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Znalecký posudek č. 5353 – 225 /2012

O ceně obvyklé:
Bytové jednotky č. 1499/10, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 7284/97763 na
společných částech domu č.p. 1498, 1499 dle LV č. 10294 pro k.ú. Kunovice u Uherského
Hradiště, obec Kunovice, okres Uherské Hradiště.

Objednatel posudku:
EURODRAŽBY. CZ a.s.
U Pískovny 890/1
182 00 Praha 8-Kobylisy

Posudek vypracoval:

VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s.
Hradební 1250
686 01 Uherské Hradiště

Posudek obsahuje 11 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2
vyhotoveních.

V Uherském Hradišti, 4.10.2012
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1. ÚVOD
Předmětem posudku je vypracovat cenu v čase a místě obvyklou bytové jednotky č. 1499/10,
včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 7284/97763 na společných částech domu č.p.
1498, 1499 dle LV č. 10294 pro k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, obec Kunovice, okres
Uherské Hradiště.
Účel posudku je zjištění ceny obvyklé, jako jednoho z podkladů pro dražbu (§13 zákona
26/2000 Sb. v platném znění) k datu prohlídky, tj. 27.9.2012.

Speciální požadavky zadavatele: nejsou
Základ hodnoty :
Ve smyslu §13 zákona o veřejných dražbách je podkladem pro odhad ceny předmětu dražby cena
v místě a čase obvyklá.
Ocenění cenou obvyklou je provedeno podle:
§2 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, odst (1): ….. Obvyklou cenou se pro účely tohoto
zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo
při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.
Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy
mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.
Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího,
důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové,
rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní
hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.
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2. NÁLEZ
Informace o nemovitosti
Adresa nemovitosti: Byt č. 1499/10, Nový Dvůr
Region:
Zlínský kraj
Okres:
Uherské Hradiště
Katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště
Prohlídka a zaměření nemovitosti:
Prohlídka proběhla dle výzvy dne 27.9.2012 v 8,30 hod. za účasti paní Králíkové, který se znalcem
spolupracovala, umožnila prohlídku nemovitosti.







Podklady pro vypracování posudku:
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 10294 pro k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště
ze dne 7.9.2012
Situační mapka – zdroj internet
Objednávka ze dne 17.9.2012 čj. 402/2012-D
Fotodokumentace ze dne 27.9.2012
Informace realitního trhu
Vlastnické a evidenční údaje:
Dle předloženého LV č. 10294 pro k.ú. Hulín ze dne 7.9.2012 je vlastníkem předmětného
majetku:
Králíková Blanka, Nový Dvůr 1499, 686 04 Kunovice

Váznoucí závazky:
Dle přiloženého LV č. 10294 pro k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště ze dne 7.9.2012
váznou na oceňovaných nemovitostech následující omezení vlastnického práva:
Zástavní právo smluvní ve výši 560 000,- Kč s příslušenstvím
Oprávnění pro: Wüstenrot hypoteční banky a.s., Na hřebenech II 1718/8, Praha 4, Nusle
Povinnost k: Jednotka : 1499/10
Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 9.10.2006. Právní účinky
vkladu práva ke dni 9.10.2006, V-4260/2006-711.
Nařízení exekuce na Králíková Blanka, Nový Dvůr 1499, 686 04 Kunovice, r.č.
696114/4608. Pověřený soudní exekutor JUDr. Ivo Dědek, Ex. Úřad Zlín, Lešetín IV/707,
760 01 Zlín
Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce 4 EXE-1083/2012-12 ze dne 27.10.2010. Uloženo
na prac. Uherské Hradiště.
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, pověřený soudní exekutor JUDr. Ivo Dědek, Ex. Úřad
Zlín, Lešetín IV/707, 760 01 Zlín
Povinný: Králíková Blanka, Nový Dvůr 1499, 686 04 Kunovice, r.č. 696114/4608.
Povinnost k: Jednotka 1499/10

-4Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 012 EX-4412/2010-14, vydané dle
usnesení o nařízení exekuce 5 EXE 1083/2012-12, ze dne 25.1.2011.
Nařízení exekuce na Králíková Blanka, Nový Dvůr 1499, 686 04 Kunovice, r.č.
696114/4608. Pověřený soudní exekutor JUDr. Ivo Dědek, Ex. Úřad Zlín, Lešetín IV/707,
760 01 Zlín
Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce 27 EXE-665/2011-19 ze dne 1.11.2011. Uloženo
na prac. Uherské Hradiště.
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, pověřený soudní exekutor JUDr. Vít Novozámský,
Exekutorský úřad Brno-město se sídlem 602 00 Brno, Bratislavská 73.
Povinný: Králíková Blanka, Nový Dvůr 1499, 686 04 Kunovice, r.č. 696114/4608.
Povinnost k: Jednotka 1499/10
Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 056 EX-9928/2011-19 ze dne 17.2.2012.
Rozhodnutí o úpadku pro Králíková Blanka, Nový Dvůr 1499, 686 04 Kunovice, r.č.
696114/4608.
Listina: Usnesení insolvenčního soudu o úpadku KSBR 30 INS 23363/2011-A-15 ze dne
23.2.2012, uložena na prac. Uherské Hradiště.
Zástavní právo exekutorské, pohledávka ve výši 61.069,83 Kč s příslušenstvím, soudní
Králíková Blanka, Nový Dvůr 1499, 686 04 Kunovice, r.č. 696114/4608.
Oprávněný pro: PPF B2 B.V. id.č. 34186049, Strawinskylaan 933, Amsterodam, Nizozemsko
Povinnost k : Jednotka 1499/10
Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovisoti 056 EX9928/2011-20 ze dne 17.2.2012. Právní moc ke dni 27.2.2012.
Nařízení exekuce na Králíková Blanka, Nový Dvůr 1499, 686 04 Kunovice, r.č.
696114/4608. Pověřený soudní exekutor JUDr. Karel Urban, Exekutorský úřad Brno-město,
se sídlem 616 00 Brno, Minská 54
Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce 4 EXE-00/2011-22 ze dne 22.9.2011. Uloženo na
prac. Uherské Hradiště.
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město Kunovice (5 423 obyvatel), stavebně je prakticky srostlé
s okresním městem Uherské Hradiště
předmětná nemovitosti se nachází mimo zastavěnou část obce, mezi
Pozice v obci
obcemi Kunovice a Hluk, po pravé straně ve směru jízdy z Kunovic
do Hluku, v lokalitě zemědělské farmy Nový dvůr
vzdálenost cca 4 km od zastavěné části obce Kunovice
Dostupnost centra
zemědělské stavby farmy s živočišnou výrobou, bioplyn. stanice,
Převažující zóna
zemědělské pozemky, skupina 4 bytových domů
Bytový dům má možnost veškerých přípojek inženýrských sítí.
Napojení na sítě a
Přístup je ze státní komunikace po účelové zpevněné komunikaci (na
komunikace
cizím pozemku).
dostatečná pro rodinné bydlení
Kapacita sítí
dobré silniční spojení (městem prochází komunikace I. tř. č. 50 Brno
Dopravní dostupnost
– Trenčín), železniční spojení (trať Brno - Trenčianská Teplá) a
podmínečně i letecké spojení, Kunovice jsou začleněny do sítě MHD
okr. města Uh. Hradiště
město má veškerou občanskou vybavenost jsou zde základní, střední
Dostupnost služeb
i vysoká škola, obchodní síť, veškeré služby, Městský úřad, pošta a
lékař, zastoupení ostatních institucí a bankovních domů je
k dispozici v okresním městě Uherském Hradišti
Omezené na odstavné ploše před domem (na cizím pozemku)
Parkování
Zvýšená hlučnost jako důsledek vysoké frekvence osobní i
Škodlivé vlivy
nákladní dopravy na přilehlé komunikaci (silnice I. tř. E50).
Malá vzdálenost od zemědělských staveb pro živočišnou výrobu.
V sousedních bytových domech bydlí skupina nepřizpůsobivých
obyvatel.
Podnikatelská aktivita ve městě je silné podnikatelské zázemí, působí zde řada středních i
velkých firem. V lokalitě Nového dvora je zemědělská farma,
bioplyn. stanice, velkochov vepřů.
Konkurenční prostředí v současné době je v obci Kunovice v nabídce 8 bytů, v obci Hluk je
jedna nabídka, v lokalitě Nového dvora (přestože jsou zde prázdné
byty) není žádná nabídka
Byt je neobydlen, ve vchodu oceňovaného bytu jsou všechny byty (9
Současný způsob
ks) prázdné (opuštěné), ve vedlejším vchodě jsou obývány pouze 3
využití
byty (z 9)
pozemky p.č. 3354/3 a /4 pod bytovým domem č.p. 1498, 1499 jsou
Ostatní
ve vlastnictví jiného vlastníka – Město Kunovice. Pozemek p.č.
3354/2, jež je bezprostředním okolím bytového domu je rovněž ve
vlastnictví města Kunovice. Přístupové pozemky mezi bytovým
domem a státní komunikací jsou ve vlastnictví více fyzických osob
(např. p.č. 3346/12 a 3849/88 je vlastníkem paní Anna Prajzová)
Lokalita

Obsah posudku:


Bytová jednotka č. 1499/10
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3. POSUDEK
3.1. VĚCNÁ HODNOTA

Věcná hodnota dle THU
Bytová jednotka č. 1499/10 na p.č. 3354/3, 3354/4
Základy
Zdivo, podezdívka
Stropy
Střecha
Krytina
Klempířské konstrukce
Vnitřní omítky
Fasádní omítky
Vnější obklady
Vnitřní obklady
Schody
Dveře a vrata
Okna
Podlahy obytných místností
Podlahy ostatních místností
Vytápění
Elektroinstalace
Bleskosvod
Rozvod vody
Zdroj teplé vody
Instalace plynu
Kanalizace
Vybavení kuchyně
Vnitřní vybavení
Záchod
Ostatní
Dostavby a přístavby
Rekonstrukce a modernizace
Úroveň / typ bytového domu
Přístupnost objektu
Vnitřní dispozice bytu
Úroveň údržby
Závažné nedostatky

betonové, monolitické
konstrukční systém panelový
panelové
rovná
Živičná lepenka
z pozinkovaného plechu
vápenné štukové
pohledový panel
Neuvažují se
chybí
železobetonové
lakované v ocelových zárubních
Plastová s izolačním zasklením (ostatní byty původní dřevěná
zdvojená)
PVC
PVC, beton
chybí
220 V, odpojena
instalován
rozvod T+S vody
chybí – původně centrální kotelna
instalován - odpojen
do veřejného řadu
sporák kombinovaný
WC, vana, umývadlo
splachovací
Nezjištěno
nebyly provedeny
v roce 2010 – plastová okna, rozvody vody, omítky, malby
(investice cca 100 tis. Kč)
bytový dům pro rodinné bydlení se dvěma vchody č.p. 1498, 1499.
Dům má 18 bytů, má dva vchody, v každém vchodě 9 bytů
Ze státní komunikace po místní zpevněné komunikaci přes pozemky
jiného vlastníka (více fyzických osob)
3x pokoj, kuchyň, koupelna, WC, předsíň, balkon, 2x sklep
Bez údržby – byt je neobyvatelný, je tzv. vybydlen
poškozené omítky, chybějící připojení na energie, plísně na stěnách,
poškozené skleněné výplně dveří, demontované radiátory.
Dům je za současného stavu neobývatelný.
Sklepní místnosti nepřístupné, vstup do chodby PP je zazděn.
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Životnost
Současný a minulý způsob
využití

1978
80 roků
Oceňovaný byt se nachází v 1. NP, ve vchodě oceňovaného bytu
jsou prázdné všechny byty, ve vedlejším vchodě jsou obývány 3
byty.
Byt je s orientací oken na JV a SZ.

Dispoziční řešení včetně výměr:
Podlaží
1.NP

místnost
kuchyně
pokoj
pokoj
pokoj
koupelna
chodba
WC
balkon
sklep
sklep

výměra v m2 koef. započitatelné
12,09
1,0
12,09
20,61
1,0
20,61
16,34
1,0
16,34
12,07
1,0
12,07
2,55
1,0
2,55
8,37
1,0
8,37
0,94
1,0
0,94
2,40
0,5
1,20
2,03
0,5
1,02
2,03
0,5
1,02
79,43
76,20

Výpočet podlahových ploch jednotky
Název

Typ výměry

Podlahová
Koeficient Započítaná plocha
plocha
kuchyň
byt
12,09 m2
1,00
12,09 m2
2
pokoj
byt
20,61 m
1,00
20,61 m2
pokoj
byt
16,24 m2
1,00
16,24 m2
2
pokoj
byt
12,07 m
1,00
12,07 m2
koupelna
byt
2,55 m2
1,00
2,55 m2
2
chodba
byt
8,37 m
1,00
8,37 m2
2
WC
byt
0,94 m
1,00
0,94 m2
balkon
balkon
2,40 m2
0,30
0,72 m2
2
sklad
sklad (sklípek)
2,03 m
0,70
1,42 m2
sklad
sklad (sklípek)
2,03 m2
0,70
1,42 m2
2
Celková podlahová plocha
79,33 m
76,43 m2
Výpočet věcné hodnoty jednotky
Podlahová plocha
[m2]
Jednotková cena (JC)
[Kč/m2]
Reprodukční hodnota (RC)
Kč
Rozestavěnost
%
Stáří
roků
Další životnost
roků
Opotřebení
%
Věcná hodnota (VH)
Kč

Současný stav
76,43
20 000
1 528 640
100,00
34
46
70,00
458 590
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Pozemky
Pozemky jsou ve vlastnictví jiného vlastníka – Město Kunovice, nejsou tedy součástí tohoto
ocenění.

3.2. POROVNÁVACÍ HODNOTA
Byt v Humnech, Kunovice
Bytový dům je situován na ul. V Humnech, nedaleko
zdravotního střediska, naproti městského hřbitova. Dům
má 1 PP a 3 NP, byt 3+1 je situován ve 2.NP. Celkový
počet bytových jednotek v domě je 6. KS zděný, krov
sedlový, je z roku 1968, v roce 2005 - kuchyně, plastová
okna, podlahy, koupelna, WC, obklady, dveře, střecha.
Vytápění ÚT - kotel plynový, kotelna společná v domě.
Dům stojí na vlastním pozemku.
Celková výměra bytu 67,02 (včetně sklepa 2,20m2)
Započitatelná výměra bytu: 65,92m2
Obchodováno v 05/2012 za 1 300 000,- Kč, tj. 19 397,- Kč z celkové plochy; 19 721,- Kč/m2
započitatelné plochy
zdroj: vlastní databáze 5267 ZPU
Byt ul. Vinohradská, Dolní Němčí
Dvoupodlažní bytový dům se 4 bytovými jednotkami,
z roku 1970. Byt 3+1 je situovaný v 1.NP domu, je dobře
udržovaný, s částečnými modernizacemi. Pozemek (p.č. st.
698) je v podílovém spoluvlastnictví majitelů bytů. Je v
části zastavěn objektem domu a drobnou hospodářskou
stavbou neevidovanou v KN a ve zbylé části slouží jako
společný dvůr se zpevněnými plochami pro parkování
automobilů.
Celková výměra bytu 84,29 m2, započitatelná plocha:
73,76m2
Obchodováno v 09/2011 za
1 200 000,- Kč, tj. 14 237,- Kč/m2; 16 269,- Kč/m2
započitatelné plochy
zdroj: vlastní databáze 3193 ZRBC
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Byt ul. Brněnská, Staré Město
Leží v západní okrajové části města, u hlavní komunikace
na ul. Brněnská, asi 1,2 km od centra města. Dům má dva
vchody, 1.PP a 4.NP. Byt 3+1 v panelovém bytovém domě,
se sedlovým zastřešením. Dům byl vybudován v r. 1984, v
roce 2008 na něm proběhla revitalizace (fasády, okna,
střecha, lodžie). V bytové jednotce došlo devadesátých
letech k provedení obkladů jádra a položení keramických
dlažeb v koupelně a v r. 2008 k výměně oken, jinak je v
původním stavu. Bytový dům má 1.PP a 4 NP, byt je
situován v 1.NP, orientace oken na S a J. V domě není výtah
Dispoziční řešení : 3x pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, lodžie, sklep, celková plocha
bytu je 78,91m2, započitatelná plocha je 75,36m2
Obchodováno v 07/2012 za 1 100 000,- Kč tj. 13 940,- Kč/m2 z celkové plochy, 14 597,Kč/m2 ze započitatelné plochy.
zdroj: vlastní databáze 3415 HCMHB

Komentář:
Porovnání je provedeno s realizovanými cenami obdobných nemovitostí. Ceny se pohybují v rozmezí
14 600,- Kč až 19 700,- Kč/m2.
Dále přihlížíme k situaci na trhu, kdy v nejbližších obcích (v jejich zastavěných částech) je nabízeno
cca 9 bytů.
Byt č. 1 je situován v obci Kunovice, naproti hřbitova, má nevýrazně menší výměru podlahových
ploch.. Oceňovaný byt je výrazně horší svým technickým stavem i lokalitou.
Byt č. 2 je situován v nedaleké obci Dolní Němčí, má srovnatelnou výměru podlahových ploch.
Oceňovaný byt je výrazně horší svým technickým stavem i lokalitou.
Byt č. 3 je situován v nedaleké obci St. Město, má srovnatelnou výměru podlahových ploch.
Oceňovaný byt je výrazně horší svým technickým stavem i lokalitou.
Ze srovnání vyplývá, že očekávaná jednotková porovnávací hodnota bude výrazně nižší než 14 600,Kč/m2
Oceňovaný byt leží v bytovém domě mimo zastavěnou obce (4 km), v lokalitě farem s živočišnou
výrobou, v blízkosti biostanice, byty v bytovém domě jsou většinově opuštěny, byt je odpojen od
veškerých inž. sítí, byt nelze vytápět (demontované radiátory), v sousedních bytových domech bydlí
skupina nepřizpůsobivých a sociálně slabých obyvatel. Z těchto důvodů pro další výpočet
porovnávací hodnoty, uvažujeme jednotkovou porovnávací hodnotu na úrovni 10% srovnávaného
minima: 1 460,- Kč/m2, při výměře podlahových ploch 79,33 m2.

Porovnávací hodnota :

115 822,- Kč
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3.3. REKAPITULACE HODNOT
Věcná hodnota bytu:

458 590,- Kč

Porovnávací cena:

115 822,- Kč

3.4. ZÁVĚREČNÁ ANALÝZA MAJETKU
Pro stanovení ceny obvyklé za podmínek trhu v příslušné lokalitě k datu zpracování ocenění
vycházíme z věcné hodnoty a porovnávací hodnoty.
Výsledná cena obvyklá stanovená touto metodou je platná za předpokladu, že na objektu v případě
vydražení nevzniknou žádné výdaje na vyprázdnění a vyklizení objektu.

název hodnoty
věcná hodnota
porovnávací hodnota

Kč
458 590
115 822

Silné stránky nemovitosti :
 Poměrně velký byt
 Vyměněná okna
Slabé stránky nemovitosti :







K bytu nepřísluší garáž ani garážové stání
Bytový dům panelový nezateplený
Byt v zanedbaném neobývatelném stavu
Byt odpojen od energií
Nevhodné okolí bytu
Přístup k domu přes cizí pozemky

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem a k výsledkům dílčích oceňovacích postupů, s důrazem
dodržení principu opatrnosti, stanovujeme výslednou cenu obvyklou k datu prohlídky ve výši:

100 000,- Kč
Zástavní právo i exekuční tituly zanikají výkonem dražby, pro kterou je ocenění zpracováno, proto
k těmto omezením není přihlíženo.
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4. ZÁVĚR
Cílem znaleckého posudku bylo vypracovat cenu v čase a místě obvyklou bytové jednotky

č. 1499/10, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 7284/97763 na společných částech
domu č.p. 1498, 1499, vše uvedeno na LV č. 10294 pro k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště,
obec Kunovice, okres Uherské Hradiště, ke dni prohlídky tj. 27.9.2012.
Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod ocenění pro určení ceny obvyklé k
uvedenému datu, je tato stanovena ve výši :

100 000,- Kč
slovy: Jednostotisíc korun českých
Za zprávu odpovídá ing. Vojtěch Masařík

V Uherském Hradišti, 4.10.2012

ZNALECKÁ DOLOŽKA:
Znalecký posudek jsme podali jako znalecký ústav zapsaný do prvního oddílu seznamu
ústavů z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 25.6.1999 č.j. 234/97 - OOD,
kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění
pro oceňování nemovitostí a trvalých porostů, movitých věcí, podniků a jejich částí, vkladů
do obchodních společností, nehmotného majetku, cenných papírů a přírodních zdrojů.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 5353-225/2012 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtujeme dokladem č. faktura.

SEZNAM PŘÍLOH:




Výpis z katastru nemovitostí LV č. 10294 pro k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště ze dne
7.9.2012
Situační mapka – zdroj internet
Fotopříloha

