
 
 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 
číslo položky: 8552-221/2022 

Znalecký posudek je podán v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. 

   

Stručný popis předmětu znaleckého posudku 
o obvyklé ceně bytu číslo 1495/14 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 1495 
a na pozemku parc. čís. St. 1852, situovaného na ulici Aviatiků 8, v obci Ostrava, kú Hrabůvka, 
okres Ostrava-město. 
 

Znalec: Martin Vehovský 
 Na Kopci 158 
 747 26 Rohov 
 telefon: 608 972 071 
 e-mail: realvehovsky@seznam.cz 
 IČ: 63708701 DIČ: CZ7102135425 
 

Zadavatel: IMEX REALITY s.r.o. 
 Havlíčkovo nábřeží 1167/12 
 702 00 Ostrava 
 
 
 

OBVYKLÁ CENA 2 600 000 Kč 

 

 

Počet stran: 18 včetně příloh  Počet vyhotovení: 2 

Podle stavu ke dni: 30.11.2022 Vyhotoveno: V Rohově 02.12.2022 
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1. ZADÁNÍ 

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele 
Úkolem znalce je stanovit obvyklou hodnotu družstevního bytu č. 1495/14 s příslušenstvím vč. 
podílu na společných částech bytového domu čp. 1495 a na pozemku parc. čís. St. 1852, zapsané na 
LV čís. 3207 pro kú Hrabůvka, obec Ostrava. 

1.2. Účel znaleckého posudku 
Zjištění obvyklé ceny pro účely dražby. 

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru 
znaleckého posudku 
Ke zpracování znaleckého posudku nebyly ze strany objednatele vzneseny žádné skutečnosti, které 
by měly vliv na přesnost závěru posudku. 

1.4. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 30.11.2022 za přítomnosti znalce a zástupce zadavatele 
p.Romany Čápové. 
 

2. VÝČET PODKLADŮ 

2.1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat 
Při výběru zdrojů a dat byly vybrány takové data a informace, které se vztahují k problematice 
oceňování nemovitostí. Za účelem zpracování znaleckého posudku byla pořízena fotodokumentace 
exteriéru a interiéru budovy, proběhla vizuální prohlídka a zaměření bytu. 

2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 
- Výpis z katastru nemovitostí pro LV čís. 3207 ze dne 29.11.2022. 
- Kopie katastrální mapy pozemků ze dne 1.12.2022. 
- Údaje zástupců Kravařské realitní s.r.o. o prodejních cenách bytů v daném místě a čase. 
- Podklady z cenové mapy stavebních pozemků pro obec Ostrava ze dne 1.12.2022. 
- Evidenční list bytu číslo 14. 

2.3. Věrohodnost zdroje dat 
Podklady používané znalcem jsou validní, jedná se o legislativu (normy, zákony, vyhlášky) a 
zdrojové informace z dostupných a veřejně přístupných databází. 

2.4. Základní pojmy a metody ocenění 
V ocenění byla použita cena zjištěná a porovnávací hodnota. 
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3. NÁLEZ 

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat 
Při výběru zdrojů a dat byly vybrány takové data a informace, které se vztahují k problematice 
oceňování nemovitostí.  

3.2. Popis postupu při zpracování dat 
Data byla prostudovaná, bylo provedeno porovnání získaných podkladů a dat s legislativou, poté 
byla data vyhodnocena a zpracována. 

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 
Katastrální údaje: kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava,  

k.ú. Hrabůvka 
Adresa nemovité věci: Aviatiků 1495/8, 700 30 Ostrava 

Vlastnické a evidenční údaje 
 

Jsou uvedeny v příloze znaleckého posudku. 

Místopis 
Nemovitosti se nachází v městské části zvané Hrabůvka, v zástavbě panelových domů, vzdálenost k 
zastávce MHD činí cca do 5 minut chůze, přístup k domu je z veřejné komunikace parc. čís. 797/9 a 
463/6, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, dům není situován v záplavové oblasti. 

Situace 
Typ pozemku:  zast. plocha  ostatní plocha  orná půda 

 trvalé travní porosty  zahrada  jiný 
Využití pozemků:  RD  byty  rekr.objekt  garáže  jiné 
Okolí:  bytová zóna   průmyslová zóna  nákupní zóna  ostatní 
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: širší centrum - sidlištní zástavba 
Přístup k pozemku  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 

Přístup přes pozemky 
797/9, 463/6 Statutární město Ostrava 

   

Celkový popis nemovité věci 
Předmětem ocenění je bytová jednotka 2+1 s příslušenstvím, která nebyla dosud vymezená, je ve 
vlastnictví Bytového družstva Aviatiků 8, jedná se tedy o družstevní byt. Dům je užívaný od roku 
1986, jako podsklepený, o 6.NP, situovaný na pozemku parc. čís. St. 1852, dispozičně obsahuje 17 
bytových jednotek. 
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Rizika 
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci:   
ANO Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru nemovitostí 
ANO Stav stavby neumožňuje podpis zástavní smlouvy 
NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací 
NE Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace 
Komentář: Oceňovaný byt nebyl dosud vymezen dle NOZ.  
 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  
NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území 
NE Povodňová zóna 1 - zanedbatelné nebezpečí výskytu povodně / záplavy 
Komentář: Dům je situovaný v záplavové oblasti č. 1.  
 

Ostatní rizika: nejsou  
NE Nemovitá věc není pronajímána 
 

3.4. Obsah 
 

Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu  
1. Byt číslo 1495/14  
2. Pozemek pč. St. 1852  

 

Obsah tržního ocenění majetku  
1. Porovnávací hodnota  

1.1. Byt č. 1495/14  
 



- 5 - 

 

4. ZNALECKÝ POSUDEK 
4.1. Ocenění 
 
Ocenění prováděné podle cenového předpisu  
Název předmětu ocenění: Byt č. 14 
Adresa předmětu ocenění: Aviatiků 1495/8 
 700 30 Ostrava 
LV: 3207 
Kraj: Moravskoslezský 
Okres: Ostrava-město 
Obec: Ostrava 
Katastrální území: Hrabůvka 
Počet obyvatel: 284 982 

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. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb., č. 225/2017 Sb. a č. 237/2020 
Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 
53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb., č. 488/2020 Sb. a č. 424/2021 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 
 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka je vyšší než 
nabídka 

III  0,06 

2. Vlastnické vztahy: Jednotka se spoluvl. podílem na pozemku V  0,00 
3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území 
II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 
5. Ostatní neuvedené: Vlivy zvyšující cenu - Prodejní ceny obdobných 

bytů jsou na trhu výrazně vyšší než ceny vyhláškové. 
III  0,30 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 
záplav 

IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 
tisíc 

III  1,00 

8. Poloha obce: Katastrální území vyjmenovaných obcí v tabulce č. 1 
přílohy č. 2 (kromě Prahy a Brna) 

II  1,10 

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, 
služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní 
(peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,05 

 
V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy 
č. 3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,571 
  i = 1  
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V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,360 
  i = 1  
 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 
2000 obyvatel 
Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  1,00 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: 
Rezidenční zástavba 

I  0,04 

3. Poloha pozemku v obci: Navazující na střed (centrum) obce II  0,02 
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci 
I  0,00 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je 
dostupná občanská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 
dobré parkovací možnosti 

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – 
dobrá dostupnost centra obce 

III  0,02 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 
komerčního využití 

II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez dalších vlivů. II  0,00 
 
  

11 
 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 1,080 
  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy 
č. 3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 1,697 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 1,469 

1. Byt číslo 1495/14 
 
Dům je užívaný od roku 1986, jako podsklepený, o 6.NP, je součásti pozemku parc. čís. St. 1852, je 
po revitalizaci provedené v roce 2015. Byt je situovaný v 5.NP domu, je po částečné rekonstrukci v 
roce 2016, dispozičně obsahuje chodbu, kuchyni (plynový sporák, dřez v lince), komoru, 2x pokoj, 
koupelnu (vana, umývadlo, zděné jádro), WC, zasklenou lodžii a sklepní kóji v PP domu. Stavebně 
je dům panelový zateplený, střecha plochá, krytina živičná, fasáda zateplená s drhanou omítkou, 
schody teracové, vytápění dálkové, v domě je instalován osobní výtah, okna plastová, dveře plné a 
prosklené, podlahy plovoucí a s keramickou dlažbou, vnitřní omítky vápenné, ohřev vody centrální. 
Stavební a technický stav jednotky je dobrý. 
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Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Bytový prostor § 38 porovnávací metoda 
Poloha objektu: Ostrava – oblast 6 
Stáří stavby: 36 let 
Celková rekonstrukce provedena v roce: 2016 
Základní cena ZC (příloha č. 27): 20 719,- Kč/m2 

 

Podlahové plochy bytu 
koeficient dle typu 
podlahové plochy 

 

chodba: 8,38 *  1,00 =  8,38 m2 

koupelna: 2,48 *  1,00 =  2,48 m2 

WC: 0,82 *  1,00 =  0,82 m2 

pokoj: 17,80 *  1,00 =  17,80 m2 

pokoj: 18,39 *  1,00 =  18,39 m2 

kuchyně: 8,79 *  1,00 =  8,79 m2 

komora: 3,07 *  1,00 =  3,07 m2 

lodžie: 2,84 *  0,70 =  1,99 m2 

sklepní kóje: 1,43 *  0,10 =  0,14 m2 

Započítaná podlahová plocha bytu:   61,86 m2 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

1. Typ stavby: Budova - panelová, zateplená III  0,00 
2. Společné části domu: Kolárna, kočárkárna, prádelna, sušárna, sklad II  0,00 
3. Příslušenství domu: Bez dopadu na cenu bytu II  0,00 
4. Umístění bytu v domě: Ostatní podlaží nevyjmenované II  0,00 
5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám: Ostatní světové 

strany - s výhledem 
III  0,03 

6. Základní příslušenství bytu: Příslušenství úplné - standardní 
provedení 

III  0,00 

7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem: Standardní 
vybavení - balkón nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 

III  0,00 

8. Vytápění bytu: Dálkové, ústřední, etážové III  0,00 
9. Kritérium jinde neuvedené: Bez vlivu na cenu III  0,00 
10. Stavebně - technický stav: Byt v dobrém stavu s pravidelnou 

údržbou 
II  1,00 

Koeficient pro stavby 6 let po celkové rekonstrukci:  
s = 1 - 0,005 * (6 + 15)= 0,895 

  
9 

 

Index vybavení IV = (1 + Vi) * V10 * 0,895 = 0,922 
  i = 1  

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Index trhu s nemovitými věcmi IT = 1,360 

Index polohy pozemku IP = 1,080 

 



- 8 - 

 

Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 20 719,- Kč/m2 * 0,922 = 19 102,92 Kč/m2 

CBP = PP * ZCU * IT * IP = 61,86 m2 * 19 102,92 Kč/m2 * 1,360 * 1,080= 1 735 690,70 Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  1 735 690,70 Kč 

 

2. Pozemek pč. St. 1852 
Ocenění 

Stavební pozemky uvedené v cenové mapě stavebních pozemků dle § 2 

Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra  

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

zastavěná plocha a nádvoří St. 1852 237 800,00  189 600,- 
Cenová mapa - celkem 237  189 600,- 
Pozemek pč. St. 1852 - výchozí cena pro výpočet vlastnického 
podílu 

=  189 600,- Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 17 

Pozemek pč. St. 1852 - zjištěná cena celkem =  11 152,90 Kč 
 

 

Tržní ocenění majetku  

1. Porovnávací hodnota  
1.1. Byt č. 1495/14  

Oceňovaná nemovitá věc  
Užitná plocha: 61,86 m2 

Plocha pozemku: 237,00 m2 
  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Byt Ostrava 
Lokalita: A.Gavlase 8 
Popis: Byt 3+1 v typovém panelovém domě, který je užívaný od roku 1986, jako 

podsklepený, o 8.NP. Byt je situovaný ve 4.NP, je po rekonstrukci v roce 2021 ve 
velmi dobrém stavu, k jednotce náleží balkón a sklepní kóje v PP domu. Byt je 
situovaný ve srovnatelné lokalitě, stavebně a technicky je srovnatelný s 
oceňovaným bytem. 

Podlaží: 4 
Dispozice: 3+1 
Typ stavby: panelový dům 
Užitná plocha: 68,60 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - kupní smlouva 1,00 
K2 Velikosti objektu - srovnatelná 1,00 

K3 Poloha - srovnatelná 1,00    
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K4 Provedení a vybavení - srovnatelné 1,00 

K5 Celkový stav - srovnatelný 1,00 

K6 Vliv pozemku - bez vlivu 1,00 
K7 Úvaha zpracovatele ocenění - bez vlivu 1,00 

Cena [Kč] 
 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

2 850 000 68,60 41 545 1,00 41 545 
 

Název: Byt Ostrava 
Lokalita: A.Gavlase 10 
Popis: Byt 3+1 v typovém panelovém domě, který je užívaný od roku 1986, jako 

podsklepený, o 8.NP. Byt je situovaný ve 3.NP, je po rekonstrukci v roce 2021 ve 
velmi dobrém stavu, k jednotce náleží balkón a sklepní kóje v PP domu. Byt je 
situovaný ve srovnatelné lokalitě, stavebně a technicky je srovnatelný s 
oceňovaným bytem. 

Podlaží: 3 
Dispozice: 3+1 
Typ stavby: panelový dům 
Užitná plocha: 68,55 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - kupní smlouva 1,00 

K2 Velikosti objektu - srovnatelná 1,00 

K3 Poloha - srovnatelná 1,00 
K4 Provedení a vybavení - srovnatelné 1,00 

K5 Celkový stav - srovnatelný 1,00 

K6 Vliv pozemku - bez vlivu 1,00 
K7 Úvaha zpracovatele ocenění - bez vlivu 1,00 

   

Cena [Kč] 
 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

2 800 000 68,55 40 846 1,00 40 846 
 

Název: Byt Ostrava 
Lokalita: J.Maluchy 4 
Popis: Byt 3+1 v typovém panelovém domě, který je užívaný od roku 1978, jako 

podsklepený, o 8.NP. Byt je situovaný ve 3.NP, je po rekonstrukci v roce 2020 ve 
velmi dobrém stavu, k jednotce náleží balkón a sklepní kóje v PP domu. Byt je 
situovaný ve srovnatelné lokalitě, stavebně a technicky je srovnatelný s 
oceňovaným bytem, dům je v horším stavu. 

Podlaží: 3 
Dispozice: 3+1 
Typ stavby: panelový dům 
Užitná plocha: 69,74 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - kupní smlouva 1,00 

K2 Velikosti objektu - srovnatelná 1,00 

K3 Poloha - srovnatelná 1,00    
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K4 Provedení a vybavení - srovnatelné 1,00 

K5 Celkový stav - horší stav domu 1,03 

K6 Vliv pozemku - bez vlivu 1,00 
K7 Úvaha zpracovatele ocenění - bez vlivu 1,00 

Zdroj: kupní smlouva z 
07/2019 

Cena [Kč] 
 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

2 950 000 69,74 42 300 1,03 43 569 

Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty: 
Všechny porovnávací byty jsou situovány v Ostravě, výsledná cena je stanovena porovnáním oceňované 
nemovitosti s obdobnými porovnávacími nemovitostmi a to na základě několika hledisek (poloha, velikost, 
využitelnost, stupeň údržby, vliv okolí). 

Minimální jednotková porovnávací cena 40 846 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 41 987 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 43 569 Kč/m2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 
Průměrná jednotková cena 41 987 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 61,86 m2 

Výsledná porovnávací hodnota 2 597 316 Kč 
 
 

4.2. Výsledky analýzy dat 
 

Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu:  
1. Byt číslo 1495/14  1 735 690,70 Kč 
2. Pozemek pč. St. 1852  11 152,90 Kč 

Výsledná cena - celkem:  1 746 843,60 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  1 746 840,- Kč 

slovy: Jedenmilionsedmsetčtyřicetšesttisícosmsetčtyřicet Kč 

 

Cena zjištěná dle cenového předpisu  

1 746 840 Kč  

slovy: Jedenmilionsedmsetčtyřicetšesttisícosmsetčtyřicet Kč  
 

 
 
 
 
 

 



- 11 - 

 

Rekapitulace tržního ocenění majetku 
 
1. Porovnávací hodnota 

 

1.1. Byt č. 1495/14  2 597 315,80 Kč 
 

  

Porovnávací hodnota 2 597 316 Kč 
   

 

Silné stránky  
Nejsou. 
 

Slabé stránky  
Nejsou. 
 

Obvyklá cena  

2 600 000 Kč  

slovy: Dvamilionyšestsettisíc Kč  

Komentář ke stanovení výsledné ceny 
Výsledná obvyklá cena je stanovena na základě porovnávací hodnoty, s ohledem na poptávku po 
obdobných bytech v daném místě a čase. Byt je v dobrém stavu, u domu je dostatek plochy pro 
parkování. 
 
 

5. ZÁVĚR 

5.1. Odpověď na citaci zadané odborné otázky 
 

OBVYKLÁ CENA 2 600 000 Kč 
slovy: Dvamilionyšestsettisíc Kč  

 

 
 

SEZNAM PŘÍLOH 
 počet stran A4 v příloze: 
Fotodokumentace. 2 
Výpis z katastru nemovitostí. 1 
Kopie katastrální mapy + ortofoto. 2 
Cenová mapa pozemků. 1 
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ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze 
dne 7.3.2000, č.j.Spr. 1306/2000, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady 
nemovitostí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 8552-221/2022 evidence posudků. 

 

V Rohově 02.12.2022 

   Martin Vehovský 
Na Kopci 158 
747 26 Rohov 

 Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.12.6. 
 

 
PŘÍLOHY ZNALECKÉHO POSUDKU 

č: 8552-221/2022 
 počet stran A4 v příloze: 
Fotodokumentace. 2 
Výpis z katastru nemovitostí. 1 
Kopie katastrální mapy + ortofoto. 2 
Cenová mapa pozemků. 1 
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