Znalecký posudek č. 2600/56/2012
O ceně rodinného domu č.p.1338 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 315, 316/1, 316/2 a 316/5
v k.ú.Smržovka, obec Smržovka, okres Jablonec nad Nisou.

Objednatel posudku:

CZ Dražby a.s
Mírové náměstí 3097/37
400 01 Ú s t í n a d L a b e m
IČ: 28701259

Účel posudku:

Stanovení obvyklé ceny nemovitosti
pro účely veřejné dražby
dle zákona 26/2000 Sb.

Dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.,
vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb., podle stavu ke
dni 11. 5. 2012 posudek vypracovala:
Ing. Marcela Odstrčilová
Meziškolská 103/11
417 12 Proboštov
723 576 438

Posudek obsahuje 10 stran a 16 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních.
Teplice, 21. 5. 2012
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A. Nález
1. Znalecký úkol
Stanovení ceny obvyklé rodinného domu s příslušenstvím a pozemky v městě Smžovka, část
Záhoří.

2. Prohlídka a zaměření nemovitosti
Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 11. 5. 2012 .

3. Podklady pro vypracování posudku
Výpis z katastru nemovitostí LV č.2441
Snímek z pozemkové mapy
Podklady poskytnuté objednatelem
Skutenosti zjištěné na místě

4. Vlastnické a evidenční údaje
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

Liberecký
Jablonec nad Nisou
Smržovka
Smržovka (751324)

5. Dokumentace a skutečnost
Projektová dokumentace je uložena na stavebním úřadu. Ocenění je v souladu se skutečným
provedením a stavem konstrukcí a vybavení.

6. Celkový popis nemovitosti
Oceňovaná stavba s pozemky stojí v odlehlé části města Smržovka nazvané Záhoří, které je součástí
CHKO Jizerské hory. V obci je základní občanská vybavenost včetě základní školy, ordinace
lékařů, policie a pošty. Širší občanská vybavenost je ve 4 km vzdáleném Jablonci nad Nisou.

7. Obsah posudku
a)
b)
c)

Rodinný dům č.p.1338
Studna na parc.č.316/1
Pozemky

Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: 222 727 040, www.diotima.cz
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B. Posudek
Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění
Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky
č. 387/2011 Sb. o oceňování majetku.

Podklady pro stanovení koeficientu Kp:
Okres:
Jablonec nad Nisou
Počet obyvatel: 2 001 – 5 000 obyvatel

a) Rodinný dům č.p.1338 – § 26a
Stavba na parc.č.315
Samostatně stojící jednopodlažní částečně podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím.
Konstrukce:
Základy betonové s hydroizolacemi a betonovou podezdívkou obloženou kamenným obkladem.
Obvodový plášť z pórobetonových tvárnic YTONG zateplený omítkou. Stropy s rovným podhledem
v I.PP železobetonové monolitické, v I.NP montované ocelové nosníky s keramickými vložkami
Hurdis. Krov sedlový s krovem vázaným, zateplený. Krytina ze živičné šindele, klempířské
konstrukce úplné z mědi. Schodiště dřevěné s podstupnicemi.
Podlahy betonové s textilními povrchy, dlažby keramické. Okna plastová, dveře hladké do
ocelových zárubní.
Vytápění elktrickými přímotopy, ohřev teplé vody elektrickým boilerem.
Do domu je zavedena voda z vlastní studny, kanalizace do vlastního septiku, elektro z veřejné sítě.
Technický stav:
Dům byl postaven dle kolaudace v roce 1995, užíván je 20 let.. Je průběžně udržován, jeho celkový
stav odpovídá stáří.
Dispozice:
I.PP - vodárna s čerpadelm Darling
I.NP - obývací pokoj s krbem, kuchyň, spíž, koupelna, WC, zádveří, veranda, chodba, schodiště
podkroví - dva pokoje, chodba, schodiště, sprchový kout s WC
Podlaží:
Název
I.PP
I.NP
podkroví

Výška
2,70 m
2,90 m
1,25 m

Součet:

6,85 m

Podlažnost:

301,27 / 14,37

Zastavěná plocha
6,25×2,30
5,80×13,50+6,25×2,30
5,80×13,50+6,25×2,30+zastřešení
zastřešení = 5,80×13,50×2,30/2+
6,25×2,30×1,60/2

Obestavěný prostor (OP):
I.PP
2,70 × 6,25×2,30

=
=
=

14,37 m2
92,68 m2
194,22 m2

301,27 m2
= 20,96

=

38,81 m3
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I.NP
podkroví

2,90 × (5,80×13,50+6,25×2,30)
1,25 × (5,80×13,50+6,25×2,30+zastřešení)
zastřešení = 5,80×13,50×2,30/2+6,25×2,30×1,60/2
Obestavěný prostor – celkem:

=
=
=

268,76 m3
242,77 m3
550,34 m3

Určení základní ceny za m3 dle přílohy č. 20a, tabulky č. 1:
Kraj:
Liberecký
Obec:
Smržovka
Počet obyvatel: 3 707
Indexovaná prům. cena (IPC):
3 985,– Kč/m3
Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Situace na dílčím (segmentu)
I. Poptávka výrazně nižší než nabídka
trhu s nemovitostmi
2 Vlastnictví nemovitostí
II. Stavba na vlastním pozemku (ve
spoluvlastnictví)
3 Vliv právních vztahů na
I. Negativní
prodejnost (např. prodej podílu,
pronájem)

Ti
–0,10
0,00
–0,05

3

Index trhu (IT = 1 + ∑ Ti):

0,850

i=1

Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 5
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Význam obce
I. Bez většího významu
2 Úřady v obci
II. Obecní úřad, popř. městský úřad se
stavebním úřadem nebo banka nebo
policie nebo pošta
3 Poloha nemovitosti v obci
I. Samoty, osady mimo souvisle zast. území
obce (odlehlá poloha)
4 Okolní zástavba a životní
III. Převažující objekty pro bydlení
prostředí v okolí
5 Obchod, služby, kultura v okolí
II. Základní síť obchodů a služeb,
nemovitosti
pohostinské a popřípadě kulturní zařízení
6 Školství a sport v okolí
II. Základní škola nebo sportovní zařízení,
nemovitosti
přírodní sportoviště
7 Zdravotnické zařízení v okolí
II. Omezená dostupnost zdravotnické péče
nemovitosti
8 Veřejná doprava
II. Zastávka hromadné dopravy od 500 do
1000 m s maximálně čtyřmi pravidelnými
denními spoji
9 Obyvatelstvo
II. Bezproblémové okolí
10 Nezaměstnanost v obci a okolí
I. Vyšší než je průměr v kraji
11 Změny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu
nemovitosti
12 Vlivy neuvedené
I. Vlivy snižující cenu
12

Index polohy (IP = 1 + ∑ Pi):
i=1

0,820

Pi
0,00
0,02
–0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
–0,03

0,00
–0,04
0,00
–0,10

–5–
Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 20a, tabulka č. 2
Popis znaku
Hodnocení znaku
0 Typ stavby
I. Nepodsklepený nebo podsklepený do
poloviny zastavěné plochy 1.NP - se
šikmou nebo strmou střechou
1 Druh stavby
III. Samostatný rodinný dům
2 Provedení obvodových stěn
III. Zdivo cihelné nebo tvárnicové
I. méně jak 45 cm
3 Tloušťka obvod. stěn
4 Podlažnost
I. Hodnota větší než 2
5 Napojení na veřejné sítě
III. Přípojka elektro, voda a odkanalizování
(přípojky)
RD do žumpy nebo septiku
6 Způsob vytápění stavby
II. Lokální vytápění el. nebo plynem,
7 Zákl. příslušenství v RD
III. Úplné - standardní provedení
8 Ostatní vybavení v RD
I. Bez dalšího vybavení
9 Venkovní úpravy
II. Minimálního rozsahu
10 Vedlejší stavby tvořící
II. Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové
příslušenství k RD
zastavěné ploše nad 25 m2
II. Od 300 m2 do 800 m2 celkem
11 Pozemky ve funkčním celku se
stavbou
12 Kriterium jinde neuvedené
III. Bez vlivu na cenu
13 Stavebně-technický stav
III. Stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších
stavebních úprav)
* Kategorie stavby:
B - stáří od 20 do 30 let včetně
Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V14:
0,9

Vi
A

0,00
0,00
–0,02
0,00
0,00
–0,04
0,00
0,00
–0,03
0,00
0,00
0,00
0,85*

12

Index konstrukce a vybavení (IV = (1 + ∑ Vi) × V13):

0,696

i=1

Index cenového porovnání (I = IT × IP × IV):
Cena upravená (CU = IPC × I):
Určení porovnávací hodnoty (OP × CU):
Rodinný dům č.p.1338 – zjištěná cena:

0,850 × 0,820 × 0,696 = 0,485
3 985,– × 0,485 = 1 932,73 Kč/m3
550,34 × 1 932,73 =
1 063 658,63 Kč
1 063 658,63 Kč

b) Studna na parc.č.316/1 – § 9
Kopaná do hloubky 10 m.

Zatřídění pro potřeby ocenění
Typ: Kopaná studna
Hloubka studny: 10,00 m
Elektrické čerpadlo: 1 ks
Polohový koeficient: 1,000
Kód klasifikace CZ-CC: 2222 Vedení vody místní trubní
Kód standardní klasifikace produkce: 46.25.22.2 studny jinde neuvedené a jímání vody
Koeficient změny ceny stavby: 2,323
Koeficient prodejnosti: 1,376 (Rodinné domy)
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Ocenění:
5,00 m á 1 950,– Kč/m
5,00 m á 3 810,– Kč/m
1 ks elektrické čerpadlo:
Základní cena:

+
+
+
=

9 750,–
19 050,–
10 780,–
39 580,–

Korekce základní ceny:
Polohový koeficient K5:
Koeficient změny cen staveb Ki:
Koeficient prodejnosti Kp:
Cena studny:

×
×
×
=

1,0000
2,3230
1,3760
126 515,41 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří: 20 roků
Předpokládaná další životnost: 30 roků
Opotřebení: 100 × 20 / (20 + 30) = 40,000 %
Odpočet opotřebení: 126 515,41 Kč × 40,000 %
Cena objektu po odečtení opotřebení:

–
=

50 606,16 Kč
75 909,25 Kč

Studna na parc.č.316/1 – zjištěná cena:

Kč
Kč
Kč
Kč

75 909,25 Kč

c) Pozemky – § 28, 29, 31
Základní cena za m2 stavebního pozemku dle § 28 odst. 1 činí 55,07 Kč.
Cena je určena podle písm. k): ZC = Cp × 1,00, kde Cp = 35 + (3 707 – 1 000) × 0,007414
(zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde 3 707 je počet obyvatel v obci.
§ 28 odst. 2 – Zastavěné plochy a nádvoří
Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m2 pozemku
Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2:
Chráněná krajinná oblast
–
3% ×
Koeficient změny cen staveb Ki:
×
Koeficient prodejnosti Kp: (Rodinné domy)
×
Název
zastavěná plocha

Parc. č.
315

Výměra

Jednotková cena [Kč/m2]
upravená
55,07
158,3990

[m2] základní
121

§ 28 odst. 5 – Pozemky zahrad a ostatní plochy
Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m2 pozemku
Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2:
Chráněná krajinná oblast
–
3%
Koeficient změny cen staveb Ki:
Koeficient prodejnosti Kp: (Rodinné domy)
Koeficient úpravy dle §28 odst.5:
Název
Parc. č.
trvalý travní porost 316/2

Výměra

Jednotková cena [Kč/m2]
upravená
55,07
63,3596

[m2] základní
295

×
×
×
×

0,970
2,155
1,376
Cena [Kč]
19 166,28

0,970
2,155
1,376
0,400
Cena [Kč]
18 691,08
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§ 29 – Zemědělské pozemky
Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m2 pozemku
Úprava podle přílohy č. 23:
Obce se 2–5 tisíci obyvateli – vlastní území
+
40 %
Úprava celkem:
+
40 % ×
Koeficient prodejnosti Kp:
×
Název
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
Součet:

Parc. č.
316/1
316/1
316/1

Jedn. cena [Kč/m2]
Výměra
základní upravená
274
1,10
1,5400
2 017
1,01
1,4140
6 147
1,12
1,5680
8 438
[m2]

BPEJ
96811
94068
93654

§ 31 odst. 4 – Pozemky rybníků a malých vodních nádrží
Koeficient změny cen staveb Ki:
Koeficient prodejnosti Kp:
Jednotková cena [Kč/m2]
základní
upravená
Název
Parc. č. Výměra
vodní plocha
316/5
1 156
55,07 × 5 %
10,0000*
*) cena pozemku vodní plochy byla upravena na minimální hodnotu 10 Kč/m2

Pozemky – zjištěná cena:

Cena [Kč]
421,96
2 852,04
9 638,50
12 912,50

2,155
1,000

[m2]

Součet cen všech typů pozemků:

1,400
1,000

=

Cena [Kč]
11 560,–

62 329,86 Kč
62 329,86 Kč
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C. Rekapitulace
Výsledné ceny:
a)
Rodinný dům č.p.1338
b)
Studna na parc.č.316/1
c)
Pozemky
Výsledná cena činí celkem:
Cena po zaokrouhlení podle -- § 46:

1 063 658,63 Kč
75 909,25 Kč
62 329,86 Kč
1 201 897,74 Kč
1 201 900,– Kč

Zjištěná cena: 1 201 900,– Kč
Cena slovy: jedenmiliondvěstějedentisícdevětset Kč

Cena obvyklá :
Cena obvyklá nemovitostí je vypočtena porovnávací metodou s použitím všech vlivů na prodejnost
nemovitosti. Zároveň je provedeno srovnání s dosahovanými kupními cenami v místě a čase.
Vnitřní vybavení, které je specifikováno v příloze, je oceněno tržní hodnotou, vycházející z
pořizovací hodnoty a amortizace za dobu užívání. Hodnota movitého majetku je ke dni ocenění
19 800,-Kč. Celková cena obvyklá je:
Cena obvyklá - 1 220 000,-Kč ( slovy: jedenmiliondvěstědvacet tisíc korun českých)

Teplice, 21. 5. 2012
Ing. Marcela Odstrčilová
Meziškolská 103/11
417 12 Proboštov
723 576 438
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D. Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podala jako znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad
Labem č.j. Spr.2341/87 ze dne 21.dubna 1987 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady
-spec.nemovitosti.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2600/56/2012 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 56/2012 podle připojené likvidace.
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E. Seznam příloh

