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ZNALECKÝ POSUDEK
číslo: 4947/185/14
o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a
pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Objednavatel posudku:

EURODRAŽBY.CZ,a.s.
Čimická 780/61
181 00 Praha 8

Posudek vypracoval:

Ing.Petra Jechová
Vondroušova 1209
163 00 Praha 6

Účel posudku:

Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Oceňovací předpis:

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění
zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb.,
č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č.
303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č.
441/2013 Sb.

Oceněno ke dni:

18. června 2014

Posudek byl vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží žadatel a 1
vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 16 stran textu včetně
titulního listu.
V Praze, dne 19. června 2014

A. NÁLEZ
1. Znalecký úkol
Ocenit nemovitost ke dni 18.6.2014

2. Základní informace
Název předmětu ocenění:
Adresa předmětu ocenění:
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Počet obyvatel:

Rodinný dům č.p. 199 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a
parc.č. 1409
Na Žvahově 199/7
152 00 Praha 5
Hl.m. Praha
Hl.m. Praha
Praha
Hlubočepy
1 246 780

3. Prohlídka a zaměření
Prohlídka dne 13.11.2013 - nemovitost nebyla zpřístupněna. Nebylo zjištěno, jaký je skutečný
stavebně technický stav a vybavení nemovitosti. Pro ocenění je uvažováno standardní
vybavení a dobrý stavebně technický stav.

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku






Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Hlubočepy, obec Praha, list vlastnictví č. 622
vyhotovený dálkovým přístupem dne 18.6.2014
Rozhodnutí o dodatečném povolení stavebních úprav domu, vydané OÚ městské části
Praha 5, odborem výstavby dne 28.9.1998
Rozhodnutí o umístění bazénu a stavební povolení na stavbu bazénu, vydané OÚ
městské části Praha 5, odborem výstavby dne 21.7.1999
Údaje z cenové mapy hlavního města Prahy pro rok 2014
Místní šetření znalce se zaměřením současného stavu

5. Vlastnické a evidenční údaje
Podle údajů z katastru nemovitostí jsou jako vlastníci nemovitosti na listu vlastnictví č. 622
pro k.ú. Hlubočepy, obec Praha zapsáni :
SJM Sup Jaroslav JUDr. a Supová Dana Ing., Na Žvahově 199/7, Hlubočepy, 152 00 Praha

6. Dokumentace a skutečnost
K ocenění nebyla předložena projektová dokumentace a nebyla zároveň umožněna obhlídka
nemovitosti. V archivu stavebního úřadu pro Prahu 5 nebyla nalezena žádná projektová
dokumentace k nemovitosti, archiv byl v minulosti zničen povodněmi.

7. Celkový popis nemovitosti
Oceňovaná nemovitost se nalézá v ulici Na Žvahově v městské části Prahy 5 a je přímo
přístupná z místní zpevněné komunikace.
Nemovitost je tvořena rodinným domem č.p. 199 a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409, k.ú.
Hlubočepy. Příslušenství sestává z venkovních úprav a trvalých porostů. Na pozemku parc.č.
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1409 se nachází venkovní bazén. Pozemky jsou mírně svažité a oplocené. Rodinný dům je
napojen na veškeré inženýrské sítě.

8. Obsah znaleckého posudku
1. Ocenění staveb
1.1. Rodinný dům č.p. 199 s příslušenstvím
1.2. Ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem
1.3. Bazén venkovní
2. Ocenění pozemků
2.1. Pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409
3. Ocenění trvalých porostů
3.1. Trvalé porosty

B. ZNALECKÝ POSUDEK
Oceňovací předpis
Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č.
121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012
Sb., č. 340/2013 Sb. a č. 303/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.

1. Ocenění staveb
1.1. Rodinný dům č.p. 199 s příslušenstvím
Samostatně stojící rodinný dům, který je podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a stavebně
upravený půdní prostor. Obsahuje celkem jednu bytovou jednotku charakteru 7+1. Rodinný
dům je postaven na mírně svažitém pozemku a je částečně zapuštěný oproti úrovni přístupové
komunikace. Stáří domu nebylo dokladově zjištěno, dle dostupných informací byl postaven
ve 30. letech minulého století. Současní majitelé koupili dům v roce 1997, a dle informací od
stavebního úřadu v domě proběhly v roce 1998 částečné rekonstrukce a opravy. Pro výpočet
byla celková životnost stavby prodloužena na 150 let. Do domu nebyl umožněn vstup, pro
ocenění se předpokládá dobrý stavebně technický stav a standardní vybavení.
Základy betonové, nosná konstrukce zděná. Střecha stanová s půdní vestavbou. Střešní
krytina asfaltová, na plochých částech plechová. Klempířské konstrukce kompletní z
pozinkovaného plechu, bleskosvod osazen. Okna dřevěná špaletová, vstupní dveře dřevěné do
ocelových zárubní opatřené mříží. Vrata do garáže (v 1. podzemním podlaží) dřevěné. Vnější
omítka hladká. Rodinný dům je napojen na veřejný vodovodní a kanalizační řad, elektřinu a
plyn.
Dispoziční řešení:
1. podzemní podlaží - chodba, sklep, prádelna, kotelna, garáž, sklad, WC, dílna
1. nadzemní podlaží vstup, hala, kuchyň, pokoj s jídelním koutem, šatna, umývárna
2. nadzemní podlaží- chodba, 4 x pokoj, koupelna, WC, balkon
stavebně upravené podkroví- chodba, pracovna, ložnice, koupelna, šatna, WC
Zatřídění pro potřeby ocenění
Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek:
Svislá nosná konstrukce:
Podsklepení:
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§ 13, typ D
zděná
podsklepená

Podkroví:

má podkroví nad 1/3 do 2/3 zast. pl. 1.nadz.
podlaží
se šikmou nebo strmou střechou
se dvěma nadzemními podlažími
111

Střecha:
Počet nadzemních podlaží:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

Index trhu s nemovitostmi
Název znaku
1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá
poptávce
2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož
součástí je stavba (stejný vlastník)
3. Změny v okolí - Bez vlivu
4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu
5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu
záplav

č.
III

Pi
0,00

I

0,00

I
I
I

0,00
0,00
1,00

4

Index trhu

IT = P5 * (1 + Pi) = 1,000
i=1

Index polohy
Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích
nad 2000
Název znaku
č.
Pi
1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I
1,00
celku
2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí I
0,02
Rezidenční zástavba
3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce
I
0,00
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec I
0,00
Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí
5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je
I
0,00
dostupná občanská vybavenost obce
6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, I
0,00
dobré parkovací možnosti
7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD,
I
0,00
příměstské linky měst)
8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti
I
0,00
komerčního využití
9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí
I
0,00
10. Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost
I
0,00
11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů
I
0,00
11

Index polohy

IP = P1 * (1 + Pi) = 1,020
i=2

Koeficient pp = IT * IP = 1,020
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Výpočet jednotlivých ploch
Plocha
Název
1.podzemní podlaží
(10,90*11,60)+(0,35*2,55)+(0,55*3,40)+(0,25*5,40)
+(1,00*5,40*3/4)+2*(3,00*0,60*3/4)
1.nadzemní podlaží
(10,90*11,60)+(0,35*2,55)+(0,55*3,40)+(0,25*5,40)
+(1,00*5,40*3/4)+2*(3,00*0,60*3/4)
2.nadzzemní podlaží
(10,90*11,60)+(0,35*2,55)+(0,55*3,40)+(0,25*5,40)
+(1,00*5,40*3/4)+2*(3,00*0,60*3/4)
střecha
(10,90*11,60)+(0,35*2,55)+(0,55*3,40)

=

[m2]
137,30

=

137,30

=

137,30

=

129,20

Zastavěné plochy a výšky podlaží
Zastavěná. Konstr. výška
plocha
137,30 m2
2,60 m
137,30 m2
3,10 m
2
137,30 m
3,10 m
129,20 m2
5,00 m

Název
1.podzemní podlaží
1.nadzemní podlaží
2.nadzzemní podlaží
střecha
Obestavěný prostor

Výpočet jednotlivých výměr
Název
Obestavěný prostor
1.podzemní podlaží
((10,90*11,60)+(0,35*2,55)+(0,55*3,40)+(0,25*5
,40)+(1,00*5,40*3/4)+2*(3,00*0,60*3/4))*(2,60)
1.nadzemní podlaží
((10,90*11,60)+(0,35*2,55)+(0,55*3,40)+(0,25*5
,40)+(1,00*5,40*3/4)+2*(3,00*0,60*3/4))*(3,10)
2.nadzzemní podlaží
((10,90*11,60)+(0,35*2,55)+(0,55*3,40)+(0,25*5
,40)+(1,00*5,40*3/4)+2*(3,00*0,60*3/4))*(3,10)
+(1,00*1,20*1,00)
střecha
((10,90*11,60)+(0,35*2,55)+(0,55*3,40))*(5,00)/
3+(3,00*4,80*2,00+3,00*3,60*2,00*0,5)

=

[m3]
356,99 m3

=

425,64 m3

=

426,84 m3

=

254,94 m3

(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení)
Název

Typ

1.podzemní podlaží
1.nadzemní podlaží
2.nadzzemní podlaží
střecha
Obestavěný prostor - celkem:

PP
NP
NP
Z

Obestavěný
prostor
356,99 m3
425,64 m3
426,84 m3
254,94 m3
1 464,41 m3

Popis a hodnocení standardu
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)

Výpočet koeficientu K4
Konstrukce, vybavení

Obj. podíl [%]
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Část
[%]

Koef.

Upravený
obj. podíl

1. Základy
2. Zdivo
3. Stropy
4. Střecha
5. Krytina
6. Klempířské konstrukce
7. Vnitřní omítky
8. Fasádní omítky
9. Vnější obklady
10. Vnitřní obklady
11. Schody
12. Dveře
13. Okna
14. Podlahy obytných místností
15. Podlahy ostatních místností
16. Vytápění
17. Elektroinstalace
18. Bleskosvod
19. Rozvod vody
20. Zdroj teplé vody
21. Instalace plynu
22. Kanalizace
23. Vybavení kuchyně
24. Vnitřní vybavení
25. Záchod
26. Ostatní

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

4,30
24,30
9,30
4,20
3,00
0,70
6,40
3,30
0,40
2,40
3,90
3,40
5,30
2,30
1,40
4,20
4,00
0,50
2,80
1,60
0,50
2,90
0,50
5,00
0,40
3,00

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Součet upravených objemových podílů
Koeficient vybavení K4:

100,00
1,0000

Ocenění
Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m3]:
Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 11):

=
*

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP):
Základní cena upravená
[Kč/m3]

*
*
*
=

Plná cena:

4,30
24,30
9,30
4,20
3,00
0,70
6,40
3,30
0,40
2,40
3,90
3,40
5,30
2,30
1,40
4,20
4,00
0,50
2,80
1,60
0,50
2,90
0,50
5,00
0,40
3,00

1 464,41 m3 * 5 210,83 Kč/m3

1 900,1,
0750
1,0000
1,2000
2,1260
5 210,83

=

7 630 791,56 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou
Stáří (S): 84 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 66 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 150 roků
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 84 / 150 = 56,0 %
Koeficient opotřebení: (1- 56,0 % / 100)
Nákladová cena stavby CSN
Koeficient pp
Cena stavby CS

*
=
*
=

0,440
3 357 548,29 Kč
1,020
3 424 699,26 Kč

Rodinný dům č.p. 199 s příslušenstvím - zjištěná cena

=

3 424 699,26 Kč
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1.2. Ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem
Zatřídění pro potřeby ocenění
Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem dle § 18 procentem z ceny stavby.
Stanovené procento z ceny staveb:
4,00 %
Ceny staveb pro ocenění venkovních úprav
Název stavby
Rodinný dům č.p. 199 s příslušenstvím
Celkem:

Cena stavby
3 424 699,26 Kč
3 424 699,26 Kč

Ocenění
Cena staveb celkem:
4,00 % z ceny staveb

*

Ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem - zjištěná
cena

=

3 424 699,26
0,0400
136 987,97 Kč

1.3. Bazén venkovní
Zatřídění pro potřeby ocenění
Venkovní úprava § 18:
Výměra:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

21. Bazén venkovní
(3,14*4,00+4,00*4,00)*1,20 = 34,27 m3
obestavěného prostoru
242

Index trhu s nemovitostmi
Název znaku
1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá
poptávce
2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož
součástí je stavba (stejný vlastník)
3. Změny v okolí - Bez vlivu
4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu
5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu
záplav

č.
III

Pi
0,00

I

0,00

I
I
I

0,00
0,00
1,00

4

Index trhu

IT = P5 * (1 + Pi) = 1,000
i=1

Index polohy
Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích
nad 2000
Název znaku
č.
Pi
1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I
1,00
celku
2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí I
0,02
Rezidenční zástavba
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3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí
5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je
dostupná občanská vybavenost obce
6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku,
dobré parkovací možnosti
7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD,
příměstské linky měst)
8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti
komerčního využití
9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí
10. Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost
11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů

I
I

0,00
0,00

I

0,00

I

0,00

I

0,00

I

0,00

I
I
I

0,00
0,00
0,00
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Index polohy

IP = P1 * (1 + Pi) = 1,020
i=2

Koeficient pp = IT * IP = 1,020
Ocenění
Základní cena (dle příl. č. 17): Kč / m3
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP):
Základní cena upravená cena Kč/m3

=
*
*
=

1 825,1,2000
2,2910
5 017,29

=

171 942,53 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou
Stáří (S): 15 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 25 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 15 / 40 = 37,5 %
Koeficient opotřebení: (1- 37,5 % / 100)
Nákladová cena stavby CSN
Koeficient pp
Cena stavby CS

*
=
*
=

0,625
107 464,08 Kč
1,020
109 613,36 Kč

Bazén venkovní - zjištěná cena

=

109 613,36 Kč

Plná cena:

34,27 m3 * 5 017,29 Kč/m3

2. Ocenění pozemků
2.1. Pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409
Pozemek parc.č. 1408 je vedený ve výpise z katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a
nádvoří o celkové výměře 146m2. Pozemek parc.č. 1409 je vedený ve výpise z katastru
nemovitostí jako zahrada o celkové výměře 539m2. Pozemky jsou oceněny podle cenové
mapy hlavního města Prahy pro rok 2014 částkou 6.210,-Kč/m2.
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Ocenění
Ostatní stavební pozemky a pozemky od této ceny odvozené
Název

Typ
§ 2 cen. mapa

zastavěná plocha a
nádvoří
§ 2 cen. mapa
zahrada
Ostatní stavební pozemky - celkem

Parcelní
číslo
1408
1409

Výměra
[m2]
146,00
539,00

Pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 - zjištěná cena

Jedn. cena
[Kč/m2]
6 210,00

Cena
[Kč]
906 660,-

6 210,00

3 347 190,4 253 850,-

=

4 253 850,- Kč

3. Ocenění trvalých porostů
3.1. Trvalé porosty
Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin oceněné
zjednodušeným způsobem: § 47
Celková cena pozemku:
Celková výměra pozemku
Celková pokryvná plocha trvalých porostů:
Cena pokryvné plochy porostů
Cena porostu je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů:
Cena smíšeného porostu:
Trvalé porosty - zjištěná cena

Kč
m2
m2
Kč
*
=

4 253 850,00
685,00
300,00
1 863 000,00
0,065
121 095,00
121 095,- Kč
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C. REKAPITULACE
1. Ocenění staveb
1.1. Rodinný dům č.p. 199 s příslušenstvím
1.2. Ocenění venkovních úprav zjednodušeným způsobem
1.3. Bazén venkovní

3 424 699,30 Kč
136 988,- Kč
109 613,40 Kč

1. Ocenění staveb celkem

3 671 300,70 Kč

2. Ocenění pozemků
2.1. Pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409

4 253 850,- Kč

2. Ocenění pozemků celkem

4 253 850,- Kč

3. Ocenění trvalých porostů
3.1. Trvalé porosty

121 095,- Kč

3. Ocenění trvalých porostů celkem

121 095,- Kč

Rekapitulace výsledných cen, celkem
Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

8 046 245,70 Kč
8 046 250,- Kč

slovy: Osmmilionůčtyřicetšesttisícdvěstěpadesát Kč
V Praze 19.6.2014

....................
vypracoval
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D. Obvyklá cena
Obvyklá cena je definována v §2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku :
„ 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 vyplývající z osobního vztahu k nim.
Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“
Metoda porovnání je založena na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými, jejichž
ceny byly v nedávné době realizovány na trhu a jsou známé. Pokud není známa prodejní cena
nemovitosti, je při stanovení srovnávací hodnoty vycházeno z cen podobných nemovitostí,
které jsou nabízeny realitními kancelářemi. Nabídkové ceny realitních kanceláří však nejsou
ještě skutečnými prodejními cenami, proto je nutné počítat u některých cen s určitým
nadhodnocením.
Rodinný dům není v současné době obchodován, není známa jeho prodejní cena. Vzhledem
k okolnímu prostředí a umístění hodnotím obchodovatelnost jako běžnou. Při stanovení
srovnávací hodnoty vycházeno z cen nemovitostí, které jsou nabízeny realitními kancelářemi.
Dotazem na realitní kanceláře a konzultacemi s nimi, na základě informací z
www.sreality.cz bylo zjištěno, že nemovitosti podobného charakteru jsou nabízeny
následovně:

 Prodej, dům rodinný, 562 m² , Nad pomníkem, Praha 5 - Hlubočepy
Celková cena: 36 900 000 Kč za nemovitost, cena včetně právního servisu a provize RK
Budova: Cihlová
Stav objektu: Velmi dobrý
Poloha domu: Samostatný
Umístění objektu: Klidná část obce
Podlaží počet: 4
Plocha zastavěná: 169 m2
Plocha užitná: 562 m2
Plocha pozemku: 877 m2
Garáž: Ano
Rok rekonstrukce: 2003
Dovoluji si vám nabídnout samostatnou luxusní třígenerační vilu z r.1934 o celkové užitné ploše
562m2 na pozemku 877m2 v P5, na Žvahově. Dům s nádherným výhledem na Prahu, Vltavu a kopce
nad Prokopským údolím je postaven na jihovýchodním svahu ve vilové zástavbě zaručující soukromí.
K dispozici jsou 3 kompletní bytové jednotky s nadstandartně vybavenými kuchyněmi. V 1. a 2.NP
jsou byty 4+1 se zimní zahradou, ve 3.podlaží je mezonetový byt 2+kk ,163m2 s krbem, s terasou.V
suterénu se nachází sauna s kompletním zázemím, kuchyňka, společenská místnost s krbem, technické
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místnosti a garáž. Parkování pro 3 auta na pozemku,udržovaná zahrada se vzrostlými stromy,
zahradním jezírkem, relaxačním zahradním posezením. Dům prošel citlivou rekonstrukcí v r. 2003.
Nové rozvody vody, elektřiny, nové luxusní dřevěné podlahy, dlažby, okna a izolace a zateplení
domu. Objekt je možno napojit na pult centrální ochrany, bezpečnostní kamery, klimatizace,
podlahové vytápění veškerých podlah s dlažbou. Výborná občanská vybavenost v dosahu, dobré

dopravní spojení. Další informace, fotografie a plány domu na vyžádání. Ihned k nastěhování.

 Prodej, dům rodinný, 450 m² , Pod Habrovou, Praha 5 - Hlubočepy
Celková cena: 16 000 000 Kč za nemovitost (k jednání), včetně provize a právního servisu
Budova: Cihlová
Stav objektu: Před rekonstrukcí
Poloha domu: Samostatný
Podlaží počet: 3 včetně 1 podzemního
Plocha užitná: 450 m2
Plocha pozemku: 1 679 m2
Garáž: Ano
Popis:
Jako sousedé nabízíme prodej impozantní prvorepublikové vily v ulici Pod Habrovou na Barrandově
se třemi byty a garáží. Stav je před rekonstrukcí, umožňující přizpůsobení dispozic novému majitel.
Díky umístění na pozemku zajímavé výhledy i z oken v přízemí. Pozemek je částečně porostlý
vzrostlými stromy, má pravidelný obdélníkový tvar, rozměry cca 25 (23) x 68 m a plochu 1679 m². V
této části Prahy ojedinělá nabídka!

 Prodej, dům rodinný, 231 m², Svátkova, Praha 5 - Smíchov
Celková cena: 14 500 000 Kč za nemovitost, včetně provize, včetně právního servisu
Budova: Cihlová
Stav objektu: Velmi dobrý
Poloha domu: Samostatný
Podlaží počet: 3
Plocha zastavěná: 71 m2
Plocha užitná: 231 m2
Plocha pozemku: 322 m2
Garáž: Ano
Rok rekonstrukce: 2005
Nabízím k prodeji dvougenerační vilu v klidné lokalitě Prahy 5. Vila prošla v roce 2005 kompletní
rekonstrukcí. Jsou zde nové kompletně všechny rozvody, okna, dveře, podlahy. V 1.N.P. je byt o
dispozici 2+1 s halou, koupelnou a odděleně WC. V 2.N.P. se nachází byt 3+1 ( jídelna, obýv.pokoj,
ložnice, WC a koupelna s vanou. V 3.N.P. jsou dva samostatné dětské pokojíky a koupelna s WC. V
suterénu je kotelna, prádelna, sklepní prostory. Příjezd ke garáži má komfortně vytápěnou dlažbu.
Kolem domu je udržovaná zeleň se vzrostlými stromy a s letním přístřeškem pro klidné posezení. V
případě prohlídky nebo jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kdykoliv kontaktovat. Doporučuji!
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Jelikož nebyla k dispozici projektová dokumentace rodinného domu, byla pro porovnání
užitná plocha stanovena ze zastavěné plochy jednotlivých podlaží domu. Pro 1. podzemní
podlaží 0,5 x 80% (nebytové prostory), pro 1. a 2. nadzemní podlaží 80%, pro obytné
podkroví 50% (na části podlaží snížená podchozí výška). Celková užitná plocha rodinného
domu č.p. 199 pro porovnání je 343,25m2.
Objekt

UP

Pozemek

číslo

m2

m2

Celk.

Koef.vybav.

Koef.polohy.

Koef.poz.

cena Kč

0,70-1,15

0,85-1,10

0,80-1,20

Zdroj
RK,
prod.c

Cena/UP
Kč

1

562

877

36 900 000

0,80

1,00

0,95

0,80

39 920

2

450

1679

16 000 000

1,10

1,01

0,80

0,85

26 862

3

231

322

14 500 000

0,82

0,90

1,05

0,80

38 461

685

12 041 553

1,00

1,00

1,00

1,00

35 081

Oceňovaná nemovitost
č.p.199

343,25

Na základě výše uvedených skutečností stanovuji srovnávací hodnotu ve výši 12.000.000,-Kč.
Úroveň obecných cen je v podstatě odrazem zprůměrovaných dosažených cen za
nemovitosti srovnatelného druhu, vlastností a stáří. Přívlastek „obecná“ vyjadřuje, že se při
jejím odvozování z většího množství hodnot přihlíží jen k objektivním znakům z hlediska
prodeje a koupě, nepřihlíží se k významu, jaký může mít vlastnictví a užívání nemovitosti
z hlediska jejího užitku pro určitou osobu, ať již fyzickou nebo právnickou.
Pozitivní stránky :
- klidná lokalita vhodná k bydlení
- napojení domu na veškeré inženýrské sítě
Negativní stránky :
- absence občanské vybavenosti v místě
- na fasádě známky vzlínání zemní vlhkosti
Vzhledem k porovnání nabízených nemovitostí v blízkém okolí a dále na základě
doporučení realitních kanceláří volím cenu obvyklou ve výši 12.000.000,-Kč.
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E. Rekapitulace obvyklé ceny
Obvyklá cena zjištěná porovnávacím způsobem

12.000.000,- Kč

_______________________________________________________________________________________________________________

Obvyklá (tržní) cena

12.000.000,- Kč

_______________________________________________________________________________________________________________

Slovy: Dvanáctmilionů Kč

V Praze, dne 19. června 2014

....................
vypracoval

F. Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí
nad Labem ze dne 30.11.1995, č.j.Spr.5286/95, pro základní obor ekonomika (odvětví ceny a
odhady), se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí.
Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod číslem 4947/185/14.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle připojené likvidace.
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Fotodokumentace :

Mapa oblasti:
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