
stanovení obecné (obryklé) ceny souboru movi{fch věcí - ve věci projednání
dědictví po Janu Gerykovi, nar.31.7.1947n posledně bytem Luční 182514,
Norrý Jičín, PSČ 741 0l, zemřelý dne 27.2.2018

Posudek vyzádal : Okresní soud v Novém Jičíně rozhodl notrářkou Mgr, Kamilou
Mirafuentes, se sídlem Nový Jičín, Jugoslávská I809l23, jako soudní
komisařkou pověřenou soudem k provedení úkonů soudu prvního stupně
ve věci řízení o pozůstalosti po Janu Gerykovi, lar.31.'7.1947, posledně
bytem Luční 1825/4, Nový Jičín, PSČ 741 01, zernřelý dne 27 .2.2018
15 D 38812018-27

15 D 388/2018-27

Ze dne '.

Znalecký úkol :

Termín q,pracování : 3O.srpen 2018

Posudek vlpracoval : Ing.Petr Šindler
znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny
zemědělské a manipulační techniky
Gregorova 11,7410I Nový Jičín

V Novém Jičíně dne 24.srpna 2018.

Znalecký posudek obsahuje 45 stran textu včetně příloh, je
vyhotoveních, z nichž se dvě předávají objednateli.

Vyhotovení č.1

22.kvéten 2018

stanovení obecné (oblyklé) ceny souboru movifých věcí - movitého
rybavení v bytě posledniho trvalého byd|iště zůstavitele na ulici Luční
1825/4 v Novém Jičíně - - ve věci projednání dědictví po Janu
Gerykovi, nar.31.7.1947, posledně bytem Luční 1825/4, Nový Jičín,
PSC 741 01, zemřelý dne27.2.2018

a odhady movitostí, vozidel,

\

celkem zpracován ve třech
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Uvod

Posudek vyžádal:

Ze dne :

1.1 Znatechí úkol

Termín qpracování posudku :

Okresní soud v Novém Jičíně rozhodl notriřkou Mgr. KamilouMirafuentes, se sídlem Nový Jičín, Jugoslávská táOStiS, jako soudníkomisařkou pověřenou soudem k proveařri ,it"n,n .ouárr- p.unirro stupněve věci íízeni o pozůstalosti po Janu Gerykovi, 
"ur, 

i|.j,lgCl, posledně
9I:q !:Ťj' sz5l4, Nový Jičin. PSČ 74 1'o r,,Ň"rlr ará 27 .2.2O 1815 D 388l201s-27
22. květen 2018

7nalecký úkol :
ukolem znalce je ocenění - stanovení obecné (oblyklé) ceny souboru movitých věcí -movitého rybavení v bytě posledniho_trvalého ůyoris]e i.r.i#r,.ř. ." ,t'"l"|ili'i 

'rzsll' Nor,ém Jičíně - ve věci nrojednání dědich.í po iuou b..ytoni , "i. {|.i.lsii,-posledněb).tem L uční l 82 5/r, Norý iiči"; pšé ; ;i č ;: ;:; í-;;'in. r r.r.ro n
30,srpen 20l8

obecná (obryklá) cena souboru movitých věcí - movitého lybavení v bytě pos|edníhotrvalého bydliště zůstavitele na ulici Luční 1825/4 v Novém Jičíně - ve věci pro.iednánídědictví Po Janu Gerykovi, nar.3t.7.194,7, posledně býtem Lueni 1825/4, Nový jleln, psč7410142, zemřelý dne27,2.2018 - je stanována r.. ani n'i.t], 'ii. ro.'jl'ron

1.2
1.

2.
3.
4.

_ FdEady_ptg_zDlacování nosudku
Zákon č.36167 Sb., o znalcích a tlurnočnících

lylaSlliSltll67 Sb., k provedení ziákona o znalcích a tlumočnících
Zákon č.151/1997 Sb, , o oceňování majetku
Doc.Ing.Albert Bradáč, DrSc,, Ing.Vlašta Scholzová, lng.Pavel Išejčíř - Úřední oceňovánímajetku 2014
Doc.Ing.Albert Bradáč, DrSc. - Soudní inžen;ýrství
Doc,Ing,Albert Bradáč,DrSc., IrrgJavel rrel jíi - obecné zásady oceňováni majetkuDoc.In8Albert Bradáč, DrSc., JÚDr.Mirosláv K"au., 

-tng;uu.i 
<..;eir - Ú"ř-io souanirro

8. Doc.Ing.Robet Kledus,Ph.D. - Oceňováni movitého majetku - Il.vydání9. Doc.Ing.Robet Kledus,Ph.D - Obecná metodik;ilÚ'i" inžen;foství
10. Doc,Ing.Jaromír Makovec,CSc. - oceňováni ,t.o;,n ffiouni" h zařizení
1 1, Informace zjištěné znalcem, informace poskytnuii*."rJ,o,, 

'"*šovou, 
notářskou tajemnicí12, Informace zjištěné na intemetu: 

^ ,";*.ri;;i.;;, ww.w,sconto.cz, www.google,cz.www.§eznam.cz

1..3 Názvosloví
Uvodem jsou nejprve definoviiny základní pojmy zoblasti oceňování,

5.

6.
7.



ll

Cena
Pojem cena je zpravidla pouáván pro požadovanou, nabízenou nebo zejména skuteěně
zaplacenou částku za zboži nebo službu. Muže nebo nemusí mít vďalr, k hodnotě, kterou věci
přisuzují jiné osoby. Cena je nebo nerú zveřejněna, zustává však historickým faktem.

životnost
Období, ve kterán je movitá věc schopna plnit požadované funkce do dosa:žení mezrího stavu
při stanoverrán systému údržby a oprav,

údňna
Souhm činností zajišťujících technickou způsobilost, pohotovost a hospodámost movité věci.

Oprava
Souhm r^ýkonů, jimž se odstraňují následky opotřebení, mechanického poškození nebo
qfoobních vad movité věci, Opravou se obnolují správné funkce.

Běžná oprava @O)
Oprava, při níž se odstraňují jednotlivé vady některého dílu movité věci qiměnou za nové,
opíavené nebo íenovované, často bez celkové demontáže.

Generální oprava (GO)
Oprava celková, spočívající v úplné demontéži movité věci na díly až součásti a qýměně
vadných dílů za nérhradní.

Cena pořizovací (PC)
Též ,,cerra historická", cena, za kterou bylo možno věc pořídit v dobějejího poíizeúbez odpočtu
opotřebení.

Obecná (obvyklá) cena - COB
Cena (pro daňové účely označovaná jako cena obvyklá), za kterou je možno stejnou nebo
porovnatelnou věc v daném místě a čase plodat nebo koupit. Obvykle se obecná cena zjišťuje
porovnráním s již realizovanými prodeji a koupěmi obdobných věcí v danán místě a čase, pokud
jsou k tomu dostupné informace. Vlastní tržní cena se tvoří dohodou až při konkrétnín
prodeji respektive koupi a může se od zjištěné hodnoty i výrazné odlišovat. Není možno ji
přesně stanovit.

Koeficient prodejnosti -Kp
Poměr mezi zpruměrovanými skutečně dosaženými prodejními cenami a časov:foni cenami věcí
určitého, resp.srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě.

základní amortlzace - zA
ZákJadni amortizace je snížení technického života věci movité v procentech, stanovených podle
amortizaěních stupnic nebo amortizačních Kivek v závislosti na stáří nebo době provozování
movité věci,

Doba provozu ( DP v rocích )
Doba provozu je počet roloi od uvedení movité věci do provozu k datu ocenění. Pokud se nedá
zjistit, kdy býla movitá věc uvedena do provozu, zvažlje se doba provozu od roku následujícího
po roku výroby. Byla-li provedena generální oprava movité věci, uvažuje se pro ,l._ipočet

záÁadru amortizace doba od jejího provedent a výchozi technická hodnota je 90%o.

Technická hodnota - TH



zbytek technického života movité věci ke dni ocenění v porovnání s movitou věcí továmě
novou ( TH = 1 resp. v procentech TH = 100% ) ajeho celkovou předpokládanou životností,
Platí, že TH + A:1, resp.v procerrtuálním vládření TH(%) + A(%) : 100%.
Technickou hodnotu movité věci lypočtu podle vzorce :

TH=
THNx(IOD - ZA)x(I}}! PS)

10000

kde
THN -je výchozí technická hodnota movité věci, stroje
ZA- základú amortizace
PS - přiražka nebo srtťka dle zjištěného technického stalr:

Výchozí technická hodnota - THN
Technická hodnota movité věci po generální opravě ve vztahu k hodnotě movité věci továmě
nové. výchozí technická hodnota továmě movité věci se stanoví ve výši 100% a u movitých
věcí po generální opravě provedené ve specializované opravně nebo qfoobním závodě ve výši
90%.

Výchozí cena - CN
yýchozi cena movité věci je v podstatě reprodukční cenou, tj. cenou, kterou by bylo nutno
rl. raložit k Pořízení stejné nebo srol,rratelné movité věci v době oceňování . Yýchozi cenou pro
výpočet časové cenyje :

N v případě, že oceňovaná movitá věc je dostupná na trhu, je výchozi cerrou pořizovací
cena nové movité věci stejného typu zjištěná u vlfoobce, u oťrciráJniho prodejce či dovozce
B/ v případě, že oceňovaná movitá věc se jako novájiž n evyéhi, nedovéží ani není dostupná
na trhu, stanoví se sro.matelná qfchozí cena cenov]ým porowiáním nebo přepoětem historické
pořizovací ceny.
Ye výchozí ceně je třeba vždy zohlednit technickou úroveň oceňované movité věci a vliv
morálního opořebení.

1,4 obecné nřednokladv a omezení nři zoracování nosudku
Znalecký posudek byl zpracoval za těchto předpokladů :

1. předané podklady poskytnuté objednatelem jsou pravdivé, správné, úplné
2. zpracovatel v současné době ani v budoucnosti nemá ani nebude mít účast ani žádný

prospěch z jakékoliv činnosti související s oceněním
3. znalečné lezávisi na vypočtených hodnotách či závěrech tohoto posudku

2 Nález
předmětern znaleckého posudku je stanovení obecné (obvyklé) ceny souboru movitých věcí

- movitého vybavení v bytě posledního trvalého bydliště zustavitele na ulici Llčni 182514
v Novém Jičíně.

Dne 31.7.2018 v 9.00 hodin byl proveden soupis movitých věcí v bytě zůstavitele v domě
č.p.1825l4 v Nován Jičíně na ul. Luční za přítomnosti notářky Mgr. Kamily Mirafuentes,
notrářské tajannice p, Marcely Blzkové a znalce.

Seznam movitých věcí :



nástěnné věšáky se zrcadlem
neuvedena neuvedena ne4lsleno

žehlici prkno
neuvedma neuvedena neal§teno

poličky s umél:;mi rostlinami
I neuvedena neuvedena nea lsleno

stolička
2 neuvedena neuvedena neziištěno

malÝ ž€břík
neuvedena neuvedena nez]§teno

nástěnné hodinv
neuvedena neuvedena neziišténo

2 kusy koberců
l neuvedena neuvedena nezjištěno

vestavěná skříň vy§oká l neuvedena neuvedena nez|lsleno

pami čistič neuvedena neuvedena neal§teno

úzká komoda
neuvedena neuvedena neziištěno

černé zdravotní nebo masážní křes]o
neuvederra neuvedena neziišteno

křeslo s přehozern
neuvedena neuvedena nea6teno

rozkládaci pohovka Bnavě červené barr,ry
neuvedena neuvedena neziištěno

konferenční stolek
neuvedena neuvedena nea lsleno

stolička
neuvedena neuvedena neziištěno

pennac
neuvedena neuvedena nezlsteno

bílá komoda s šuplíky (za závěsem za dÝeříni)
l neuvedena neuvedena nez|lsteno

malý a velký koberec
1 neuvedena neuvedena neziištěno

obývací §těna ve tvaru do L l neuvedena neuvedena neziištěno
šatní §kříň s nád§tavcem

neuvedena neuvedena neziišteno
televizor značka LG

I neuvedena neuvedena neziištěno
Hi-fi věž značka ELEKTA l neuvedena neuvedena ne4lsteno
§atelitní přijímač, značka MASCoM

1 neuvedena neuvedena neziišténo
malé ádio

2 neuvedena neuvedena neziištěno

rysaVač značka sENcoR
neuvedena neuvedena neziišténo

ruční vysavač, značka Cleaning King
neuvedena neuvedena nez] tsleno

malý ruční \rysavač a příslušensMm, značka coNcEPT
neuvedena neuv€dena neziištěno

mobilní telefon, tlačitko\^ý, Značka SAMSIING s nabíječkou

neuvedena neuvedena neziištěno
univerýilní pňjímač, mačka SOLICE

nzuvedena neuvedma neziištěno
DvD přehrávač, značka x-site

neuvedma neuvedena neziišténo



3 x hodinky s řemínky - mačka JR ORLEX, Qualtz, Orstar (bez ručiček)



houba malr! značka §ilver Crest

ze strany ob|ednatele oosldlu nebyly předlože nv žálnldokumenty dokládající technickýstav jednotlil"ých kusů mo.vitér," ,i;.i*i,-lěiYii or.ar"^"y ;'#;;"lo"ár.n,, oprovedených opravách, pravidelnán,#.; ri p;;;;áenia.zte.
Pro stanovení obecné íobvy*jé) 

"*y "".Í""*iř'i.""i'rr"r, věcí byla zároveň provedena

rJ:ii il:lffia 
:ednotliv'ích 

"Ú.n ."'"rři"'.ilJ,ř.i 'i p,o*o.a"h bynr, při prohtioce tyty
- jednotlivé kusy movitého_majetku byly vyuzívání pro běžný chod domácnosti- při prohlídce nebvlo zji§1616- zaarii"ó-"e i.što""oi, lze konstatovat, že technickáhodnota odpovídá zpósobu a době používání

3 Posudek

3.1 Sruono"oí ráH"doí u-o4jrr..". í""hoi"ké hndon* .norff"b oě"íDobu životnosti iednotl
y''rr,".*1"řr.,;'iffi :'-,:6Ěižf i,IX,.ffi H,|jffi [1ůffi ;.;P;amonizačních stupnic Ústavem. soudního inz"nYr.ú o.,'iira 

".o - 
a to l. a 2.stupnice-Technickou hodnotu jednotliw.r, .r.a."rii;ffi;É'i"; iuk.t*or.írn podle vzorce :

TH=
THNx(l}} - ZA)x(l 00 + P§)

l0000

THN - je výchozí technická hodnota
ZA - záHaáni amortizace
PS - přirážka nebo srážka dle zjištěného technického stawProtože nebyly předloženv záane aouuay;i;;;;-o."váděné údržbě jednotliv,ých kusůmovitého majetku, opravác-h ei g"n"ra]r,i"r,'"p**.t, ořa"o"aaoáín THN = l00.



3.2
Pro stanovení obecné (oblyklé) ceny jednotlivých movitých věcí použiji

v,.ipočet :
časová cena - obecný vlýpočet
obecná cena - obecný výpočet

tedy

CČ=CN}TH/100 (Kč)
COB = CC x Kp ( koeficient prodejnosti )
COB=CNxTHxKp/100

tento obecný

3.2.1 Stanovení výchozí cenv movifúch věcí - CN
Jako qichozí cena jednotlivých movitých věcí byla použita pořizov aci cerra nové věci

stejného typu či podobného tlpu zjištěná u výrobce či prodejce, s přihlédnutím k doložené
poňzovací ceně a k morálnímu a technickánu zastarání jednotlivých movitých věcí,

3,2.2 Koeficient nrodeinosti movitých věcí - Kp
koeficient prodejnosti kp jednotlivých movitých věcí byl stanoven na základě dostupných

podkladů uskutečněných prodejů stejných či srovnatelných movitých věci, a to v rozsahu 0,2- 1.

3.3 VÝoočet obecné ceny movifých věcí - COB
Celý qipočet (obvyklé) ceny jednotlivých movitých věcí jsem provedl podle výše

uvedeného postupu a přehledně jsem zpracoval v následující tabulce - celý výpočet je proveden
v cenách s DPH:

nástěnné věšákv se Tcadlem neuvedena nezjištěno l550 90 0 ]0 0.8 120 Kč

žehlíci prkno neuvedena neziišténo I 29o 50 0 50 0.5 320 Kč

Doličkv s umělími rostlinami neuvedena neziišteno 1l50 90 0 10 0,8 90 Kč

stolička neuvedena 2 neziištěno 650 90 0 l0 0,5 70 Kč

malý žebřik neuvedena neziištěno 550 50 0 50 0.5 140 Kč

nástěnné hodinv neuvedena neziišréno 650 50 0 50 o§ 160 Kč

2 kusy koberců neuvedena neziištěno 2 500 90 0 l0 0,2 s0 Kč

vestavéná skřiň !,\,soká neuvedena neZ]lsteno 1 9_50 90 0 10 0.8 ló0 Kč
pamí čistič neuvedena neziištěno 380 60 0 40 n5 80 Kč

0

0

úzká komoda neuvedena i nezjištěno 2 2o0 90 0 l0 0,8 180 Kč
čemé zdravotní nebo masiižní
kleslo neuvedena l neziištěno 5 800 ,70

0 30 0,5 870 Kč

kreslo s přehozem neuvedena l nez] lsleno 2 150 90 0 10 0.8 l70 Kč
rozkládaci pohovka tmavě červené
barl"y neuvedena nezjištěno 6 500 90 0 l0 0,8 520 Kč

konferenční stolek neuvedena l neziišténo l 990 90 0 l0 0,8 l60 Kč

stolička neuvedena l neziištěno 750 90 0 l0 0.8 60 Kč



bílá komoda s šuplíky (za záýěsem
za dveřmi) neuvedena l neziišténo 2 450 90 0 l0 0.8 200 Kč

malý a velkÝ koberec neuvedena 1 nez|lsleno 5 000 90 0 l0 0.2 l00 Kč

ob,ivací stěna ve tvaťu do L neuvedena l neziištáo 13 200 90 0 10 0,8 1 0i60 Kč

šatní skříň s nádstavcem neuvedma neziištěno 3 92o 90 0 l0 0,8 3l0 Kč

televizor značka LG neuvedena l neziištěno 5 200 80 0 20 0.8 830 Kč

Hi-fi věž. značka ELEKTA neuvdena 1 neziištěno l 550 80 0 20 0,ó 190 Kč
satelitní přijímač, značka
MAscoM neuved€na l neziištěno 1 550 90 0 10 0.9 140 Kč

malé nádio neuvedena 2 nez|lsleno 350 50 0 50 0,5 l80 Kě

vysavač značka SENCOR neuvedena neziišéno I 490 80 0 20 0,5 150 Kč
ručni lysavač, značka cleaning
Kins neuvedena ngziišléno 2 240 80 0 20 0.5 220 Kě
malý ruční lasavač a
příslušenstvim. značka coNcEPT neuvedena neziištěno 445 80 0 20 0,5 40 Kč

mobilní telďon, tlačítkoqý, zrračka
sAMSljl\IG s nabíiečkou neuvedena neziištěno 1 000 80 0 20 n§ l00 Kč
univer§ální přijímač, aačka
soLIcE neuvedena neziištěno 1 20o 80 0 20 0,5 120 Kč
DVD přehrávač. zrračka X-site neuvedena l neziištěno 950 80 0 20 0.5 l00 Kč

3 x hodinky s řeminky - aačka JR
oRLEx, Quartz, oťstar (bez
ručiček) neuvedena 1 neziišténo 2 5oo 90 0 10 0.5 l30 Kč

kabička s dámskými a prinslcými
hodinkami. zračka GENEVA neuvedena l nei ištěno 450 70 0 30 0.8 110 Kč

lustr - dřevo. sklo neuvedena l neziištěno l 500 50 0 50 0,4 300 Kč
obrázek puzzle neuvedena 2 neiištěno 120 80 0 z0 n§ 20 Kč

dekorace papoušek neuvedena l neziištěno l50 80 0 20 0,5 20 Kč

obtaz chalouokv s vodooádem neuvedena 1 neziištěno l 600 80 0 20 0.6 l90 Kč
látková dekorace s čínsk:hn
motivem nelrvedena neziištěno l50 80 0 20 0.9 30 Kč

dekoratir,ní nástěnrré hodinv neuvedena neziišténo 850 80 0 20 0.9 150 Kč
sada skleniček se zlacen]ím
okrajern neuvedena 6 neziištěno 650 50 0 50 0,5 980 Kč
sada barevných skleniček neuvedena 2 neziišténo 750 50 0 50 0.5 380 Kč

umělé květiny neuvedena neziištěno 350 50 0 50 0,5 90 Kč
lampa globus neuvedena neziištěno l l20 60 0 40 0,5 220 Ké

nástěnná lamoa bodová neuvedena neziištěno 450 50 0 50 0,5 ll0 Kč

molitanová podložka neuvedona l neziišténo 300 90 0 l0 0.5 20 Kč
penna neuvedena 2 neziištěno 700 90 0 l0 0,8 ll0Kč
deka neuvedena 4 neziištěno 350 90 0 l0 0.8 l10 Kč

polšář neuvedena 2 neziišteno 550 90 0 l0 0,8 90 Kč

malý polštář neuvedena neziištěno 450 90 0 l0 0,9 40 Kč



vamá konvice - 1x oranžová 1x

plyno{ý sponák s troubou, značka
MORA (nezabudovaný

pračka s bočním plnění na 5 kg





3 x hodinky s řeminky - zrračka JR ORLEX, Quarž, Orstar

krabička s dámskými a pánslcými hodinkami, mačka
GENEVA ll0Kč

lustr - dřevo, sklo 300 Kč
obrázek puzzle 20 Kč

dekorace papoušek 20 Kč

obraz chaloupky s vodopádern 190 Kč

látková dekorace s čín§lcým motivem 30 Kč

dekorativni nástěnné hodiny l50 Kč

sada skleniček se zlacen]ým okaiem 980 Kč

sada barevnÝch skleniček 380 Kč
umélé květiny 90 Kč

lampa globus 22o Kč

ná§těnná lampa bodová ll0Kč
molitanová podložka 20 Kč
Deřina 1l0Kč
deka l0 Kč
poIšář

90 Kč

malý polšÉř
40 Kč

polička s různ:imi dekoraconi 420 Kč

hnědá skříňka - botník 240 Kč

bílá skříňka 3l0 Kč

bílá komoda l 0l0 Kč
policová skříň 360 Kč

menší kře§ilko 150 Kč
kanceláí§ká ádle čemá l00 Kč

stoIek l40 Kč
stolička 60 Kč

schůdkv skládací l10 Kč
odpadkový koš 20 Kč
polička u okna 2,70 Kč

lednice s mrazákem, značka LG 660 Kč

CD přehnávač, zračka Philips l00 Kč

malé rádio }IY-D3 90 Kč

monitor, zrračka LG 500 Kč



mikovlnná tTouba_ zítačka HYI INn Á l l50 Kč
l vamá konvice - lx oranžová, l x bílá

žehlička, zrračka LERVIA

elektrický sekáček

plynoVý sporá( s lroubou, zrraéka VoRÁ (nezabudovaný
v kuch\,1rské lince)

náslénné hodinv l

kořenková poIička s koíením I

150 Kč

l00 Kč

l70 Kč

l ó80 Kč

90 Kč

80 Kč

KIOIJPEiNÁ '

pračka s bočním Dlnění na 5 k9 nrlá.llá ^^řv, ŘFvr\ 1 l00 Kč
bilÝ repál

-

koberec

menši koberec

celkem

240 Kě

70 Kč

30 Kč

18 860 Kč

Obecná cena oceňovaného soubořu movitých věcí k 27.únoru2018

l20 Kč

CoB _ 18 860 Kč
Slovy : osmnácttisícosmsetšedesátkorunčeskÝch

5 znatecká doložka

:*:":ii T.,11"i r..*n*':š:,11nalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu

:31T§ 1:^:i:^i:::::_řj.,r!?_o!0? 
p. Žákludni,oúo, 

"n,áÁ*","p."-"á"!wii'"ř"""o*,"a,movitostí, vozidel, zemědělské a manipulační techniky .

3i',1Ťlo:::o?} 9yJ :."p,* pld poiádovým čislem 236-12-2018 znaleckého deníku. Znalečné
?,11Ti91*'""dů účtuji podle_přip-ojené liřvidace na 

"'kluJě 
doklado zN:sa-íi-iotí.V Novern Jičíně dne 24,srpna 20 t 8.
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