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Účel znaleckého posudku: Výpočet a určení obvyklé ceny nemovitých 
věcí pro účely konkurzního řízení. 

  

Obor, odvětví, specializace: Ekonomika, Ceny a odhady, nemovitosti 
  

Adresa předmětu ocenění: Nová Ves u Ostravy, Ostrava, okres Ostrava-
město 

  

Prohlídka předmětu ocenění provedena 
dne: 

14.01.2023 

  

Zpracováno ke dni: 14.01.2023 
  

Zhotovitel: XP invest, s. r. o.-znalecká kancelář v oboru 
Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti  
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Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 18.01.2023 
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A. ZADÁNÍ 

1. Znalecký úkol - odborná otázka 
Určení obvyklé ceny garáže bez čp/če (LV 1330) na pozemku parc. č. st. 812 (parcela ve 
vlastnictví jiného vlastníka - Statutární město Ostrava, Svěřená správa nemovitostí ve 
vlastnictví obce - Městský obvod Nová Ves, LV 1088) v obci Ostrava, okres Ostrava-město, 
katastrální území Nová Ves u Ostravy. 

  

2. Účel znaleckého posudku 

Výpočet a určení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely konkurzního řízení. 

  

3. Skutečnosti sdělené zadavatelem 

Zadavatel nesdělil žádné skutečnosti, které by měly vliv na výsledek posudku. 

  

B. VÝČET PODKLADŮ 

1. Postup výběru zdrojů 

Zpracovatel určil níže uvedené zdroje dat pro splnění zadaného znaleckého úkolu. Všechny 
uvedené zdroje jsou důležité pro bezchybný výpočet a určení obvyklé ceny předmětného 
majetku. Zdroje byly určeny na základě požadavků vyplývajících z platných oceňovacích 
předpisů, odborných publikací a zkušeností zpracovatele se zpracováním obdobných ocenění. 

  

2. Výčet zdrojů 

snímek katastrální mapy, informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, výpis z 
elektronické verze katastru nemovitostí, povodňová mapa, systém INEM - technické řešení a 
databáze realitních transakcí, informace zjištěné při prohlídce, mapy oblasti, vyjádření 
inženýrských sítí, informace realitních kanceláří, územní plán 

  

3. Věrohodnost zdrojů 

Uvedené zdroje byly vybrány s důrazem na maximální věrohodnost. 
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C. NÁLEZ 

1. Základní informace 
Název předmětu ocenění: Garáž bez č.p. 
Adresa předmětu ocenění: Nová Ves u Ostravy, Ostrava, okres Ostrava-

město 
Kraj: Moravskoslezský kraj 
Okres: Ostrava-město 
Obec: Ostrava 
Ulice: Poblíž ulice Bartošova 
Katastrální území: Nová Ves u Ostravy 
Počet obyvatel: 279 791 

  

2. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka společně se zaměřením nemovitosti byla provedena dne 14.01.2023. Objekt nebyl v 
den prohlídky zpřístupněn, zpracovatel nebyl do objektu vpuštěn. Na prohlídce nikdo nebyl 
přítomen. 

  

3. Vlastnické a evidenční údaje 
Vlastnické právo: 

Schwarz Marcel, Československé armády 325/106, Michálkovice, 71500 Ostrava 

Nemovitosti: 

Garáž bez čp/če (LV 1330) na pozemku parc. č. st. 812 (parcela ve vlastnictví jiného vlastníka 
- Statutární město Ostrava, Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce - Městský obvod 
Nová Ves, LV 1088) v obci Ostrava, okres Ostrava-město, katastrální území Nová Ves u 
Ostravy. 

  

4. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace odpovídá skutečnému stavu. 

  



4 

5. Celkový popis nemovitosti 
Popis garáže 

Garáž bez čp/če se nachází v garážovém komplexu vedle ulice Bartošova. 

Oceňovaná garáž je řadový objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Objekt není podsklepený, 
není zde půda a nemá vybudované podkroví. 

Typ konstrukce objektu - tvárnice + cihla, základy nezjištěno, stropy jsou dle prohlídky zvenku 
- pravděpodobně dřevěné, mapy po vlhkosti, střecha je rovná, krytina je pravděpodobně živičná 
lepenka a klempířské prvky jsou plechové (zčásti poškozené a zrezivělé). 

Vnější omítky jsou břízolitové, zčásti chybí a zčásti opadaná omítka, praskliny a zateplení 
pláště není provedeno. 

Objekt byl postaven odhadem v roce 1960 - 1970. 

Vady garáže: 

rozvody: pravděpodobně zastaralý prvek 
okna: prvek chybí 
stropy zvenku a klempířské prvky: zčásti poškozený prvek 
zdivo: zčásti poškozený prvek  

Stav objektu dle dostupných informací lze charakterizovat jako dobrý. 

Zastavěná plocha garáže činí 19 m2. 

Vnitřní povrchy stěn - nezjištěno a okna chybí. Garáž má dvoukřídlá kovová vrata. 

V garáži jsou pravděpodobně elektrické rozvody, ale při místním šetření nebylo možné ověřit, 
zda jsou připojeny a funkční, zvenku zjištěno, že elektroměr je odpojen. Přívod vody není 
proveden. Svod splašků není řešen. Zemní plyn není zaveden. Vytápění nezjištěno, ohřev vody 
nezjištěno. 

Popis lokality 

Pozemek jiného vlastníka, na kterém se oceňovaná stavba garáže nachází, je územním plánem 
Ostrava regulován jako plochy krajinné zeleně, dále se nachází v koridoru vrchního 
elektrického vedení VVN a v ploše pro asanaci. 

Sklon pozemku je rovinatý a není oplocený. 

Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Garáž je postavena ve střední části obce 
a charakter okolí odpovídá zástavbě garáží a opodál se nachází zástavba rodinných domů se 
zahradami. 

V lokalitě je úplná vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody, v dosahu je 
kompletní soustava základních, středních i vysokých škol vč. specializovaných zařízení a 
kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V dosahu je kompletní vybavenost z 
hlediska sportovního vyžití a nejdůležitější úřad je v místě, ostatní úřady v dojezdové 
vzdálenosti. V obci se nachází pobočka České pošty. 
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Z hlediska životního prostředí spíše nepříznivá lokalita - blízkost frekventovaných komunikací 
a zeleň v podobě lesů a luk je v docházkové vzdálenosti. Lokalita se zanedbatelným 
nebezpečím výskytu záplav. 

Je zde zastávka MHD a dálkových spojů v docházkové vzdálenosti a v místě jsou omezené 
parkovací možnosti přímo u objektu. 

Kontakt se sousedy nezjištěno a dle znalostí zpracovatele v místě je zvýšená kriminalita, 
krádeže menšího rozsahu zde nejsou neobvyklé. 

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

 

Věcná práva zatěžující nemovitosti: 

 Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 
 Nařízení exekuce – Schwarz Marcel 
 Zahájení exekuce – Schwarz Marcel 

 

Tabulkový popis garáže 

Typ garáže řadový objekt 

Počet nadzemních podlaží 1 

Podsklepení ne 

Objekt byl postaven v roce 1960 - 1970 

Rozsah rekonstrukce - 

Základy nezjištěno 

Konstrukce tvárnice + cihla 

Stropy dle prohlídky zvenku - pravděpodobně 
dřevěné, mapy po vlhkosti 

Střecha rovná 

Krytina střechy pravděpodobně živičná lepenka 

Klempířské prvky plechové, zčásti poškozené a zrezivělé 

Vnější omítky břízolitové, zčásti chybí, zčásti opadaná 
omítka, praskliny 

Vnitřní omítky nezjištěno 

Vady garáže rozvody: pravděpodobně zastaralý prvek 
okna: prvek chybí 
stropy zvenku a klempířské prvky: zčásti 
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poškozený prvek 
zdivo: zčásti poškozený prvek 

  

Popis vnitřních prostor 

Typ oken  chybí 

Vrata kovová dvoukřídlá 

Podlahová krytina nezjištěno 

Rozměry v m² (zastavěná plocha) 19 m2 

Elektřina v garáži jsou pravděpodobně elektrické 
rozvody, ale při místním šetření nebylo možné 
ověřit, zda jsou připojeny a funkční, zvenku 
zjištěno, že elektroměr je odpojen 

Vodovod bez přípojky 

Svod splašek není 

Plynovod ne 

Řešení vytápění v garáži nezjištěno 

Řešení ohřevu vody v garáži nezjištěno 

Popis stavu dle dostupných informací lze charakterizovat 
jako dobrý 

  

Tabulkový popis okolí 

Sklon pozemku rovinatý 

Oplocení neoploceno 

Přístupová cesta k objektu přístup bezproblémový po zpevněné obecní 
cestě 

Vybavenost úplná vybavenost obchodními středisky i 
specializovanými obchody; 

v dosahu je kompletní soustava základních, 
středních i vysokých škol včetně 
specializovaných zařízení;  

v dosahu je kompletní vybavenost z hlediska 
kulturních zařízení;  

v dosahu je kompletní vybavenost z hlediska 
sportovního vyžití;  
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nejdůležitější úřad v místě, ostatní úřady v 
dojezdové vzdálenosti; 

v obci je pobočka České pošty 

Životní prostředí z hlediska životního prostředí spíše 
nepříznivá lokalita - blízkost frekventovaných 
komunikací;  

zeleň v podobě lesů a luk v docházkové 
vzdálenosti;  

lokalita se zanedbatelným nebezpečím 
výskytu záplav  

Spojení a parkovací možnosti zastávka MHD a dálkových spojů v 
docházkové vzdálenosti; omezené parkovací 
možnosti přímo u objektu  

Sousedé a kriminalita kontaktu se sousedy nezjištěno;  
dle znalostí zpracovatele v místě je zvýšená 
kriminalita, krádeže menšího rozsahu zde 
nejsou neobvyklé 

  

Tabulkový popis ostatní 

Věcná břemena oceňované nemovitosti nejsou zatíženy 
věcnými břemeny 

Další informace Věcná práva zatěžující nemovitosti: 

 Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 
 Nařízení exekuce – Schwarz Marcel 
 Zahájení exekuce – Schwarz Marcel 
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6. Metoda ocenění 
Pro účely určení obvyklé ceny k datu ocenění 14.01.2023 jsou použity všeobecně uznávané a 
vyžadované oceňovací postupy. 

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

ZÁKON č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 
oceňování majetku) 

ČÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 2: 

„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. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a určí se ze sjednaných 
cen porovnáním.“ 

  

Volba metody: 

- dle §1c vyhlášky 441/2013 Sb. v platném znění byla určena cena zjištěná 

- metoda porovnání pomocí indexů uvedená v publikaci Teorie a praxe oceňování nemovitých 
věcí, nakladatelství CERM. 

- metodika "Postupy při oceňování majetku státu" vytvořená Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových (ÚZSVM). 

- metodika popsaná v dokumentu "Komentář k určování obvyklé ceny (ocenění majetku a 
služeb)", který byl vydán Ministerstvem financí České republiky. Pro vyřazení extrémních 
hodnot je použita část metodiky "Postupy při oceňování majetku státu" vytvořená Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). 
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D. POSUDEK 
  

Ocenění dle cenového předpisu - zjištěná cena 

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., č. 424/2021 Sb. a č. 337/2022 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: Nabídka odpovídá 
poptávce 

II  0,00 

2. Vlastnické vztahy: Pozemek s nemovitou stavbou (rozdílní vlastníci 
pozemku a stavby) 

I  -0,03 

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: Bez dalších vlivů II  0,00 
6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 
IV  1,00 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,970 
  i = 1  
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Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Garáže 
Název znaku č. Pi 

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

I  0,80 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku: Rezidenční zástavba I  0,04 
3. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce: Pozemek lze 

napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 
I  0,00 

4. Dopravní dostupnost: Příjezd po zpevněné komunikaci II  0,00 
5. Parkovací možnosti: Dobré parkovací možnosti na veřejné 

komunikaci 
II  0,00 

6. Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti: 
Poloha bez vlivu na komerční využití 

II  0,00 

7. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez vlivu na cenu. II  0,00 
 
  

7 
 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,832 
  i = 2 

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

Koeficient pp = IT * IP = 0,807 

 

1. Garáž bez čp/če 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Garáž § 37 porovnávací metoda 
Poloha objektu: Moravskoslezský kraj, obec nad 50 000 obyvatel 
Stáří stavby: 58 let 
Základní cena ZC (příloha č. 26):  2 087,- Kč/m3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Garáž bez čp/če: =  19,00 m2 

 
Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 
Garáž bez čp/če: 19,00 m2 2,70 m 

Obestavěný prostor 

Garáž bez čp/če: (19,00)*(2,70) =  51,30 m3 

Obestavěný prostor - celkem: =  51,30 m3 
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Výpočet indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

0. Typ stavby - svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou 
střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví 

II typ B 

1. Druh stavby: řadová I  -0,01 
2. Konstrukce: obvodové zdivo nebo stěny tl. 15 - 30 cm - stanoveno 

odhadem 
II  0,00 

3. Technické vybavení: bez vybavení - v garáži jsou pravděpodobně 
elektrické rozvody, ale při místním šetření nebylo možné ověřit, 
zda jsou připojeny a funkční 

I  -0,05 

4. Příslušenství - venkovní úpravy: bez příslušenství II  -0,01 
5. Kritérium jinde neuvedené: bez vlivu na cenu III  0,00 
6. Stavebně - technický stav: stavba se zanedbanou údržbou - 

(předpoklad provedení menších stavebních úprav) 
III  0,85 

Koeficient pro stáří 58 let: 
s = 1 - 0,005 * 58 = 0,710 

  
5 

 

Index vybavení IV = (1 + Vi) * V6 * 0,710 = 0,561 
  i = 1  

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Index trhu s nemovitými věcmi IT = 0,970 

Index polohy pozemku IP = 0,832 

Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 2 087,- Kč/m3 * 0,561 = 1 170,81 Kč/m3 

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 51,30 m3 * 1 170,81 Kč/m3 * 0,970 * 0,832= 48 472,88 Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  48 472,88 Kč 
 

 
Rekapitulace ocenění dle cenového předpisu 

1. Garáž bez čp/če  48 473,- Kč 

Výsledná cena - celkem:  48 473,- Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  48 470,- Kč 
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Ocenění tržním porovnáním - metoda porovnání pomocí indexů 

Metoda tržního porovnání pomocí indexů je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými 
nemovitostmi nabízenými k prodeji, respektive prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak 
poskytuje relevantní informaci o ceně, za kterou by nemovitost mohla být směněna. Při 
porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s mnoha faktory (např. lokalita, velikost, 
stav či příslušenství). 

Tyto faktory jsou zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto parametrů 
a vyhodnocením jejich vlivu lze určit hodnotu oceňované nemovitosti. 

  

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze. 

  

Garážbez čp/če Nová Ves u Ostravy, Ostrava, okres Ostrava-město 

Nová Ves u Ostravy, Ostrava, okres Ostrava-město 
  

č. K1 - lokalita 
K2 - 

zastavěná 
plocha 

K3 - 
konstrukce K4 - stav K5 - jiné K6 - úvaha 

odhadce 

  

Oceňovaný 
objekt 

Nová Ves u 
Ostravy, 

Ostrava, okres 
Ostrava-město 

19 m2 zděná dobrý pozemek - 
jiný vlastník 

v garáži jsou 
pravděpodobně 

elektrické rozvody, 
ale při místním 
šetření nebylo 

možné ověřit, zda 
jsou připojeny a 
funkční, zvenku 

zjištěno, že 
elektroměr je 

odpojen, stropy 
zvenku - mapy po 

vlhkosti 
  

1 
Bartošova, 

Ostrava, okres 
Ostrava-město 

18 m2 cihlová velmi dobrý pozemek - 
jiný vlastník 

funkční elektrické 
rozvody s vlastním 
měřičem spotřeby, 

napojeny na 
distribuční 

soustavu, nová 
střešní krytina z 

roku 2021 

2 
Bartošova, 

Ostrava, okres 
Ostrava-město 

19 m2 cihlová po rekonstrukci pozemek - 
jiný vlastník 

nové elektrické 
rozvody, garáž 

není napojena na 
elektrickou síť, 

nová střecha, garáž 
je vyštukovaná, 
vymalovaná, má 

natřenou 
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betonovou podlahu 
a vrata 

3 

Nová Ves u 
Ostravy, 

Ostrava, okres 
Ostrava-město 

18 m2 zděná dobrý pozemek - 
jiný vlastník 

v garáži jsou 
pravděpodobně 

elektrické rozvody, 
ale nebylo zjištěno, 
zda jsou připojeny 

a funkční 

4 

Nová Ves u 
Ostravy, 

Ostrava, okres 
Ostrava-město 

18 m2 zděná dobrý pozemek - 
jiný vlastník 

v garáži jsou 
pravděpodobně 

elektrické rozvody, 
ale nebylo zjištěno, 
zda jsou připojeny 

a funkční 
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č. Cena 
požadovaná 
resp. 
zaplacená 
za 1 m2 
podlahové 
plochy 

Koef. 
redukce 
na 
pramen 

Cena po 
redukci 
na 
pramen 

K1 
lokalita 

K2 
podlahová 
plocha 

K3 
konstrukce 

K4 
stav 

K5 
jiné 

K6 
úvaha 
odhadce 

K1 x ... 
x K6 

Cena 
oceňovaného 
objektu 
odvozená ze 
srovnání 

1 13 888,89 
Kč 1 

13 
888,89 
Kč 

1 1.01 1 1.1 1 1.12 1.24432 
11 161,83 Kč 

2 10 526,32 
Kč 1 

10 
526,32 
Kč 

1 1 1 1.15 1 1.12 1.288 
8 172,61 Kč 

3 5 555,56 Kč 
1 

5 
555,56 
Kč 

1 1.01 1 1.05 1 1 1.0605 
5 238,62 Kč 

4 6 944,44 Kč 
1 

6 
944,44 
Kč 

1 1.01 1 1.05 1 1 1.0605 
6 548,27 Kč 

  
Celkem průměr 7 780,32 Kč
Minimum 5 238,62 Kč
Maximum 11 161,83 Kč
Směrodatná odchylka - s 2 553,86 Kč
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 5 226,45 Kč
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 10 334,18 Kč
K1 - Koeficient úpravy: lokalita 
K2 - Koeficient úpravy: podlahová plocha 
K3 - Koeficient úpravy: konstrukce 
K4 - Koeficient úpravy: stav 
K5 - Koeficient úpravy: jiné 
K6 - Koeficient úpravy: úvaha odhadce 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 
 

Komentář k nemovitosti č. 1: 

Celkový koeficient úpravy je vyšší než 1 z důvodu rozdílné velikosti oceňované a srovnávané 
nemovitosti, stavu, funkčních elektrických rozvodů, nové střešní krytiny a dle dostupných 
informací srovnávaná nemovitost nemá zřejmé vady. Z toho důvodu je celkový koeficient 
úpravy vyšší než 1. 

 

Komentář k nemovitosti č. 2: 

Celkový koeficient úpravy je vyšší než 1 z důvodu stavu, nových elektrických rozvodů, nové 
střecha, natřené vrata a dle dostupných informací srovnávaná nemovitost nemá zřejmé vady. Z 
toho důvodu je celkový koeficient úpravy vyšší než 1. 
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Komentář k nemovitosti č. 3: 

Celkový koeficient úpravy je vyšší než 1 z důvodu rozdílné velikosti oceňované a srovnávané 
nemovitosti a stavu zvenku. Z toho důvodu je celkový koeficient úpravy vyšší než 1. 

 

Komentář k nemovitosti č. 4: 

Celkový koeficient úpravy je vyšší než 1 z důvodu rozdílné velikosti oceňované a srovnávané 
nemovitosti a stavu zvenku. Z toho důvodu je celkový koeficient úpravy vyšší než 1. 

 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí je srovnávací 
hodnota předmětné nemovitosti určena následovně 

7 780,32 Kč/m2 

                                        * 19 m2 

= 147 826 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

148 000 Kč 
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Výpočet dle metodiky ÚZSVM (Postupy při oceňování majetku státu) 

 

Nová Ves u Ostravy, Ostrava, okres Ostrava-město 
  

č. K1 - lokalita 
K2 - 

zastavěná 
plocha 

K3 - 
konstrukce K4 - stav K5 - jiné K6 - úvaha 

odhadce 

  

Oceňovaný 
objekt 

Nová Ves u 
Ostravy, 

Ostrava, okres 
Ostrava-město 

19 m2 zděná dobrý pozemek - 
jiný vlastník 

v garáži jsou 
pravděpodobně 

elektrické rozvody, 
ale při místním 
šetření nebylo 

možné ověřit, zda 
jsou připojeny a 
funkční, zvenku 

zjištěno, že 
elektroměr je 

odpojen, stropy 
zvenku - mapy po 

vlhkosti 
  

1 
Bartošova, 

Ostrava, okres 
Ostrava-město 

18 m2 cihlová velmi dobrý pozemek - 
jiný vlastník 

funkční elektrické 
rozvody s vlastním 
měřičem spotřeby, 

napojeny na 
distribuční 

soustavu, nová 
střešní krytina z 

roku 2021 

2 
Bartošova, 

Ostrava, okres 
Ostrava-město 

19 m2 cihlová po rekonstrukci pozemek - 
jiný vlastník 

nové elektrické 
rozvody, garáž 

není napojena na 
elektrickou síť, 

nová střecha, garáž 
je vyštukovaná, 
vymalovaná, má 

natřenou 
betonovou podlahu 

a vrata 

3 

Nová Ves u 
Ostravy, 

Ostrava, okres 
Ostrava-město 

18 m2 zděná dobrý pozemek - 
jiný vlastník 

v garáži jsou 
pravděpodobně 

elektrické rozvody, 
ale nebylo zjištěno, 
zda jsou připojeny 

a funkční 

4 

Nová Ves u 
Ostravy, 

Ostrava, okres 
Ostrava-město 

18 m2 zděná dobrý pozemek - 
jiný vlastník 

v garáži jsou 
pravděpodobně 

elektrické rozvody, 
ale nebylo zjištěno, 
zda jsou připojeny 

a funkční 
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Výpočet relace č.1 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m2 Objektivizace nabídkové 
ceny

Cena po objektivizaci

1         13 888,89 Kč        1        13 888,89 Kč        
2         10 526,32 Kč        1        10 526,32 Kč        
3         5 555,56 Kč        1        5 555,56 Kč        
4         6 944,44 Kč        1        6 944,44 Kč        
  
Minimální hodnota (případ č.3) 5 555,56 Kč
Maximální hodnota (případ č.1) 13 888,89 Kč
Relace minimální vs. maximální hodnoty (relace nesmí být větší než 

2)
2.5

Střední hodnota  9 228,80 Kč

  
Odchylka maximální hodnoty od průměru 4 660,09 Kč
Odchylka minimální hodnoty od průměru 3 673,24 Kč
Bude vyřazenamaximálníhodnota (případ č.1) 
 

Výpočet relace č.2 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m2 Objektivizace nabídkové 
ceny

Cena po objektivizaci

 
2         10 526,32 Kč        1        10 526,32 Kč        
3         5 555,56 Kč        1        5 555,56 Kč        
4         6 944,44 Kč        1        6 944,44 Kč        
  
Minimální hodnota (případ č.3) 5 555,56 Kč
Maximální hodnota (případ č.2) 10 526,32 Kč
Relace minimální vs. maximální hodnoty OK 1.89
Střední hodnota  7 675,44 Kč

Medián 10 526,32 Kč
Rozdíl max-min 4 970,76 Kč

 

Základní cena: 7 675,44 Kč/m2 

Úprava ceny: 7 675,44 Kč * 1,0000 = 7 675,44 Kč/m2 

Výsledná cena dle metodiky popsané v dokumentu „Postupy při oceňování majetku státu“ je 
vzhledem k výše uvedenému určena následovně 

7 675,44 Kč/m2 

                                        * 19 m2 

= 145 833 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

146 000 Kč 
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Výpočet dle metodiky MFČR 

 

Nová Ves u Ostravy, Ostrava, okres Ostrava-město 
  

č. K1 - lokalita 
K2 - 

zastavěná 
plocha 

K3 - 
konstrukce K4 - stav K5 - jiné K6 - úvaha 

odhadce 

  

Oceňovaný 
objekt 

Nová Ves u 
Ostravy, 

Ostrava, okres 
Ostrava-město 

19 m2 zděná dobrý pozemek - 
jiný vlastník 

v garáži jsou 
pravděpodobně 

elektrické rozvody, 
ale při místním 
šetření nebylo 

možné ověřit, zda 
jsou připojeny a 
funkční, zvenku 

zjištěno, že 
elektroměr je 

odpojen, stropy 
zvenku - mapy po 

vlhkosti 
  

1 
Bartošova, 

Ostrava, okres 
Ostrava-město 

18 m2 cihlová velmi dobrý pozemek - 
jiný vlastník 

funkční elektrické 
rozvody s vlastním 
měřičem spotřeby, 

napojeny na 
distribuční 

soustavu, nová 
střešní krytina z 

roku 2021 

2 
Bartošova, 

Ostrava, okres 
Ostrava-město 

19 m2 cihlová po rekonstrukci pozemek - 
jiný vlastník 

nové elektrické 
rozvody, garáž 

není napojena na 
elektrickou síť, 

nová střecha, garáž 
je vyštukovaná, 
vymalovaná, má 

natřenou 
betonovou podlahu 

a vrata 

3 

Nová Ves u 
Ostravy, 

Ostrava, okres 
Ostrava-město 

18 m2 zděná dobrý pozemek - 
jiný vlastník 

v garáži jsou 
pravděpodobně 

elektrické rozvody, 
ale nebylo zjištěno, 
zda jsou připojeny 

a funkční 

4 

Nová Ves u 
Ostravy, 

Ostrava, okres 
Ostrava-město 

18 m2 zděná dobrý pozemek - 
jiný vlastník 

v garáži jsou 
pravděpodobně 

elektrické rozvody, 
ale nebylo zjištěno, 
zda jsou připojeny 

a funkční 
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Vyloučení extrémní hodnoty 

 

Výpočet relace č.1 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m2 Objektivizace nabídkové 
ceny

Cena po objektivizaci

1         13 888,89 Kč        1        13 888,89 Kč        
2         10 526,32 Kč        1        10 526,32 Kč        
3         5 555,56 Kč        1        5 555,56 Kč        
4         6 944,44 Kč        1        6 944,44 Kč        
  
Minimální hodnota (případ č.3) 5 555,56 Kč
Maximální hodnota (případ č.1) 13 888,89 Kč
Relace minimální vs. maximální hodnoty (relace nesmí být větší než 

2)
2.5

Aritmetický průměr  9 228,80 Kč

  
Odchylka maximální hodnoty od průměru 4 660,09 Kč
Odchylka minimální hodnoty od průměru 3 673,24 Kč
Bude vyřazenamaximálníhodnota (případ č.1) 
 

Výpočet relace č.2 

č. Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m2 Objektivizace nabídkové 
ceny

Cena po objektivizaci

 
2         10 526,32 Kč        1        10 526,32 Kč        
3         5 555,56 Kč        1        5 555,56 Kč        
4         6 944,44 Kč        1        6 944,44 Kč        
  
Minimální hodnota (případ č.3) 5 555,56 Kč
Maximální hodnota (případ č.2) 10 526,32 Kč
Relace minimální vs. maximální hodnoty OK 1.89
Aritmetický průměr  7 675,44 Kč

 

Rozdělení četnosti 

 

Třídy Četnost Pravděpodobnost 
5 555,56 Kč až 7 212,48 Kč 2 0.67 
7 212,49 Kč až 8 869,40 Kč 0 0 
8 869,41 Kč až 10 526,32 Kč 1 0.33 
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Graf rozdělení četnosti 

 

Výsledná cena dle metodiky MFČR je určena v rozsahu: 

od 5 555,56 Kč/m2 do 7 212,48 Kč/m2 

                                        * 19 m2 

od 105 556,00 Kč do 137 037,00 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

od 106 000 Kč do 137 000 Kč 
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E. REKAPITULACE, ODŮVODNĚNÍ V ROZSAHU 
UMOŽŇUJÍCÍM PŘEZKOUMATELNOST 
ZNALECKÉHO POSUDKU, KONTROLA 
  

Výsledek dle cenového předpisu 

48.470,- Kč  

 

Výsledek dle tržního porovnání - metoda porovnání pomocí indexů 

148 000 Kč 

 

Výsledek dle metodiky ÚZSVM 

146 000 Kč 

 

Výsledek dle metodiky MFČR 

od 106 000 Kč do 137 000 Kč 

 

Základní ceny pro ocenění podle oceňovací vyhlášky jsou vyhodnocované statisticky zpětně a 
jelikož ceny nemovitostí v posledních letech relativně rostou, může tak jít o příčinu rozdílu 
mezi cenami.  

F. ZÁVĚR 

Znalecký úkol - odborná otázka: 

Určení obvyklé ceny garáže bez čp/če (LV 1330) na pozemku parc. č. st. 812 (parcela ve 
vlastnictví jiného vlastníka - Statutární město Ostrava, Svěřená správa nemovitostí ve 
vlastnictví obce - Městský obvod Nová Ves, LV 1088) v obci Ostrava, okres Ostrava-město, 
katastrální území Nová Ves u Ostravy. 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám 
polohy nemovitostí je obvyklá cena předmětné nemovitosti v daném místě a čase určena 
po zaokrouhlení na 

148.000,- Kč 

Slovy: jednostočtyřicetosmtisíc korun českých 
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Vypracoval: 

XP invest, s. r. o.-znalecká kancelář v oboru Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti, Ing. 
Iveta Dofková, Martin Málek, Ing. Zdeněk Mazáček 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

V Praze, dne 18.01.2023 

 

 

………………………….. …………………………… …………………………….. 

      Ing. Iveta Dofková                   Martin Málek                    Ing. Zdeněk Mazáček 

 

Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl přibrán externí konzultant.  

Za zpracování znaleckého posudku byla sjednána smluvní odměna. 

  

Znalec si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku podle ustanovení 
§127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. 

Prohlašujeme, že ve smyslu § 18 zákona č. 254/2019 Sb. nejsme podjati k věci, účastníkovi 
řízení nebo jeho zástupci, zadavateli, orgánu veřejné moci, který znalecký posudek zadal nebo 
provádí řízení nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má být znalecký posudek použit. 

Platnost určené ceny obvyklé je ke dni ocenění. Platnost ceny zjištěné je adekvátní platnosti a 
účinnosti oceňovací vyhlášky, dle které bylo ocenění zpracováno, za podmínky, že nedojde k 
významné změně charakteristiky nemovitých věcí. 

 

G. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudek jsme podali jako kancelář kvalifikovaná pro výkon znalecké činnosti, 
jmenovaná podle ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o 
znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem spravedlnosti České 
republiky, č. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 2012 do prvního oddílu seznamu ústavů 
kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění 
pro ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 17890-
107/2023 znaleckého deníku. 
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H. SEZNAM PŘÍLOH 

srovnávané nemovitosti, výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, výřez z povodňové 
mapy, ortofoto mapa, Mapy oblasti, Inženýrské sítě, fotodokumentace předmětu ocenění, výřez 
z územního plánu 

  

I. PŘÍLOHY 

Výpis z elektronické verze katastru nemovitostí 
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Ortofoto mapa 
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Výřez z povodňové mapy 
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Výřez z územního plánu 
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Mapy oblasti 
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Inženýrské sítě 

ČEZ Distribuce a.s. 
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Fotodokumentace předmětu ocenění 
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Srovnávané nemovitosti 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1 

1. Identifikace 

 

Garáž, 18 m², Bartošova, Ostrava, okres Ostrava-
město 

Celková cena:  250 000 Kč 

Lokalita: Bartošova, Ostrava, okres Ostrava-město 

 

2. Vývoj ceny (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

 

3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě) 

Lokalita Bartošova, Ostrava, okres 
Ostrava-město 

Cena dle KS 250 000 Kč 

Číslo řízení V-16037/2022-807 Datum podpisu KS 21.09.2022 
Konstrukce Cihlová Stav Velmi dobrý 
Zastavěná plocha 18 m2   
 

Nabízíme Vám ke koupi garáž v osobním vlastnictví na pozemku města. Garáž má funkční rozvody elektřiny s 
vlastním měřičem spotřeby a je napojena na distribuční soustavu. Nová střešní krytina byla položena v roce 2021. 
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4. Fotodokumentace 

 

 

 

 

5. Mapové zobrazení 
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2 

1. Identifikace 

 

Garáž, 19 m², Bartošova, Ostrava, okres Ostrava-
město 

Celková cena:  200 000 Kč 

Lokalita: Bartošova, Ostrava, okres Ostrava-město 

 

2. Vývoj ceny (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě) 

 

Lokalita Bartošova, Ostrava, okres 
Ostrava-město 

Cena dle KS 200 000 Kč 

Číslo řízení V-20123/2022-807 Datum podpisu KS 08.12.2022 
Konstrukce Cihlová Stav Po rekonstrukci 
Zastavěná plocha 19 m2 Užitná plocha 18 m2 
 

Prodej řadové zděné garáže po rekonstrukci, která se nachází v Ostravě – Nové Vsi na ulici Bartošová. Celková 
užitná plocha garáže činí 18 m². Garáž stojí na pozemku města. Garáž má kompletně udělanou novou střechu, je 
vyštukovaná, vymalovaná, má natřenou betonovou podlahu, natřené vrata a nově udělaný rozvod elektřiny. Garáž 
není napojena na elektrickou síť, ale dle vyjádření ČEZ Distribuce je napojení možné. Garáž je připravena k 
okamžitému užívání. 
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4. Fotodokumentace 

 

 

 

 

5. Mapové zobrazení 
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3 

1. Identifikace 

 

Garáž, 18 m², Nová Ves u Ostravy, Ostrava, okres 
Ostrava-město 

Celková cena:  100 000 Kč 

Lokalita: Nová Ves u Ostravy, Ostrava, okres Ostrava-
město 

 

2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v kupní smlouvě) 

Lokalita Nová Ves u Ostravy, Ostrava, 
okres Ostrava-město 

Cena dle KS 100 000 Kč 

Číslo řízení V-16485/2022-807 Datum podpisu KS 30.09.2022 
Konstrukce Zděná Stav Dobrý 
Zastavěná plocha 18 m2   
 

Předmětem kupní smlouvy je prodej garáže na pozemku parc. č. st. 609 jiného vlastníka - Statutární město 
Ostrava. Kupní cena byla stanovena na 100 000 Kč, číslo řízení V-16485/2022-807, kupní smlouva je ze dne 
30.09.2022. 

3. Fotodokumentace 
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4. Mapové zobrazení 
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4 

1. Identifikace 

 

Garáž, 18 m², Nová Ves u Ostravy, Ostrava, okres 
Ostrava-město 

Celková cena:  125 000 Kč 

Lokalita: Nová Ves u Ostravy, Ostrava, okres Ostrava-
město 

 

2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v kupní smlouvě) 

Lokalita Nová Ves u Ostravy, Ostrava, 
okres Ostrava-město 

Cena dle KS 125 000 Kč 

Číslo řízení V-17906/2022-807 Datum podpisu KS 25.10.2022 
Konstrukce Zděná Stav Dobrý 
Zastavěná plocha 18 m2   
 

Předmětem kupní smlouvy je prodej garáže na pozemku parc. č. st. 644 jiného vlastníka - Statutární město 
Ostrava. Kupní cena byla stanovena na 125 000 Kč, číslo řízení V-17906/2022-807, kupní smlouva je ze dne 
25.10.2022. 

3. Fotodokumentace 
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4. Mapové zobrazení 

 

 


