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1. úvoo

t.t

Útel tržníhoocenění

Znalec byl pověřen stanovením obvyklé ceny stavby č.p. ll34, s příslušenstvím a pozemky
12llI, č. 12ll2, ě. 142ll, č, l43ll, č.205l19 v kat. území
Klokočov u Příbora, obec Příbor, okres Nový Jičín.Ocenění je vypracováno ke dni 28.12.2017.
Jeho cílem bylo určit tržríhodnotu oceňovaného majetku pro účelyprodeje ve veřejné dražbě.
parc. č. l08/3, č. 1l8, č. 1l9, č. 12Ol1, ě.

1.2 Základhodnoty
Základemhodnoty v tomto posudku je objektivní (faiT) trfuí hodnota vyjádřená v peněžúch
jednotkách. Tato objektivní ftžníhodnota je definována v souladu s Ewopskou asociací
nnleckýchorgantzací TEGoVAjako: ,,finanění částka, která můžebýt směněna mezi dobrovolně
jednajícím potencionálním kupujícím a prodávajícím, aniž by byl č(něn nátlak na koupi nebo
prodej. Přitom obě zučastrrěné sfiany si plně uvědomují a maji všechna relevantď fakta o jmění"

I\F

Tato deťrnice je prakticky totohlá s definicí obvyklé ceny uvedené v § 2 zákona o oceňoviání
ČR ě. 15lll997 Sb.: ,,obvyklou cenou se rozumí cen4 lríerá by byla dosažena při prodejích

stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni
ocenění. Přitom se zltažl$i všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se

nepromítají vlivy mimořádných okolností

íhu, osobních porňěru prodávajícího nebo kupujícího,

ani vliv zvlráštní obliby."

Naše zpráva je vypracována v souladu s meziniárodním oceňovacím standardem ,,Oceňování
podle tržníhodnoty,* kter,ý zpracoval IVSC (International Valuation Standards Commitee) viz l9l,
a v souladu s IVS - lnternational Valuation Standards, Aplikačnípříručkou ě. 4, která definuje
z.asady oceňování majetku pro záruky půjček,hypoték a dluhopisů. Ze všech užitných hodnot
majetku je v tomto konkrétním pffpadě uvažováno s přínosem stavby, venkovních úprav a
pozemků.

1.3 Rozsah posudku
Rozsah našípráce vychazi ztoho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny.
Mezi §rto faktory lze nřadit:

1.

2.
3.

Historii a podstatu oceňovaného majetku
Obvyklá cena stavebních materiiflů a stavebních prací v dané lokalitě
Výše obvyklých nájmů a prodeje srovnatelných nemovitostí

2. zÁxr,,louí úorun
2.1 Výchozí data

Objednatel:

Mgr. BohdanaNovákovráo advokát
insolvenční správce

ČáslavsM 175018,130 00 Praha3 -Vinohrady
Oceňovaný nemovitý majetek:
1) stavby: stavba č. p. l134 dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 191 ze dne 02.01.20l8
2) venkovní úpravy: oplocení, zpevněné plochy a přípojky inženýrslcých sítí
3) pozemlry: parc. č. 108/3, č. 118, č. 119, č. 12011, ě. 121ll, ě. 12l12, č. I42ll, ě. l43ll,

ě.205119

Specifikace Dodle tV č. 191
parcelní číslo Vlýměravm2
Druhpozemlnr

Poznámka

t08/3

238

ostatní plocha

manipulační plocha

118

2?7

zastavěná plocha a nádvoří

zbořeniště

IL9

ILz

zahrada

720/I

zastavěná plocha a nádvoří

nrlL

36I

zbořeniště

890

ostatní plocha

jiná plocha

LZL/2

20L

ostatní plocha

jiná plocha

L42/L

86

ostatní plocha

zeleň

14317

863

zastavéná plocha a nádvoří

součásťje stavba č.p.
1134, iiná st.

205/L9
Celkem

529

ostatní plocha

zeleň

3507

Podklady pro ocenění:
výpis z katastru nemovitostí LV č. 19l ze dne 02.01.2018
- kopie katastrrální mapy
- fotografická dokumentace
- nabídky realitrích kancelráří k prodeji obdobných objektů
- mísfiíšetření bylo provedeno dne 28.12.2017. Vlastník se místrího šeťenínezúčasbril.
-

2.2 Mastnictví oceňovaných nemovitostí
Sávajícímvlasíúkemoceňovaného majetku je podle výpisu z katastru nemovitostí LV č. l9l ze
dne 02.01,20l8
vlastnické nrávo

Identiíilcítor

Afega sport s.r.o., Jaurisova 5l5l5, Michle,
14000 Praha

25823400

Podíl

,Na nemovitosti je zapsáno zástavnt právo smluvní, zÁstavnl právo smluvní k zajištění,
zÁstavni ptávo z roáodnutí správního orgánu, zahájeni exekuce a exekučni přkaz k prodeji

(viz.výpis z katastru nemovitostí LV č. l91 ze

dne 02.01.2018

v příloze tohoto posudku)

2.3 Popis oceňovaných nemovitostí
Předmětem oceněníje stavba č.p. 1134, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 108/3, č. ll8, č.
119, ě. 120ll, č. l2Ill, ě. 12112, ě. 142/1, č. 14311, ě. 205lI9 v kat. území Klokočov u Příbor4
obec Příbor, okres Nový Jičín.

Výrobní a skladoqý objekt č.p. 1134 je samostatně stojící,nepodsklepený s 2 nadzemními
podlažími Zál<lady domu jsou betonové izolované, nosné svislé konstnrkce zděné, sťecha je
sedlovri krov dřevěný, štřešníkrytina betonová tašková, oplechování z pozitlk plechg venkovní
omítka fasáda bilý ná"Í;ěr, stropy s rovným podhledem, vniťníomítky jsou štukovéhladké, okna
dřevěná zdvojená, dveře plné prosklené osazené do ocelových zárubní, podlahy betonové pokryté
keramickou dlažbou a koberci. \ýtápění plynovým kotlem.Rozvod teplé a studené vody. Kuchyň
s kuchňskou linkou. Přípojka vodovodu, elektrické energie a plynu, odpad sveden do kanalizace.

Dům byl postaven v roce 1995, není lůlvánje v původnímstavu. Na pozemku je umístěn
samostatně stojícísklad (buňka). Dálejsou provedeny 7pěvněné plochy a oplocení.
Dispozice:

l.NP: vstup, účtárna,expedice, WC ženy, WC muži, chodb4 2x sklad, dílna kuchyň
2.NP : 3x kancelář, WC, 2x chodba, umývrám4 šatr4 WC, kotelna.

Výměry pro ocenění:
Výrobní a skladový obiekt č.p. 1l34

Zastavěnáplocha:
Obestavěný

prostor:

455,45 m2

2 582,90

m3

Užifr:ráplochaobytná: 552,36m2

3. METoDyocnŇovÁxí
TEoRIE znšŤovlfutírnžnríHoDNoTy

xpuovttosrí

Konvenčnítžníocenění pouávané k determinovani tžxl| hodnoty nemovitostí vychaz|
v zásadě ze ří teoreticky různě pojaťých přístupů.V odborné literatuře se §rto zíkladní tři
principy vzájenně prolínqiía větví, jsou uváděny pod různými názvy atd. Např. v americké praxi
se mluví o 9 základních přístupech pouávaných pro stanovení tržríhodnoty, v anglické o 5,
v německé o 3. V dostupné českéliteratuře se lze setkat s těmito metodami používanýmipro
ocenění:

l. Metodyvýnosové
2, Metody stanovení substance, věcné hodnoty
3. Metody porovnávací

ť

Metody výnosové vycháneji ze zil<ladni premisy o tom, že nemovitost - podnik je nástroj
kvýrobě penéz, Chod podnifu pronrájem nemovitosti sice stojí penize, ale vytvráří i zisk. Rozdíl
mezi náklady na provoz a ziskem je cash flow, který je z pohledu vlastníků nejzajímavější,neboť
jim přináší peníze. Metody stanovujícívlastní kapitál vycbánejíz premisy o tom, že nemovitost je
totohtá s majetkem, kterY je v ní obsažen. Metody porovnávací, někdy nývané ížrrí,jsou
nejrozpracovanější ve fungujících ekonomikách, kde lze porovnat ceny jžprodaných obdobných
nemovitostí s nemovitostí oceňovanou. To znamená, že íh nemovitostí je transparentní a
informace jsou běžrě dostupné. V dalšímuvádíme stručný popis každémetody.

3.1 Metody výnosové
Tyto metody jsou založeny na koncepci ,,časovéhodnoty peněz a relativního rizika
investice." Základni klíčk pochopení filozofie ocenění je porozumění vztalru mezi tokem příjmů
a hodnotou. Investor, kupec ve skutečnosti nakupuje budoucí tok příjmů,čili budoucí qýnos cash flow. Současná hodnota majetku je určena podle tohoto schématu:

- projekce množství, spolehlivosti a délky trvání budoucího toku výnosů;

- využitíkapifalizace, to je převodu budoucích korun najejich současnou kvantitativní úroveň,
stanovením správné, adekvátní kapitalizační míry

Metody výnosové vychazej| ze základnl premisy o tom, že nemovitost - podnik je nástroj
k výrobě peněz. Chod podniku sice stojí peníze, ale vytvráff i zisk. Rozdílmezi náklady na provoz

a ziskem je cash flow, který je z pohledu vlastníků nejzajímavější, neboť jim přináší peniz.e.
Nejrozšířenějšímetodou je metoda přímé kapitalizace, kterou lz.e zapsat do jednoduchého
matematického modelu:

V=NOI/R

(1)

Kde tržníhodnota V podniku (nemovitosti) je rovna jeho stabilizovanému čistémuročnímu
wýnosu NOI, vydělenému odpovídajícíkapitalizační mírou R. Současná hodnota majetku je
určena podle tohoto schématu:
- projekce množství, spolehlivosti a délky trvrání budoucího toku výnosů;
- využitikapitalizace, to je převodu budoucích korun na jejich současnou kvantitativní uroveň

Stanovení správné, adekvátní kapitalizaěni míry vycháaí z urokové míry nejjistějších
cenných Papíru, obvykle státem garantovaných obligací a zápoětll nezbytné míry rizika,lďeré
respektuje daný podnikatelshý segment (pronájem nemovitosti),

3.2 Metody stanovení substance, věcné hodnoty
Zcela odlišný přístup k oceňování majetku, nemovitosti vychazi z pohledu vlastrrichých
aktivit. Metody stanovující stavební substanci vycháaejí z premisy o tom, že nemovitost je

totohtá s majetkem, který jo v ní obsažen. Tyto metody se zadji být velice jednoduché a přesné,
ale při jejich použitísenaúžina problém správného, tržrího,stanovení opoťebení již existujících
staveb. Jsou to metody méně subjektivni, než aktualizace odhadovaných budoucích cash flow při
zyolené diskontní sazbě, pro zvolený časový horizont, Přesto je však i jejich použitíomezené,
neboť reflektují současnou situaci na trhu - prodejní cenu, s vellcým časovým odstupem. Rozdíl
mezi substanČnístavební hodnotou a ťzrtíhodnotou je samoďejmě menšíve stabilizovaných
ekonomicloých podmínkách,nežv ekonomikáchprocháaejicích

transformaci,

čiWizí.

Tento zpŮsob ocenění je za|ožen na principu pojetí náhrady. Perspektivní kupující nebude
Platit více za stavebni substanci, než činínáklady na její nahrazení, pořízení. Každá nemovitá

PoloŽka je oceněna

a

jejich součtem se získá souhmnrá, rnýsledná hodnota, stavební substance.

V této souvislosti se vžil název podstata, substance,věcná hodnota. Věcná hodnota znamená,
kolik peněz by bylo třeba investovat, aby byl pořízen stejný majetek. V případe nákupu má
substance jasný ekonomichý výmatrr.Napomáhá řešit otázku, zda je výhodnější koupit již
existujícínemovitost nebo postavit nové. Matematichý model této metody lze zapsat v této

zjednodušené podobě:

V

=

l

(

PCrx 61+

Pr)

(2)

kde PCl je pořizovací cena stavby, Oi je opotřebení stavby a E je cena pozemku.

3.3 Metoda porovnávání tržníchcen

l

Metody porovnávací, jsou nejrozpracovanější ve fungujícíchekonomikách, kde informace o
Prodejích jsou veřejně přístupné. Tato metoda pro ocenění majetku je založena na srovnání
Prodejní ceny obdobného majetku s majetkem oceňovaným. Pro porormánílzevyňivatprodejní
ceny, které byly v nedávné minulosti na trhu realizovány a jsou zrámé.

Metoda je nejrozšířenějšív době fungujících tržních ekonomik. Její použitíje odvislé od
dvou základních faktoru - fungujícíhotrhu daného segmentu majetku a transparentnosti

informacÍ. Trh by měl být,,perfektní" ve smyslu dostatečnéčetnosti prodejů, Vlastrd porovnání se

provádí na záklaďě prakticlcých zkušeností znalce,
subjektivismem. Matematiclcý model této metody má tvar:

V=l(RCixkr/n

a

vždy je pozramenáno jis|ým
(3)

Kde RCr je rea|izovanáprodejní cena pro i-tý majetek, lri koeficient korekce (porovnávací), n

počet porovn áv aný ch maj etku.

Tato metoda je nejpřímější,nejrychlejšía nejvíce odpovídá směnné ceně, Ziákladním
předpokladem jejího analytického vyržitíje dobráďatabaze informací ajejí neustáláaktualizace.

1l

3.4 Aplikace jednotlivých metod
Každý odhad tržríhodnoty je obecně zatížen jistou mírou chyb, ať už z pohledu nta|ce,
volby požifých matematichých modelů, nebo zrrrěn nabídky a poptávlry, trhu. Proto je běhÉ, že
§e pro stanovení tržníhodnoty pottilvá několik metod, jejich vzájemný mix. I kdyžkažďáznich
vycháai z jiných předpokladů, je obvyklé považovat za v,ýslednou tržúhodnotu tu, která je dána
jejich vzÁjemným porovnlíním.Je neoddiskutovatelné, že se porovnávají metody založenéna
principiálně odlišných zák|adech, ale výsledkem každéz nich je tržníhodnota vyjádřená ve
finančníchjednotkách, v Penězích. Proto nelze proti tomuto mixu vzrášet z pohledu rozdílnosti
jednotek porovnávaných veličin připomínky.

4. ANALÝZAoCENňNÍ
4.1 Tížníhodnota

stanovená rlýnosovou metodou

vlastník se místního šetření nezúčastnil.ocenění v,ýnosovou metodou

se neprovádí.

4.2 Tťzníhodnota stanovená metodou věcné hodnoty
Věcná hodnota nemovitosti je zjišťovlínapro stávající vniřní trh, protože nemovitost je
v zásadě nepřemístitelná. Trh nemovitostí je jasně lokalizován. Věcná hodnota majetku je drána
součtem zustatkorných cen veškerého jmění. Zůstatkovéceny jsou určeny zpořizovacích
reprodukčních cen sníženýcho adekvátní míru opofrebení. Stanovení reprodukční ceny vychazi
ztuzemské cenové úrovně na současnémstavebně-dodavatelském trhu dle dané lokality.
Zálďademjsou pruměrné orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních objektů vydaných
tÍRS Pratra, a. s. pro rok 2016, které jsou konzultovrány s odbornými stavebními firmami,
provádějícími qýstavbu obdobných objektů v daném regionu.
Věcná hodnota odpovídá sice stavební substanci, ale nezaručuj e, že na trhu bude apriori
respektována. Vzhledem kúčelunašeho ocenění pro potřebu prodeje ve veřejné dražbě proto
věcnou hodnotu nemovitosti nevyjadřujeme.

l

4.3 Tižníhodnotastanovená porovnávacímetodou
Pro ocenění nemovitosti porovnávacím způsobem je nutné zjistit ceny srovnatelných
nemovitostí v dané lokalitě, nebo lokalitáchblizkých, které jsou realizované v době ne delšínež
tři měsíce. V našem případě se nemovitostnachéai v obci Příbor. Poptávka a nabídka nemovitostí
je monitorována realitními kancelářemi a je znátmá z tisku, odborných časopisůna intemetov,_ých
stránkách. Z akfiéůnínabídky vybral zr;ailec 3 srovnatelné objekťy, které uvádí v nrásledujícím
přehledu:

,},
l
1

i

Pro výpoČet porovnávací hodnoty nemovitosti byly vybrány obdobné, aktuálně nabízené
rodinné domy v místě nebo blízkémokolí

1) Prodej rodinného domu 200 m2
Cene: 990 000,- Kč
Lokalite: Pffbor

Číslozalcízkyz 97540

Stav objektu: dobrý
Datum aktualizace: 12.4.2017
Stavba: cihlová Týp domu: patový
Zastevěná plocha: 207 m2
Uátná podlahová plocha: 200 m2
Velikost pozemku: 940 m2
voda: vodovod

Plyn: ano
Odpad; kutalizace
Elektřina: 230 V

Popis: Prodej obchodního prostoru
RK: Realitrí kancelář STING, s.r.o.

2) Prodej rodinného domu 140 m
Cene:2l00 000,- Kč

Lokalita: Příbor
ČíďozaMzky:549744

Stav objekfu: dobrý
Datum aktualizace: 15.5.201?
Stavba: cihlová Týp domu: patový
Zastavěná plocha: 94 m2
Užitrná podlahová plocha: l 40 m2
Velikost pozemku: 2000 m2
Voda; dálkový vodovod
Odpad: COV

Elektřina:230V

l

Popis: Prodej obchodního prostoru
RK: M&M reality

3) Prodej činžovníhodomu 2 400
Cena: 4 900 000,- Kč

Lokalita: Pňbor

Čístozakízky: IETO9348 1
Stav objektu: před rekonstrukcí
Detum akfualizace: 75.3.2017
Stavba: cihlová Týp domu: patový
Zastavěná plocha: 795 m2
Ufihá podlahová plocha: 2400m2
Velikost pozemku: 600 m2
Voda: dálkový vodovod
Odpad

:

Veřejná kanalizace

Plyn: ano
Elektňna: ano

Popis: Prodej činžovnihodomu

RIG I.E.T. Reality

Metodika ocenění:

1.

Nabídková cena porovnávací nemovitosti

je

upravena koeficientem nabídkov,ých cen,

koeficientem polohy a koeťtcientem stavebně technického stavu.
2. ZjiŠtěnoucenu upravíme koeficientem nabídkoých cen, váledem k tomu, že se jedná
o ceny
znabídky realitních kancelráří a cena realizovaná pfi prodeji můžebýt dle našic-h zkušeností
nižšío 5% až l5%,
3. Korekce Polohy jsme pouŽili proto, že porovnávané nemovitosti jsou sice zbtízkých
lokalit,
ale jejich poloha neni vždy stejná, jako u oceňované nemovitosti.
4. stavebně technichý stav řovněž není u všech poro.rmávanýchnemovitostí stejný.
5. Pniměrem hodnot je stanovena pruměrná cena 7Á,lm2 užtnépodlahové pto"tv, pruměrnou
cenou je vynásobena užitná obytná plocha oceňované nemovitosti.

Koeíicienty cenového porovnání:
Celkov'ý koeficient vyjadřuje kvalitu oceňované nemovitosti oproti nemovitosti porovnávaci

se zohledněním zdroje porovnávacích nemovitostí.

Porovn
ávací
nemov
itost

Cena (Kč)

1

990 000

2

2 100 000

3

4 900 000

Korekc
Jednotko e zdroje
Už\tná
Korekc
vá cena porovná
plocha
e pro
v Kč/m2 vaných
(m')
polohu
UP
nemovit
ostí
200
4 950
0,90
0,98
l40
15 000
0,90
0,98
2400
2 042
0,90
0,98

Stavebn
e

technic
ký stav

Celkový celková cena
koeficie
Kčza 1m2
nt

UP

0,93

0,82

0,90

0,79

0,95

0,83

Kč
ll 850 Kč
1 695 Kč
L7 604Kč

Celkem

pnŮnlfrnNÁ cENA (l7 604:3

4 059

=)

CENA NEMOVITOSTI PORO\rNÁVACÍ METODOU

Porovnávací metoda nemovitosti č.p. 1134 s příslušenstvíma
pozemky
Užitná plocha obytná: 552,36 m2
Cena: 552,36 x 5 868 : 3 241 248,- Kč
CENA - zaokrouhleno

3 241 000,-

Kč.

ObvYklá cena stavby Č.p. l l34, s příslušenstvím a pozemky parc. č,108/3, č. 1l8, č. 1l9, č.
120ll, ě. l27ll, ě. 121/2, ě. l42l1, č. 143/1, č. 205ll9 v kat. územíKlokočov u Příbor4 obec

Příbor, okres Nowý Jičín,určená metodou porovnávací je:

3

24I248,-Kě.

Zaokrouhleno: 3 241 000,- Kč.

5. zÁvĚn
5.1 Výrok zralce
CÍlem předloženého znaleckého posudku bylo stanovit fižníhodnotu stavby č.p. 1134,
přísluŠenstvím
s
a pozemky parc. č. l0E/3, č. 118, č. l 19, č. l20l1, č. í21ll, č. 12ll2, ě. l42ll, č.

l43ll, ě. 205ll9 v kat.-územíKlokočov u Příbor4 obec Pffbor,

28.12.2017.

okres Nový Jičír1k datu

Na ákladě provedené detailní analýzy jsme toho názoru, že ffill hodnota stavby č.p. 1134,
s přísluŠenstvíma pozemkem parc. č. 108/3, č. 1l8, č. 119, ě. l20l1, ě. l2lll, ě. 121t2, č. l42lt,
ě. 143ll, č. 205ll9 v kat. rlzemí Klokočov u Pffbor4 obec Příbor, okres Nový Jičín,činík datu

2E.|2.2017:

3 241 000.-

Kč.

Slovy: Třimilionydvěstěč§řicetjednatisíc

V Praze dne 03.01.2018

Kč.

tkrel Schwarz
Stverákova 2726110
193 00 Praha 9

!ng.
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6.

zIt{ALEcKÁ DoLoŽKA

Zmlecký posudek jsem podal jako zralec jmenovaný roáodnutím Krajského soudu v Hradci
Knílovéze dne 26 .03 .1999 ě j . Spr. 657 l99 pro zÁHadní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady
nemovitostí.Znalecký úkonje z.apsánpodpoř. č.6867-001/18 zrraleckého deníku. Znaleěnéanáhradu
ruíkladůúčtujipodle přiložené likvidace.

V Praze dne 03.01.2018

Ing. Karel Schwarz

7. pŘÍr,orry
9listů,

7.1. Výpis z katastru nemovitostí

Kopie katashální mapy
7.3.Mapa oblasti
7

.2.

7

.4. F otografi cká dokumentace

list,
1 list
3 listy.
1

L7

