
  
 

 
 
 

CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o. 
Z n a l e c k ý  ú s t a v 
 

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 
číslo – 154-13/2020 

 6 

NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka -  Sokolov, Sokolovská 1570 
Adresa nemovité 
věci: 

č.p.1570, Sokolovská, Sokolov 

 Katastrální údaje: Kraj Karlovarský, okres Sokolov, obec Sokolov, k.ú. Sokolov, kód k.ú. 752223, LV 9678 
Ostatní stavby:  
Pozemky: St. 1717, LV 9333 
 Vlastník stavby: Tirozet s.r.o., Bělehradská 858/23, 12000 Praha 2, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 
 Vlastník pozemku: Tirozet s.r.o., Bělehradská 858/23, 12000 Praha 2, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 

  

OBJEDNATEL: Dražební společnost MORAVA s.r.o. 
Adresa objednatele: Dlouhá 4433, 760 01 Zlín 

 telefon:  e-mail: kasikova@draspomorava.cz 
 IČ: 26275953 DIČ: IČ: 26275953 
  

ZHOTOVITEL : CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o. 
Adresa zhotovitele: KVÍTKOVÁ 4703, 760 01 ZLÍN,  

 telefon: +420 724 249 401 e-mail: cenyaodhady@gmail.com 
 IČ: 60711485 DIČ: CZ60711485 
  

ÚČEL OCENĚNÍ: Odhad obvyklé ceny pro účely dražby (ocenění stávajícího stavu) 
  
 

   
 

Současný stav 
 

 
Datum místního šetření: 4.6.2020  Datum zpracování:  16.6.2020 

 
Počet stran: 9 stran   Počet stran      

příloh: 
18  

 
V Praze, dne 16. června 2020 Otisk razítka CENY + ODHADY ZLÍN s.r.o., 
odpovědná osoba za zpracování posudku 
Ing. Simona Servusová 
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STAV POSUZOVANÉ NEMOVITÉ VĚCI   ý stavba dokončena v r. 1950 ̈  změna stavby v r.  ¨ rekonstrukce v r.  
Rekonstrukce stavby: ¨ celková ý dílčí ý střecha ¨ fasáda, zateplení ý okna, dveře ý 
ostatní 
Rekonstrukce jednotky: ̈  celková ¨ dílčí ¨ sociální zařízení ¨ kuchyňská linka ¨ podlahy ¨ okna ¨ dveře 
 
 

SOUČASNÝ STAV  
Konstrukce: ý zděné ¨ betonové ¨ montované  
 ¨ kovové ¨ dřevěné ¨ jiné  
Využití: ý bydlení ¨ pronájem ¨ podnikání  
 ¨ bydl., podn. ¨ část. obsazen ¨ volný objekt  
Okolí: ý bytová zóna ¨ průmyslová zóna  
 ¨ ostatní ¨ nákupní zóna  
Přípojky: ý voda ý kanalizace ý plyn  
 ý elektro ¨ telefon ý zp. příjezd  

SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV 
 
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  ý MHD ý železnice ý autobus 
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):  ý dálnice/silnice I. tř  ý silnice II.,III.tř   
Poloha v obci: Širší centrum - bytové domy zděné 
Počet obyvatel: 23 438 (stagnace) 
Stavebně technický stav stavby: dobře udržovaná 
Stavebně technický stav jednotky: dobře udržovaná 
Vytápění:  dálkové (zdroj mimo budovu) 
Energetický průkaz stavby:  nedoložen 
Prodejnost nemovité věci:  prodejná do 6 měsíců 
 
Počet podlaží celkem: 5 z toho podzemní:  1 z toho nadzemní: 4 
 
 
Bytová jednotka 
Č.p./č.jedn.  Typ     Celková 

plocha 
jednotky 

Započitatelná 
plocha 

jednotky 

Podíl na společných 
částech domu a pozemku 

       m2 m2  
1570/11  2+1     49,84 49,84 520 / 12 249 

  
 
 

 
REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITÉ VĚCI 

              Současný stav  
Porovnávací hodnota: 690 000 Kč  
Výnosová hodnota: 0 Kč  
Věcná hodnota: 415 337 Kč  

 
  
Komentář ke stanovení hodnot posuzovaných nemovitých věcí  

Předmětem ocenění je bytová jednotka nacházející se v obci Sokolov, ulice Sokolovská na č.p.1570 

 

Pro stanovení tržní hodnoty byla použita porovnávací metoda ocenění. Porovnání bylo provedeno na základě 
aktuálních nabídek.  

 

Na základě výše zjištěných skutečností odhadujeme obvyklou cenu jednotného funkčního celku: 
 

bytové jednotky č. 1570/11 na adrese Sokolovská, č.p. 1570, PSČ: 356 01 
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zapsané na LV č. 9678 jakož i ideálního podílu na společných částech domu o velikosti 520/12249, 

ideálního podílu o velikosti 520/12249 na pozemku st.p.č. 1717 zapsaného na LV č. 9333, 

 
vše zapsáno u katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, okres Sokolov, obec Sokolov 
katastrální území Sokolov, v objektivní zaokrouhlené výši 690.000,- Kč z čehož jednotková cena bytové plochy 

vychází dle započitatelné plochy ve výši 13.840,-Kč/m2. Tato jednotková cena se v daném místě a čase jeví jako 

obvyklá/dosažitelná v rozsahu opakovatelného prodeje nemovité věci. Platnost ocenění je omezena skutečnostmi, 
které mohou nastat po uvedeném datu ocenění a mohou mít vliv na tržní hodnotu nemovité věci. 

 
Místopis (charakteristika obce, poloha nemovité věci v obci) 
 
Sokolov je město ve stejnojmenném okrese v Karlovarském kraji, 18 km západně od Karlových Varů na soutoku Ohře a 

Svatavy uprostřed sokolovské pánve, v nadmořské výšce 401 metrů. Žije zde přibližně 23 tisíc obyvatel. Jeho ráz je 

ovlivněn těžbou hnědého uhlí a s tím souvisejícím průmyslem. Město disponuje rozvinutou občanskou vybaveností, 
nachází se zde mateřské, základní a střední školy, nemocnice. Plná občanská vybavenost je dostupná v krajském městě 

Karlovy vary. 

 
Oceňovaná nemovitá věc se nachází v oblasti širšího centra města v zástavbě bytových domů. 

Dopravní obslužnost lokality zajišťují autobusy a vlak. 

Zastávka autobusů „Sokolov Učko” se nachází cca 100 m od oceňované nemovité věci. Vlaková stanice „Sokolov” se 

nachází cca 3,7 km od oceňované nemovité věci. 

 
Poloha, okolí a dopravní dostupnost 
Poloha v obci: Širší centrum - bytové domy zděné 
Okolí: ý bytová zóna ¨ průmyslová zóna ¨ nákupní zóna ¨ ostatní   

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

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

 
Celkový popis nemovité věci (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, 
příslušenství) 
 

Jedná se o samostatně stojící řadový bytový dům sestávající se ze dvou vchodů Budova má celkem 4 nadzemní 

podlaží, kde se nacházejí bytové jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. Jednotlivé 

jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Konstrukce 
domu je cihlová. Střecha budovy je sedlová. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do 

budovy jsou hliníkové prosklené. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy je pokrytá barvou. Stavebně-technický stav 

objektu je velmi dobrý. Staří budovy je cca 70 let, stáří nebylo možné ověřit. Bytový dům je po částečné rekonstrukci: 
fasády, oken a střechy. 

 

Oceňovaná jednotka č. 1570/11 se nachází v budově č.p. 1570, její dispozice je 2+1. Vchodové dveře do bytu jsou 
dřevěné plné osazené v ocelové zárubni. Vzhledem k neposkytnutí součinnosti ze strany vlastníka nebylo umožněno 

vnitřní ohledání. Pro bližší informace byl využit znalecký posudek ev. č. 6-3565-19 ze dne 27. 3. 2019.  
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Ohledání bylo provedeno dne 4. 6. 2020 
 
 

Inženýrské sítě a využití nemovité věci 
Přípojky: ý voda ý kanalizace ý plyn ý elektro ¨ telefon  

Přístupová komu.: ý zpevněná ¨ nezpevněná přes pozemky parc. číslo   

Využití: ý bydlení ¨ pronájem ¨ podnikání ¨ bydl. a podnik. ̈  část. obsazen ¨ volný objekt  

Přístup a příjezd k pozemku 

ý z veřejné komunikace ¨ přes vlastní pozemky ¨ zajištěn věcným břemenem 

¨  jiné zajištění přístupu k pozemkům ¨ právně nezajištěn 

Pronájem nemovité věci (zhodnocení nájemního vztahu) 

ý Nemovitá věc není pronajímána / propachtována 
¨ Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek 
¨ Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou za tržních podmínek 
¨ Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou nebo neurčitou za nevýhodných podmínek pro 

pronajímatele 
Další komentář k zhodnocení nájemního vztahu 
Nájemní smlouvy nebyly předloženy nebo zjištěny. 

Vyhodnocení rizik nemovité věci 
Rating rizika:  

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci 
RIZIKO Popis rizika 
NE  Jednotka je řádně zapsána v katastru nemovitostí  
NE  Stav jednotky umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc)  
NE  Skutečné užívání jednotky není v rozporu s její kolaudací  

Popis rizik spojených s právním stavem nemovité věci 

Nebyly zjištěny. 
 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci 

RIZIKO Popis rizika 
NE  Nemovitá věc situována v záplavovém území zóna 1  

 

Nemovitá věc:  ¨ byla v minulosti zaplavena ý nebyla v minulosti zaplavena  

 

Věcná břemena a obdobná zatížení 

RIZIKO Popis rizika 

NE  Bez reálných břemen a služebností  

Popis věcných břemen a obdobných zatížení 

Nebyla zjištěna 
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Rizika ostatní 

RIZIKO Popis rizika 
NE  Nemovitá věc není pronajímána  

Popis ostatních rizik 
Nebyla zjištěna. Na nemovitosti váznou zástavní práva smluvní a dále z titulu nařízených exekučních řízení. 
 

Přehled listů vlastnictví 

LIST VLASTNICTVÍ  
Kraj: CZ041 Karlovarský Okres: CZ0413 Sokolov 
Obec: 560286 Sokolov Katastrální území: 752223 Sokolov 

Ulice: Sokolovská 1570 č.o.: 1748/5B 

Vlastníci Podíl 
PO IČO: 24839132 Tirozet s.r.o. Bělehradská 858/23, 12000 

Praha 2 
1 / 1 

Stavby na LV 9333 stavba je součástí pozemku 
část obce Sokolov Objekt k bydlení č.p. 1570 na pozemku p.č. St. 1717 ANO 

Jednotky na LV 9678 
Sokolov, č.p. 1570, LV 9333 Číslo jednotky: 1570/11 Spoluvlastnický podíl: 520 / 12 249 Byt 

Pozemky na LV 12240 
St. 1717 Stavební parcela Parcela KN 401 m2 zastavěná plocha a nádvoří 

     

 

Výpočet věcné hodnoty (bytová jednotka, nebytová jednotka) 
Jednotková cena byla odhadnutá z údajů cenových ukazatelů ve stavebnictví, kde je uvedena cena za m3 obestavěného 
prostoru, která se pohybuje v intervalu od 4.700 do 7.000,-Kč/m3 v závislosti na typu bytového domu, kdy v nižší hranici 

intervalu se pohybují panelové domy a v horní hranici novostavby převážně skeletového systému se zděnými 

vyzdívkami. Pro přepočtu této plochy na podlahovou plochu průměrného bytu získáme interval od cca 15.000 do 
30.000,-Kč za m2 v závislosti na výše uvedeném typu nemovité věci. 

 

Na základě našeho posouzení předmětného bytu odhadujeme jednotkovou cenu v námi navrhnuté výši. 

 
Výpočet podlahových ploch jednotky 

Název Typ výměry Podlahová plocha Koeficient Započítaná plocha 

Celková podlahová plocha 49,84 m2  49,84 m2 

 

  

Podlahová plocha [m2] 49,84 
Započitatelná plocha [m2] 49,84 
Jednotková cena (JC) [Kč/m2] 6 500 
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Rozestavěnost % 100,00 
Reprodukční hodnota (RC) Kč 996 800 
Stáří roků 70 
Další životnost roků 50 
Opotřebení % 58,33 
Věcná hodnota (VH) Kč 415 337 

 
 

Přehled oceňovaných pozemků 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  [m2] Spoluvlastnický podíl 
zastavěná plocha a nádvoří St. 1717 401 520 / 12 249 
Celková výměra pozemků: 401  

 
Jedná se o pozemek zastavěný bytovým domem. 

Výpočet porovnávací hodnoty 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny oceňované nemovité věci 
 
Koeficient K1 zohledňuje provizi RK a právních služeb na srovnávacích nemovitých věcech. Zahrnuje-li nabídková cena 

srovnávací nemovité věci provizi realitní kanceláře a právních služeb, tak je v koeficientu K1 použitá srážka. V případě, 

že v nabídkové ceně srovnávací nemovité věci provize RK zohledněna není, je koeficient roven 1. 

 
Koeficient K2 zohledňuje velikost oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím. 

 

Koeficient K3 zohledňuje polohu nemovité věci v rámci územního celku (velikost sídla, občanská vybavenost, dopravní 
obslužnost) vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím. 

 

Koeficient K4 zohledňuje provedení, vybavení a příslušenství oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem 
srovnávacím. 

 

Koeficient K5 zohledňuje příslušenství oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím. 
 

Koeficient K6 zohledňuje celkový stav oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím. 

 
Koeficient K7 zohledňuje velikost pozemku oceňované nemovité věci vzhledem k pozemkům srovnávacích nemovitých 

věcí. 

 
Koeficient K8 zohledňuje obtížnou prodejnost nemovité věci na současném realitním trhu. V koeficientu je také zahrnuta 

skutečnost, že cena srovnávací nemovité věci je nabídková. 

 
Postup výpočtu 
Průměrná jednotková cena oceňované nemovité věci (JTC0) je vypočtena aritmetickým průměrem z jednotlivých 

upravených jednotkových cen srovnávacích nemovitých věcí (IJTCs). Jednotlivé upravené jednotkové ceny (IJTCs) jsou 

vypočteny jako násobek jednotkové ceny a celkového koeficientu Kc. Koeficient Kc je vypočten jako násobek jednotlivých 
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koeficientů K1 až Kn. V koeficientech jsou zahrnuty odlišnosti oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem, 

které byly použity pro porovnání. 

Obvyklá cena oceňované nemovité věci byla vypočtena přímým porovnáním jako aritmetický průměr jednotkových 

upravených cen srovnávacích nemovitých věcí. 

Lokalita užitná 
plocha 

Zastavěná 
plocha 

Pozemek Dispozice Požadovaná 
cena 

 Koeficient 
celkový  

Upravená cena 
 

Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc  Foto 
  m2 m2 m2  Kč  Kc  Kč 

Sokolovská, 
Sokolov 

50,00 330 1 168 2+1 749 000 0,92 689 080 

Prodej bytu 2+1 50 m2, Naše společnost Vám zprostředkuje prodej bytové 
jednotky v osobním vlastnictví o celkové ploše 50 m2 v Sokolově ul. 
Sokolovská. Bytová jednotka je po částečné rekonstrukci - plastová okna, 
plovoucí podlaha, obložená koupelna s vanou, samostatné WC, zánovní 
kuchyňská linka, vestavěná skříň na chodbě a polozděné koupelnové 
jádro. K bytu patří sklepní kóje a malý balkón v obývacím pokoji. V okolí 
domu je veškerá občanská vybavenost (školy, školky, nákupní centrum 
Tesco atd...). Našim klientům vyřídíme vhodné financování zdarma. 
Vzhledem k tomu, že před zadáním do inzerce nebyl vyhotoven PENB, je 
tento byt v souladu s platným zákonem zařazen do energetické třídy G. 
Ev. číslo: 630152. 
 

 

 

      

 

Sokolovská, 
Sokolov 

51,00 250 931 2+1 750 000 0,92 690 000 

Prodej bytu 2+1 51 m2, Prodej bytu v původním stavu, který se nachází v 1. 
patře cihlového domu v blízkosti OC Michal tzv. Účko. V bytě jsou 
plastová okna, na podlahách parkety. Jednotka je vhodná k rekonstrukci 
dle vlastních představ nebo k investici. K bytové jednotce náleží 
samozřejmě sklep a dále jsou v domě další prostory k užívání např. 
kočárkárna a prostor na úschovu jízdních kol. Před domem je 
autobusová zastávka, dostatek parkovacích míst. V bezprostřední 
blízkosti je veškerá občanská vybavenost. Financování Vám zařídí naše 
hypoteční centrum a dále Vám zdarma převedeme energie. 
 

 

 

      

 

Sokolovská, 
Sokolov 

53,00 332 1 636 2+1 760 000 0,91 691 600 

Prodej bytu 2+1 53 m2, Nabízíme k prodeji byt o dispozici 2+1 s balkonem 
o výměře 53 m2 v Sokolově v ulici Sokolovská. Byt je určený k 
rekonstrukci a nachází se v 1. patře revitalizovaného domu. Byt sestává z 
kuchyně, dvou průchozích pokoje a oddělené koupelny a wc. Má 
plastová okna, na podlahách parkety, pvc a dlažba. K bytu náleží dva 
sklepy a je možné také odkoupení nedaleké garáže. Parkování u domu, 
kompletní občanská vybavenost pohodlně dostupná. 
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Rekapitulace ocenění 

Vyhodnocení nabývacího titulu a kupní ceny 

Nemovitá věc není součástí prodeje. Kupní cena se nevyhodnocuje. 

Komentář ke stanovení NHZP a vhodnosti zástavy 

Předmětem ocenění byl byt nacházející se na adrese Sokolovská, č.p. 1570, PSČ: 356 01. 

Pro stanovení tržní hodnoty byla použita porovnávací metoda ocenění. Porovnání bylo provedeno na základě 
aktuálních nabídek.  

 

Na základě výše zjištěných skutečností odhadujeme obvyklou cenu jednotného funkčního celku: 

bytové jednotky č. 1570/11 na adrese Sokolovská, č.p. 1570, PSČ: 356 01 
zapsané na LV č. 9678 jakož i ideálního podílu na společných částech domu o velikosti 520/12249, 

ideálního podílu o velikosti 520/12249 na pozemku st.p.č. 1717 zapsaného na LV č. 9333, 

 

vše zapsáno u katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, okres Sokolov, obec Sokolov 

katastrální území Sokolov, v objektivní zaokrouhlené výši 690.000,- Kč z čehož jednotková cena bytové plochy vychází 

dle započitatelné plochy ve výši 13.840,-Kč/m2. Tato jednotková cena se v daném místě a čase jeví jako 

obvyklá/dosažitelná v rozsahu opakovatelného prodeje nemovité věci. Platnost ocenění je omezena skutečnostmi, které 
mohou nastat po uvedeném datu ocenění a mohou mít vliv na tržní hodnotu nemovité věci. 

Rekapitulace ocenění posuzované nemovité věci 
Prodejnost nemovitosti: prodejná do 6 měsíců 

 

        Současný stav  
Porovnávací hodnota 690 000 Kč  
Výnosová hodnota Nevyhodnocuje se  
Věcná hodnota 415 337 Kč  

Silné stránky nemovité věci 

Není v zátopovém území, leží v klidnější části obce s dobrou dostupností do centra. Možnosti sportovního vyžití v okolí. 
Objekt v dobrém stavu. 

Slabé stránky nemovité věci 

Nemovitost se nachází v regionu, který může být ovlivnôván problematickou demografickou strukturou. 

Variační koeficient před úpravami: 0,66 % Variační koeficient po úpravách:         0,15 % 
užitná plocha 49,84 m2 

Minimální cena: 689 080 Kč 
Průměrná cena: 690 227 Kč 
Maximální cena: 691 600 Kč 
Porovnávací hodnota:         690 200 Kč 
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Seznam podkladů a příloh 

Podklad / Příloha   počet stran A4 v příloze   

Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 9333, LV č. 9678 ze dne 13.11.2019 8 

Kopie katastrální mapy 1 

Ortofotomapa 1 

Mapa oblasti 1 

Fotodokumentace nemovité věci 1 

Srovnávací nemovité věci - prodej 6 
  

 
 
 
 
 
 

Znalecká 
doložka: 

Znalecký posudek je podán znaleckým ústavem CENY + ODHADY ZLÍN s.r.o., se 
sídlem Kvítková 4703, PSČ: 760 01 Zlín, IČ: 60711485, zapsaným Ministerstvem 
spravedlnosti ČR pod č.j.: 2/97-OOD dne 30.07.1997 v prvním oddíle seznamu ústavů 
kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého 
oprávnění pro oceňování podniků a jejich aktiv, nepeněžitých vkladů do obchodních 
společností, nemovitostí, movitých věcí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod č. 154-13//2020 do znaleckého deníku. 

Osoby podílející se na zpracování posudku: Ing. Simona Servusová 

 
V Praze dne 16. června 2020    

 
 
 

 
 

Za CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o., Mgr. Jiří Trnavský, jednatel a ředitel ústavu. 
(§ 22 zákona o znalcích a tlumočnících) 
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LV 9678 
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Katastrální mapa 
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Ortofotomapa 
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Mapa oblasti 
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Fotodokumentace 
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Byt Sokolovská I 
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Byt Sokolovská I 
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Byt Sokolovská II 
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Byt Sokolovská II 
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Byt Sokolovská III 
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Byt Sokolovská III 

 
 

 


