
 

 

  

 

 

 

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 
číslo 8567/2019 

bytové jednotky č. 582/12 včetně spoluvlastnického podílu na stp.č.1282 a   na společných částech 

budovy čp. 582-583-584 v části obce Horní Staré Město v katastrálním území Horní Staré Město , 

obec Trutnov, okres Trutnov. 

NEMOVITÁ VĚC: byt 582/12, podíl 18540/1000000 na spol částech budovy čp.582-583-584 a na 

stp.č.1282 

Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Trutnov, k.ú. Horní Staré Město 

Adresa nemovité věci: Dlouhá 582-583-584, 541 02 Trutnov  
 

Vlastnické údaje:  

 SJM Lodinský Pavel a Lodinská Monika, podíl 1 / 1 

 Lodinský Pavel, Přívozní 1600/2b, 170 00 Praha 7 

 Lodinská Monika, Dlouhá 582, 541 02 Trutnov 
  

 

OBJEDNAVATEL: 070-EX 4480/13-54, Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal 

Adresa objednavatele: 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk 
 

ZHOTOVITEL : René Tomeš 

Adresa zhotovitele: Sportovní 409/31, 50009 Hradec Králové 
 IČ: 72884452 telefon: 603203065 e-mail: tomes@reality-hk.cz 

 DIČ: CZ56080612176 fax:   
  

 

ÚČEL OCENĚNÍ: Stanovení ceny obvyklé  nemovitosti včetně součástí a příslušenství pro 

potřeby Exekutorského úřadu Nymburk pro účel prodeje nemovitosti v 

dražbě (ocenění stávajícího stavu) 
 

  

 

TRŽNÍ HODNOTA 1 300 000 Kč 

 
Stav ke dni : 27.6.2019 Datum místního šetření:  27.6.2019 

 Za přítomnosti: znalce, vlastníci se nedostavili, dopisy vráceny zpět. 

Počet stran:  36 stran včetně příloh  Počet vyhotovení:  1 
 

Hradci Králové, dne 5.6.2019 René Tomeš 
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NÁLEZ 
 

Znalecký úkol  

znalci se ukládá, aby ocenil nemovitou věc a její příslušenství, a aby zjistil jednotlivá práva a 

závady s nemovitou věcí - jednotkou č. 582/12 včetně spoluvlastnického podílu na stp.č.1282 a   na 

společných částech budovy čp. 582-583-584 v části obce Horní Staré Město v katastrálním území 

Horní Staré Město , obec Trutnov, spojená, a to obvyklou cenou.  

 

Základní pojmy a metody ocenění  

 

PROHLÁŠENÍ ZNALCE 

Znalec prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch nebo jakýkoliv zájem související 

s předmětem ocenění. Nejsou žádné důvody, které by mohly zpochybnit nezávislost zhotovitele. 

Časové omezení – stanovená tržní hodnota nemovitých věcí je vypočtena z podkladů dostupných 

v tomto čase, za změny po datu vyhotovení ocenění odhadce nepřebírá zodpovědnost. Za běžných 

podmínek lze cenu uvedenou v tomto ocenění považovat za udržitelnou po dobu 6ti měsíců. 

Toto ocenění bylo vypracované v souladu s těmito obecnými předpoklady a omezujícími 

podmínkami: 

Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo právní 

náležitosti, včetně právních podkladů vlastnického práva k datu ocenění. Předpokládá se, že 

vlastnické právo k majetku je správné a tudíž prodejné a je bez závad. Zástavní práva a omezení v 

souvislosti s exekučním řízením nejsou posuzována.  

Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný soulad se všemi právními normami a předpisy. 

S ohledem na účel ocenění není způsob stanovení ceny upraven žádným zvláštním předpisem 

Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. 

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 

 

Porovnávací ocenění 

V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných 

svým charakterem, velikostí a lokalitou. 

S ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých objektů typů nemovitostí se 

nepředpokládá, že uskutečněné prodeje by měly být starší 2 let, neboť tyto údaje ztrácí po delší 

době svou vypovídací schopnost. 

Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z 

denního i odborného tisku, vývěsek RK a správci nemovitostí. 

Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční 

zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné 

nemovitosti 
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TRŽNÍ HODNOTA 

Odhadnutá částka, za kterou by se nemovitý majetek směňoval k datu oceňování mezi potenciálním 

prodávajícím a kupujícím při zájmu nemovitou věc prodat a druhou stranou koupit .  

Tržní hodnotu nemovité věci ovlivňuje mnoho vlivů. Mezi nejdůležitější patří vlivy fyzikální, kde 

se jedná o rozsah nemovité věci, její velikost, polohu, životní prostředí kolem ní, dopravu, sousedy, 

stáří nemovité věci a řadu dalších faktorů. Dále jsou to vlivy ekonomické, u kterých se sleduje 

nezaměstnanost v dané lokalitě, životní úroveň, hospodářský rozvoj, nebo úroková míra. Vlivy 

politicko-správní zahrnují daňovou politiku, územní plánování či veřejné zájmy a vlivy sociálně-

demografické naopak politiku sociální, vzdělání, vývoj populace a velikost rodin, životní styl a 

standard bydlení. Mimo tyto vlivy mají na hodnotu nemovité věci vliv i situace v dané části trhu, 

stabilita či rozkolísanost trhu, stav nabídky, poptávky a konkurence u daného typu nemovité věci, 

nové trendy a další.  

Obvyklá cena se vytvoří při konkrétní koupi či prodeji nemovité věci, není možno ji určit přesně. 

 

Přehled podkladů  

Podklady předložené objednatelem 

 Usnesení  070 EX 4480/13-54 ze dne 22.5.2019 

 Výpis z LV č. 5982 ze dne 22.5.2019  

 údaje z Prohlášení vlastníka  

 

Podklady zajištěné znalcem: 

 internetové nahlížení do katastru nemovitostí 

 Kopie katastrální mapy z www.cuzk.cz  

 internetové stránky http://mesta.obce.cz 

 internetový obchod s nemovitostmi 

 nabídka www.sreality.cz 

 vlastní zkušenosti na trhu s nemovitostmi  

 zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších zákonů  

 Jiří Kokoška a kol.: Oceňování nemovitostí díl III. Oceňování cenou obvyklou, 

nakladatelství ARCH 

 Zbyněk Zazvonil: Oceňování nemovitostí na tržních principech 

 vlastní zjištění na místě samém 27.6.2019 

 údaje sdělené objednavatelem 

 informace podaná SVJ z 10.6.2019 

 informace o cenách z www.cuzk.cz 

 
 

Vlastnické a evidenční údaje  

Omezení vlastnického práva 

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu 

Zástavní právo smluvní 

Zástavní právo soudcovské 

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu 

Jiné zápisy 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 
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Zahájení exekuce - Lodinská Monika 

Zahájení exekuce - Lodinský Pavel 
 

Místopis  

Trutnov - město s veškerou občanskou vybaveností – soud, katastrální úřad, pošta, školy, školky, ve 

městě integrovaná doprava, nákupní střediska, restaurace, poliklinika, nemocnice, vlakové nádraží. 

Dobrá životní úroveň, průměrná nezaměstnanost. 

Mnohostranné možnosti sportovního vyžití – turistika, cykloturistika, 5 min. chůze do lesa, klidná 

část sídliště – v blízkosti přírody, v blízkém okolí lyžařské areály - Mladé Buky, Černá Hora, 

Prkenný Důl, areál BRET. Dopravní obslužnost - vlak, BUS, vlastní automobil - parkování u domu. 
 

SOUČASNÝ STAV 
Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna 

  ostatní  nákupní zóna 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon 
 

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):   MHD  železnice  autobus 

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):   dálnice/silnice I. tř.   silnice II.,III.tř.  

Poloha v obci: okrajová část - sidlištní zástavba 

Přístup k pozemku  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 

 

Celkový popis  

Bytová jednotka je umístěna v VI.NP v domě v čp 582 s výtahem,  okna jsou  Z a V. Byt o velikosti 

3+1. Vstup ze společné chodby ze schodiště byt je s dispozicí: předsíň, 3x pokoj, kuchyň, koupelna, 

WC, lodžie,  sklep v technickém podlaží.  

Technický stav: Panelový bytový typový dům o jednom technickém a 8 NP a o 3 číslech popisných. 

Konstrukce dlouhodobé životnosti jsou původní. Objekt starý cca 40 let, dům po revitalizaci - 

zateplení objektu, obměna oken. Dle venkovní obhlídky jsou společné prostory v dobrém stavu.  

Dům ani Byt nebyl zpřístupněn, vlastníci, ač řádně obesláni, dopisy nepřevzali a byt nezpřístupnili. 

Do domu se znalec nedostal.  

Předpokládá se, že je byt v původním stavu, zda je byt užíván, nebylo znalcem při místním šetření 

zjištěno. Na zvonku u vstupních dveří do domu je u č.12 přelepka se jménem Gallová, nikdo však 

na zazvonění nereagoval.  
 

Silné stránky  

byt v osobním vlastnictví, bez dluhů  

byt dostatečné plochy s lodžií a sklepem v revitalizovaném domě 

v domě jsou výtahy 
 

Slabé stránky  

nebyl ověřen stav skutečný bytu – byt nebyl zpřístupněn 
 

RIZIKA  
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou  

NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 

NE Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) 

NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací 

NE Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace 
  

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  

NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území 
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Věcná břemena a obdobná zatížení:   

ANO Zástavní právo 

ANO Exekuce 

Komentář: Omezení vlastnického práva 

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu 

Zástavní právo smluvní 

Zástavní právo soudcovské 

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu 

Jiné zápisy 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 

Zahájení exekuce - Lodinská Monika 

Zahájení exekuce - Lodinský Pavel 

 

  

 

Ostatní rizika: nejsou  

NE Nemovitá věc není pronajímána 

Komentář: žádná listina o pronájmu nebyla předložena  
  

 

OBSAH  
 

 

Obsah tržního ocenění majetku  

 Porovnávací hodnota  

Jednotka - byt 582/12  

 

OCENĚNÍ  
Název předmětu ocenění: byt  č. 582/12 

Adresa předmětu ocenění: Dlouhá 582-583-584 

 541 02 Trutnov 

LV: 5982 

Kraj: Královéhradecký 

Okres: Trutnov 

Obec: Trutnov 

Katastrální území: Horní Staré Město 

Počet obyvatel: 30 577 

Porovnávací hodnota  

3.1. byt 582/12  

Oceňovaná nemovitá věc  

byt 1+3 v VINP v panelovém domě.  

Plocha bytu převzata z prohlášení vlastníka, byt nebyl zpřístupněn, předpokládá se standardní stav 

bytu. 

kuchyň: 11,873   
 

pokoj: 20,769   
 

pokoj: 14,421   
 

pokoj: 12,144   
 

předsíň: 58,694   
 

koupelna: 2,56   
 

WC: 0,912   
 

sklep: 2,509   
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lodžie přístupná z bytu (spol část 

domu) 

3    

Započítaná podlahová plocha bytu:      73,882 m
2 

   


Předpokládá se původní, funkční stav bytu. 
  

Užitná plocha: 73,90 m
2 

  

Zdůvodnění a popis použitých koeficientů pro porovnání: 

Koeficient K1 – zohledňuje skutečnost, zda porovnávané nemovité věci byly zobchodované, před 

uskutečněním prodeje dochází k jednání, při nichž je velmi často nabídková cena ponížena 

Koeficient K2 – zohledňuje velikost a dispozici a příslušenství oceňované nemovitosti vzhledem 

k nemovitostem srovnávacím 

Koeficient K3 – zohledňuje polohu oceňované nemovitosti v rámci územního celku (velikost sídla, 

občanská vybavenost, dopravní dostupnost)  vzhledem k nemovitostem srovnávacím 

Koeficient K4 – zohledňuje provedení, vybavení a součásti oceňované nemovitosti vzhledem 

k nemovitostem srovnávacím 

Koeficient K5 – zohledňuje celkový stav a stáří oceňované nemovitosti vzhledem k nemovitostem 

srovnávacím 

Koeficient K6 – zohledňuje velikost pozemku oceňované nemovitosti vzhledem k nemovitostem 

srovnávacím 

Koeficient K7 – zohledňuje okolnosti prodeje, stav na realitním trhu a celkové vyhodnocení znalce  

Koeficienty vyjadřují předpokládaný cenový vztah mezi oceňovanou a srovnatelnou 

nemovitostí. Jeví-li se oceňovaná nemovitost v daném kritériu cenově lepší, je koeficient větší než 

1, jeví-li se oceňovaná nemovitost v daném kritériu cenově horší, je koeficient menší než 1. Za 

výchozí cenu pro výpočet se bere cen srovnatelné nemovitosti. 

Postup výpočtu: 

Průměrná jednotková cena je vypočtena aritmetickým průměrem z jednotlivých 

upravených jednotkových cen srovnávacích. Jednotlivé upravené jednotkové ceny jsou vypočteny 

jako násobek koeficientů K1-K7. Jednotková cena srovnávací nemovitosti je vypočtena jako podíl 

zjištěné tržní hodnoty srovnávací nemovitosti a její užitné plochy.  

V obci je v nabídce několik nemovitostí v daném domě není žádný byt v nabídce, byly vybrány 3 

vzorky - uskutečněné obchody v místě a čase.  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: vzorek 1) Prodej bytu 3+1 

Lokalita: ulice Dlouhá, Trutnov 
  

Prodej bytu 3+1 s lodžií ve stejném domě, v VI.NP. Bytová jednotka je v osobním vlastnictví, 

nachází se v 5. patře panelového domu s výtahem, plocha bytu činí 74,13 m2 a náleží k bytu ještě 

samostatný sklep v IPP domu.  
  

Užitná plocha: 74,13 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - prodáno 03/2018 1,10 

K2 Velikosti objektu - porovnatelná 1,00 

K3 Poloha - porovnatelná 1,00 

K4 Provedení a vybavení - po část rekonstrukci 0,85 

 

Zdroj: vlastní 
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K5 Celkový stav - porovnatelný 1,00 

K6 Vliv pozemku - pod stavbou 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění - volný prodej celku 0,95 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - prodáno 03/2018; Velikosti objektu - 

porovnatelná; Poloha - porovnatelná; Provedení a vybavení - po část rekonstrukci; Celkový stav 

- porovnatelný; Vliv pozemku - pod stavbou; Úvaha zpracovatele ocenění - volný prodej celku;  

 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

1 450 000 74,13 19 560 0,89 17 408 

 

Název: vzorek 2) Prodej bytu 3+1 

Lokalita: ulice Dlouhá, Trutnov 
  

Prodej bytu 3+1 s lodžií ve stejném domě, v III.NP. Bytová jednotka je v osobním vlastnictví, 

nachází se v 2. patře panelového domu s výtahem, plocha bytu činí 73,5m2 a náleží k bytu ještě 

samostatný sklep v IPP domu.  
  

Užitná plocha: 73,50 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - prodáno 01/2018 1,10 

K2 Velikosti objektu - porovnatelná 1,00 

K3 Poloha - porovnatelná 1,00 

K4 Provedení a vybavení - porovnatelný 1,00 

K5 Celkový stav - porovnatelný 1,00 

K6 Vliv pozemku - pod stavbou 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění - volný prodej celku 0,95 

 

Zdroj: vlastní 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - prodáno 01/2018; Velikosti objektu - 

porovnatelná; Poloha - porovnatelná; Provedení a vybavení - porovnatelný; Celkový stav - 

porovnatelný; Vliv pozemku - pod stavbou; Úvaha zpracovatele ocenění - volný prodej celku;  

 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

1 250 000 73,50 17 007 1,05 17 857 

 

Název: vzorek 3) Prodej bytu 3+1 

Lokalita: ulice Úpská, Trutnov 
  

Prodej bytu 3+1 s lodžií ve stejném domě, v V.NP. Bytová jednotka je v osobním vlastnictví, 

nachází se v 4. patře panelového domu s výtahem, plocha bytu činí 73,4m2 a náleží k bytu ještě 

samostatný sklep v IPP domu.  
  

Užitná plocha: 73,40 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - prodáno 01/2019 1,00 

K2 Velikosti objektu - porovnatelná 1,00 

K3 Poloha - porovnatelná 1,00 

K4 Provedení a vybavení - porovnatelný 1,00 

K5 Celkový stav - porovnatelný 1,00 

K6 Vliv pozemku - pod stavbou 1,00 

 

Zdroj: vlastní 
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K7 Úvaha zpracovatele ocenění - volný prodej celku 0,95 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - prodáno 01/2019; Velikosti objektu - 

porovnatelná; Poloha - porovnatelná; Provedení a vybavení - porovnatelný; Celkový stav - 

porovnatelný; Vliv pozemku - pod stavbou; Úvaha zpracovatele ocenění - volný prodej celku;  

 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

1 350 000 73,40 18 392 0,95 17 472 

 

Minimální jednotková porovnávací cena 17 408 Kč/m
2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 17 579 Kč/m
2 

Maximální jednotková porovnávací cena 17 857 Kč/m
2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Průměrná jednotková cena 17 579 Kč/m
2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 73,90 m
2 

Porovnávací hodnota  

zaokrouhleno 

1 299 088 

1 300 000 

  
 

Po zvážení všech faktorů ovlivňujících cenu, celkovým informacím získaných na trhu 

s nemovitostmi a vlastních zkušeností s uskutečněnými obchody v regionu a po skutečnostem výše 

uvedených, uvádím 

Závěr 

Návrh tržní hodnoty  – Bytové jednotky č. 582/12 - byt 

Dlouhá ul. v Trutnově – Horní Staré Město včetně spoluvlastnického podílu 

18540/1000000 na budově čp. 582-583-584 na stp.č.1282 včetně spoluvl podílu na 

stp.č.1282, vše v katastrálním území Dorní Staré Město, obec Trutnov 

1 , 3 0 0 . 0 0 0 , - Kč, slovy: Jedenmiliontřistatisíc korun českých 

Práva a závady spojené s nemovitostí 

žádné závady ani práva spojená s nemovitými věcmi nebyly zjištěny ani sděleny, vyjma omezení 

uvedených na listu vlastnictví – tato nejsou odečtena od tržní hodnoty. 

Ocenění je provedeno objektivně nestranně a s nejlepším vědomím a svědomím pomocí porovnávací metody  

prodaných bytů v okolí.  

 

 

Hradci Králové 5.6.2019 

 René Tomeš 

 Sportovní 409/31 

 50009 Hradec Králové 

 telefon: 603203065 

 e-mail: tomes@reality-hk.cz 
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Znalecká 

doložka: 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského 

soudu v Hradci Králové ze dne 3.9.1987 pod č.j.Spr. 690/84 pro základní obor 

ekonomika pro odvětví ceny a odhady se zvl. specializací na odhady 

nemovitostí a pro obor stavebnictví pro odvětví stavby obytné. Znalecký 

posudek byl zapsán pod poř. č. 8567/2019 znaleckého deníku 

. 


SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH  

 

Podklady a přílohy počet stran A4 příloze 

Kopie katastrální mapy        1 
Mapa oblasti          1 
Fotodokumentace        1 
List vlastnictví č.5982        14 
Usnesení          3 
Sdělení SVJ         1 
Údaje z prohlášení        2 
Vrácené dopisy         1 
Informace o jednotce z www.cuzk.cz vzorek1, 2,3    3 
 

http://www.cuzk.cz/
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Kopie katastrální mapy ze dne 6.7.2019 

 

Pozemek p.č. 1282 v k.ú. č. 769151 
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Mapa oblasti 

 

Pozemek p.č. 1282 v k.ú. č. 769151 

 

Pozemek p.č. 1282 v k.ú. č. 769151 
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