky apod. 

 Je neuspořádaný vlastnický vztah mezi pozemkem a stavbou. 

 

Specifické tržní charakteristiky: 

 Zděná obvodová konstrukce, revitalizace fasády. 

 

 Poloha bytu v 1.PP, s omezeným výhledem. 

 Bydlení v domě s hromadným způsobem bydlení. 

 Omezené možnosti parkování v okolí domu. 

 Nestandardní tvar místností na lichoběžníkovém půdorysu bytu. 
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2 Posudek 

2.1 Byt ve vícebytovém domě vč. podílu na společ. částech pozemku a budovy 

2.1.1 Použitá metoda ocenění 

 

Pro zjišťování obvyklé ceny je teoreticky možné použít 3 základní metody oceňování – 

zjištění věcné hodnoty, zjištění výnosové hodnoty a porovnávací metodu, resp. jejich 

kombinace. Prakticky nejpřesnější výsledky poskytují tzv. metoda váženého průměru 

a porovnávací metoda. U bytové jednotky jako části bytového domu je problematické použití 

výnosové metody a tím také použití aritmetických metod (střední hodnoty a váženého 

průměru) vycházejících ze zjištěné věcné hodnoty a současně z výnosové hodnoty. Použití 

výlučně věcné hodnoty ke stanovení obvyklé ceny nemovitostí rovněž není vhodné, protože 

poskytuje výrazně nereálné výsledky, což je v naší současné ekonomice běžným jevem. 

V tomto případě se tedy jeví jako nejúčelnější použití porovnávací metody. 

 

2.1.2 Popis 

 

Byt velikosti 2+1 se nachází v 1.PP bytového domu. Byt tvoří chodba, WC, koupelna, 

kuchyň, 2 pokoje (neprůchozí) a sklep mimo byt v 1.PP (malá sklepní kóje s plnými stěnami 

a plnými dveřmi). Balkón, lodžie či terasa se nevyskytují. 

 

Vybavení kuchyně – kuchyňská linka s elektrospotřebiči. Vybavení soc. zařízení – vana, 

umyvadlo, WC, keramické obklady. Bytové jádro zděné. Podlahové krytiny – keramická 

dlažba, korek. Okna plastová izolační. 

 

Byt je ve stavu běžné údržby.  

 

Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, ústředního topení, 

plynu, elektroinstalace, odpady aj.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů, 

podlahové krytiny, nenosné příčky apod. Bytová jednotka je ohraničena vstupními dveřmi  

do bytu a sklepa včetně zárubní a hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé a studené vody  

a elektrickým jištěním pro byt. Společnými částmi domu se rozumí zejména jeho základy, 

střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, fasáda, schodiště, okna a dveře přístupné  

ze společných částí, stoupací instalační vedení, společná technická zařízení a vybavení. 

Vybavením bytu je kuchyňská linka s dřezem a sporákem, vana, umyvadlo, baterie, klozetová 

mísa se splachovacím zařízením, topná tělesa, listovní schránka, zvonek, domácí telefon apod. 

 

2.1.3 Upravená podlahová plocha 

 

místnost rozměry PP (m
2
) 

obytné místnosti 57,80 57,80 

sklep 1,12*0,5 0,56 

 celkem 58,36 

 

Podlahová plocha se upraví koeficienty – u sklepu 0,5, u lodžie 0,25 a u balkónu 0,17. 
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2.1.4 Opotřebení budovy 

 

Stáří stavby činí asi S = 25 roků. Předpokládaná životnost při běžné údržbě u budov 

se zděnými nebo železobetonovými svislými nosnými konstrukcemi podle přílohy č. 21 

vyhlášky činí ZZ = 100 roků. Použitá životnost Z = 100 roků.  

 

Opotřebení vypočtené lineární metodou činí A = S / Z = 25,0 %.  

Stavba je ve fázi 1. třetiny životnosti. 

 

2.1.5 Zjištění standardních jednotkových cen 

 

Najít naprosto shodný nabízený nebo dokonce již prodaný objekt je obvykle vyloučeno. 

Každý případný srovnávací objekt se od oceňovaného liší, přičemž každá odlišnost má vliv 

na cenu. Proto je třeba obvykle zohlednit celý soubor podobných objektů a použít vhodnou 

metodiku, která by tyto odlišnosti co nejvíce eliminovala. Pro tento účel byly prozkoumány 

dostupné údaje z privátní databáze uskutečněných prodejů nemovitostí DOMING (v evidenci 

celkem 1793 záznamů) a z centrální databáze Informačního systému pro expertní analýzu trhu 

s nemovitostmi MOISES 3.30-2017/1 (v evidenci celkem 25454 záznamů), jehož autorem 

a správcem je REAiA consulting s.r.o. Kroměříž. 

 

Ze souboru srovnávacích objektů byly pro porovnání vybrány níže uvedené reprezentativní 

vzorky. Všechny tyto objekty budou porovnávány najednou v jednom bloku. Za kritérium 

porovnávání budou použity jednotkové ceny za 1 m
2
 podlahové plochy vyplývající z reálně 

obchodovaných cen tak, jak se uskutečnily v nedávné minulosti (toto kritérium má nejlepší 

vypovídací schopnost).  

 

Tyto hodnoty budou dále upraveny podle odborného názoru zhotovitele posudku pomocí 

indexu srovnání Is, který vyjadřuje relativně vyšší či nižší kvalitu srovnávacích objektů vůči 

objektu oceňovanému. Při stanovení indexu Is bude přihlédnuto k údajům o poloze stavby  

a charakteristikách sídelní obce, stavební vybavenosti a opotřebení stavby apod. (viz údaje 

uvedené v jednotlivých záznamech uvedených databází). 

 

Pro stanovení průměrné standardní jednotkové ceny bude nakonec použit výpočet váženým 

průměrem zohledňující kvalitu jednotlivých údajů převzatých z uvedených databází pomocí 

indexu kvality záznamu Ik, který reaguje na názor autora příslušného záznamu o stupni 

optimálnosti realizované tržní ceny a o kvalitě jím uvedené informace o tržní ceně. Tento 

index bude dále přiměřeně upraven podle odborného odhadu zhotovitele posudku s ohledem 

na aktuálnost použitého záznamu a redukován u mezních hodnot zjištěných jednotkových cen 

podlahové plochy. 

 

Společné charakteristiky použitých srovnávacích objektů z databází: 

Srovnávací charakteristiky jsou vztaženy k oceňovanému objektu, tj. byt velikosti 2+1 

ve zděném bytovém domě, revitalizace fasády, bytové jádro zděné, standardní vybavení, 

běžná údržba, budova ve fázi 1. třetiny životnosti, poloha v domě bez výtahu v 1.PP, 

bez podílu na pozemku, v Brně - Líšni, a to k datu ocenění. 
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Výběr z databází:  

 Byty 2+1 v Brně. 

 Obchodní případy za poslední 2 roky. 

 Prostudováno celkem 16 záznamů srovnávacích objektů. 

 Vybráno 5 nejvhodnějších záznamů srovnávacích objektů. 

 

Při porovnání se přihlíží zejména datu prodeje, k poloze budovy na území obce, poloze 

jednotky v rámci budovy, stáří a stavebně technickému stavu budovy, stavu a vybavení 

jednotky a její velikosti, včetně případného příslušenství. 

 

23437  Obytná plocha 68 m
2
 + sklep.  Kupní cena 2 400 000,- Kč. 

24235  Obytná plocha 70 m
2
.   Kupní cena 2 490 000,- Kč. 

24267  Obytná plocha 56 m
2
 + sklep.  Kupní cena 2 250 000,- Kč. 

24280  Obytná plocha 68 m
2
 + sklep.  Kupní cena 2 550 000,- Kč. 

24538  Obytná plocha 54 m
2
.   Kupní cena 2 135 000,- Kč. 

 

lokalita index Ik index Is

MC 23437 Slatina 0,90 0,90 34 557 111,11 % 38 397

MC 24235 Řečkovice 0,45 0,95 35 765 105,26 % 37 647

MC 24267 Kohoutovice 0,45 0,95 39 893 105,26 % 41 993

MC 24280 Řečkovice 1,00 0,95 37 155 105,26 % 39 111

MC 24858 Slatina 1,00 1,00 39 246 100,00 % 39 246

SJC - absolutní minimum 37 647

SJC - aritmetický průměr 39 279

SJC - vážený průměr 39 145

SJC - absolutní maximum 41 993

Zjištění standardních jednotkových cen

základní / přepočtená JCPP (Kč/m
2
)objekt

 

Další podrobnosti o použitých záznamech s reálnými kupními cenami jsou obsaženy 

v uvedených databázích uskutečněných prodejů. 

 

2.1.6 Výpočet obvyklé ceny 

 

Upravená podlahová plocha PPU m2 58,36

Standardní jednotková cena SJC Kč/m2 39 145,00

Cena za celou výměru C Kč 2 284 502,00

Cena obvyklá CO Kč 2 285 000,00  
 

Oceňovaný byt je atypický svojí polohou v rámci budovy v 1.PP a nestandardním tvarem 

místností na lichoběžníkovém půdorysu bytu. Vypočtená cena obvyklá bude upravena 

srážkou ve výši 5 % na:  

 

CO´ = 2285000*0,95 = 2 170 750,- Kč 

 

Výsledná cena zahrnuje podíl na společných částech budovy ve výši id. 578/4308. 
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Celková rekapitulace 

 

Obvyklá cena bez započtení právních závad: 

1. Byt ve vícebytovém domě vč. podílu na společných částech budovy Kč 2 170 750,00 

                                                       Celkem  Kč 2 170 750,00 

 

Korekce obvyklé ceny po započtení právních závad: 

Nemovitosti nejsou zatíženy nájemním vztahem a omezeními vlastnického práva typu 

věcných břemen a služebností, práva stavby s nezřízenou stavbou, zástavních a předkupních 

práv, exekučních a insolvenčních titulů, dražební vyhlášky apod. Neuspořádaný vlastnický 

vztah mezi pozemkem a stavbou v případě bytových domů není významnou tržní závadou. 

 

Po předcházejícím zohlednění stavebně technického stavu a tržních charakteristik nemovitostí 

nebudou započteny srážky za právní závady, které by po převodu vlastnictví zatěžovaly 

nemovitosti. Nebudou započteny další srážky. 

 

CO´´= 2170750*1,00 = 2 170 750,- Kč 

 

 

 

Cena obvyklá nemovitých věcí 

(po zaokrouhlení) 

činí 

 

2 170 000,- Kč 
 

slovy: dvamilionyjednostosedmdesáttisíc korun českých 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 14.4.2017      Ing. Zbyněk Domanský 

 

 

Znalecká doložka 
 

 Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu  

v Brně ze dne 27.11.2000 č.j. Spr 1514/2000 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny  

a odhady se specializací na nemovitosti a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby 

obytné a průmyslové. 

 Znalecký posudek je zapsán pod poř.čís. 4472/2017 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 14.4.2017      Ing. Zbyněk Domanský 
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Osvědčení zhotovitele: 
 

Tímto osvědčuji, že: 

1. Při zpracování tržního ocenění jsem se řídil příslušnými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a postupoval jsem 

v souladu s obvyklými základními principy a doporučenými oceňovacími standardy. 

2. Zpracované tržní ocenění zohledňuje všechny mně známé skutečnosti ke dni zpracování, 

které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty. Při své činnosti jsem 

vycházel z níže uvedených předpokladů a neshledal jsem žádné skutečnosti, které by 

nasvědčovaly, že předané dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. 

3. V současné době ani v budoucnosti nebudu mít účast nebo prospěch z podnikání, které je 

předmětem zpracovaného tržního ocenění. Výše mé odměny nezávisí na dosažených 

závěrech nebo odhadnutých hodnotách. 

 

 

 

Obecné předpoklady a omezující podmínky: 

 

Jako zhotovitel posudku jsem neprováděl žádné šetření a nepřebírám žádnou odpovědnost  

za pravdivost, správnost a úplnost dokladů předložených objednatelem jako podklady  

pro zpracování tohoto posudku včetně informací o případné existenci závazků a omezení,  

o nichž se nelze přesvědčit ze zápisu v katastru nemovitostí. Předpokládám odpovědné 

vlastnictví a správu vlastnických práv tak, že vlastnické právo k majetku je správné a tudíž 

prodejné – zpeněžitelné.  

 

Toto ocenění jsem vypracoval podle aktuálních podmínek na trhu nemovitostí s ohledem 

na zadaný účel ocenění. Neodpovídám přitom za případné změny v podmínkách trhu, 

ke kterým dojde po předání tohoto posudku objednateli. 

  

Za běžných podmínek lze stanovenou obvyklou cenu akceptovat do půl roku od data 

zpracování (v souladu např. se zákonem o veřejných dražbách). Později je nutné ocenění 

verifikovat s ohledem na aktuální vývoj segmentu trhu nemovitostí. Posudek je možné použít 

pouze k účelu, k němuž byl vypracován. 
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Přílohy: bez příloh 


