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A NÁLEZ  

1 ÚKOL A PŘEDMĚT OCENĚNÍ 

Znalecký posudek je vypracován na základě pokynu objednavatele posudku. Znalecký úkol je dán 
usnesením č.j. 174 EX 1282/16-193. 

Jedná se o ocenění nemovitých věcí: 

 

Součásti:  
sklad (součástí pozemku parc.č. 161), věžový zděný komín, oplocení, zpevněné plochy, 
inženýrské sítě: 
přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka kanalizace do odpadní jímky. 

Stavby na pozemcích parc.č. St. 97/2, St. 97/3, St. 97/4 a St. 98 již neexistují, dle sdělení povinného 
byly demolovány. Dále některé části přístavby navazující na stavbu č.p. 92 (bydlení), byly ubourány.    

2 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

Předmět ocenění byl zkoumán při místním šetření konaném dne 12.05.2018 za přítomnosti 
povinného, který však umožnil pouze část venkovní prohlídky areálu. Povinný si naši písemnou 
výzvu k účasti na místním šetření nepřevzal - viz vratka dopisu v příloze posudku. 
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3 DEN OCENĚNÍ 

Poslední informace relevantní pro zpracování posudku byly získány dne 08.06.2018, což je den 
ocenění. 

4 PODKLADY  

- výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 194, k.ú. Hroubovice, získaný prostřednictvím Dálkového 
přístupu do Katastru nemovitostí dne 28.03.2018 

- snímek katastrální mapy 
- usnesení č.j. 174 EX 1282/16-193 
- barevná fotodokumentace 
- informace získané při místním šetření 
- záznam z venkovní obhlídky nemovitých věcí 
- zákon č. 151/1997 Sb. (zákon 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, č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 
Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. 

- vyhláška č. 457/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

- Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. a kol. - Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí, Akademické 
nakladatelství CERM, s.r.o., 2016 

- Petr Ort - Oceňování nemovitostí - Moderní metody a přístupy, Leges s.r.o., 2014 
- Kolektiv autorů - Věcná břemena od A do Z, Linde Praha a.s., 2009 
- Zbyněk Zazvonil - Porovnávací hodnota nemovitostí, Ekopress 2006 
- Zbyněk Zazvonil - Odhad hodnoty nemovitostí, Ekopress 2012 
- časopis „Soudní inženýrství“ vydávaný Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně, Údolní 53, 602 00 Brno; ročníky 1996 až 2018 
- odborný čtvrtletník „Odhadce a oceňování majetku“ vydávaný Českou komorou odhadců majetku, 

Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1; ročníky 2003 až 2018 
- Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) - Trend Report 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 

 

 

B POSUDEK 

1 APLIKOVANÁ METODA OCEN ĚNÍ 

V tomto posudku je zjišťována obvyklá cena předmětu ocenění, kterou se dle zákona č. 151/1997 Sb. 
(zákon o oceňování majetku) v platném znění, rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích 
stejného, popřípadě obdobného majetku 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 němu. Obvyklá cena 
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 

Porovnávací způsob ocenění je proveden srovnáním s realitním trhem, a to metodou přímého 
porovnání. Uvedený postup je v souladu s tržními přístupy k oceňování a s ustálenou judikaturou. 
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2 OCENĚNÍ 

Popis: 

Areál je užíván zejména pro parkování vozidel provozu autodopravy a také pro překládání nákladu. 
Je rovinatého terénu. Stavba č.p. 92 na pozemku parc.č. St. 97/1 je členitého tvaru, půdorysně 
postavena zhruba ve tvaru písmene "U". Dále je v areálu, souběžně s Anenským potokem, samostatně 
stojící stavba "skladu, dílny". Zbývající stavby, hlavně při zadní hranici areálu, na pozemcích parc.č. 
St. 97/2, St. 97/3 a St. 98, dále pak parc.č. St. 97/4 a navazující části přístaveb ke stavbě č.p. 92 byly 
zbourány. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Hroubovice je ve vzdálenosti 
450 m, do Chrudimi je vzdálenost 16 km. Přístup do areálu je možný přes Anenský potok, přes 
mostek, oplocení je provedeno pouze částečně, vjezdová brána chybí. Pozemky parc.č. 143/3 
a parc.č. 143/2 jsou odděleny od areálu Anenským potokem. Jedná se o přístupovou komunikaci 
a pozemek podél potoka.  

Konstruk ční řešení a technické vybavení stavby č.p. 92: 

Doba výstavby: dle odborného odhadu před cca 80 lety; údržba: zanedbaná, hrubá stavba 

Počet podlaží: nepodsklepeno, 2 a 3 nadzemní podlaží, spojovací krček o 2 nadzemních podlažích 

Základy: betonové pasy  

Nosné konstrukce: zděné z cihel; nezatepleno 

Stropy: nezjištěno 

Střecha: tvar pultový a sedlový; krov je dřevěný Krytina střechy: 
plechová; živičná (šablony); 
na částech fotovoltaické panely 

Klempířské 
konstrukce: 

dešťové žlaby a svody, oplechování střešních prostupů; z pozinkovaného plechu; některé části chybí, 
převážně na staré části (bez fotovoltaických panelů) 

Vnitřní povrchy: 
dvouvrstvé vápenocementové omítky; podhledy; obklady keramické na WC, v koupelně, v kuchyni, 
dřevěné obklady (palubky) 

Vnější povrchy: vápenocementové omítky, nebo chybí 

Schody: nezjištěno 

Dveře: nezjištěno, vstupní jsou plastové - prosklené Vrata: plechová dvoukřídlá 

Okna: 
původní dřevěná nebo kovová se zdvojeným jednoduchým zasklením, nově osazené plastové s izolačním 
zasklením 

Povrch podlah: betonová mazanina, ostatní plochy nezjištěny 

Vytápění: nezjištěno; pravděpodobně pouze v užívané části 1.NP (kancelář), lokální, el. přímotopy 
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Ohřev teplé vody: 
pravděpodobně v užívané části 1.NP (kancelář) zajišťován el. ohřívačem; průtokovým; v ostatních 
částech stavby nezjištěno 

Vnitřní vodovod: proveden částečný rozvod studené vody  Hygienické vybavení: nezjištěno 

Vnitřní kanalizace: nezjištěno Vnitřní plynovod: nezjištěno 

Elektroinstalace: na jističe, částečný rozvod světelného proudu (230V) i motorového proudu (400V) 

Výtahy: nejsou Vybavení kuchyní: nezjištěno 

Ostatní: 
např. vzduchotechnika, hydranty, rozvod EPS, EZS, strukturovaná kabeláž, krb, digestoř, odvětrávání 
ventilátory, rozvod antén pod omítkou: nebylo zjištěno 

Upozornění: Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení 
a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich 
skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace 
příslušenství. 

Pravděpodobná dispozice: 

1.NP: vstup, kancelář, sociální zázemí; vstup, dílna; další prostory jsou pravděpodobně nevyužity, ve 
fázi rekonstrukce (hrubé stavby) 

2.NP: chodby, cca 2x schodišťový prostor, další prostory (ve fázi rekonstrukce - hrubá stavba)  

3.NP: chodby, cca 2x schodišťový prostor, další prostory (ve fázi rekonstrukce - hrubá stavba) 

 

Konstruk ční řešení a technické vybavení skladu na pozemku parc.č. 161: 

Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu, půdorysně postavenou ve tvaru obdélníka. Nosné 
konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní a vnější omítky vápenocementové. Střecha je pultová 
s dřevěným krovem, krytin v kombinaci živičných pásů a klempířských prvků z pozinkovaného 
plechu. Vrata plechová, dvoukřídlá, okna s jednoduchým zasklením. Podlahy z betonové mazaniny. 
Pravděpodobně proveden rozvod elektroinstalace. 

Pravděpodobná dispozice:  

1.NP: dílny a sklady 

 

Srovnávací parametry: 

Název Zastavěná plocha 
[m2] 

Užitná  
plocha 
[m2] 

Stavba č.p. 92 1 378,65 
2 655,14  

(z tohoto užívaná plocha 
v 1.NP cca 200 m2) 

Sklad na pozemku parc.č. 161 206,50 161,17 
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Věžový zděný komín 6,25 -- 

Pozemky po zaokrouhlení 1 591 4 666 

 
 
 

Závady technické povahy: 

Stavba č.p. 92 je využívána pouze částečně, z větší části je stavba ve fázi hrubé stavby s opravenou 
střechou a osazenými okny, některé výplně otvorů jsou původní, nebo chybí. Zbývající prvky 
dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu, ovšem prvky krátkodobé 
životnosti (PKŽ) již vykazují známky zvýšeného opotřebení (např. některé původní klempířské 
prvky) nebo úplně chybí. Pravděpodobně se jedná, zvětší části pouze o hrubý skelet stavby, 
s částečnou vnitřní rekonstrukcí a bez možnosti, v tomto stavu, případného užívání v celém rozsahu. 
Použité stavební materiály nad rámec hrubé stavby jsou již pravděpodobně dožité nebo nefunkční: 
dřevěné prvky, omítky, podlahy, dveře, schodiště, vytápění, rozvody ZTI vč. zařizovacích předmětů 
a rozvodů elektro. 

Stavba na pozemku parc.č. 161: prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) i prvky krátkodobé životnosti 
(PKŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu.  

Zpevněné plochy v areálu jsou zčásti nedokončené, bez finálních povrchů, dále chybí vjezdová brána.   

 

Rizika ekonomické povahy: 

Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit poměrně vysoké finanční prostředky na 
rekonstrukci a opravy. Stanovení jejich výše značně přesahuje rámec tohoto znaleckého posudku, 
navíc jsou závislé na představě o rozsahu a kvalitě rekonstrukce potenciálním novým vlastníkem. 

 

Závady právní povahy: 

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 194 existuje soubor omezení vlastnického práva (zástavní 
právo, zahájení exekuce). To však vhledem k účelu posudku (pro exekuční řízení) nepovažujeme za 
závady právní povahy a není s nimi v tomto posudku uvažováno. 

Na střeše stavby č.p. 92 jsou umístěny fotovoltaické panely, které nejsou ve vlastnictví povinného 
a nejsou předmět ocenění v tomto znaleckém posudku. 

Upozorňujeme na existenci věcných břemen, které jsou oceněny samostatně níže. 
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Srovnávací nemovité věci (SN): 

 

1) Areál ke komerci 

Nabídková cena: 6 800 000 Kč 
Lokalita: Hlízov, okres Kutná Hora 
Stavba: Kamenná 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Typ domu: Přízemní 
Užitná plocha: 1 484 m2 
Plocha pozemku: 2 941 m2 
Odpad: Jímka 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Skladové prostory. Celková plocha pozemku 2 941 m2. Na pozemku dvě budovy/stodoly s 
betonovými podlahami o výměře 1 484 m2. V jedné části budovy sociální zázemí. Vybavení: 
elektřina, voda, odpady do jímky.  
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář EVROPA 
Lorecká 108/16, 28401 Kutná Hora - Hlouška 
www.rkevropa.cz 
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2) Areál ke komerci 

Nabídková cena: 6 890 000 Kč 
Lokalita: ulice Čáslavská, Heřmanův Městec  
Stavba: Skeletová 
Stav objektu: Dobrý 
Podlaží: 3 
Užitná podlahová: 2 618 m2 
Podlahová plocha: 2 051 m2 
Plocha areálu: 1 335 m2 
Popis: 
Výrobně-skladovací areál v Heřmanově Městci na hlavní ulici Čáslavská. Jedná se o areál bývalé 
Pektiny, který se skládá z třípodlažní budovy se dvěma výtahy, dvěma vykládacími rampami, komín. 
Vjezd z hlavní komunikace ve směru Čáslav - Chrudim, zadním přístup z obslužné komunikace. 
Areál o výměře 1 335 m2, podlahová plocha 2 051 m2 ve třech podlažích. Výrobní areál dále 
obsahuje 3 vybavené a pronajaté malometrážní byty, prodejnu a dílnu v přízemí. Vlastní zdroj vody - 
studna. Celý areál prošel částečnou rekonstrukcí. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář TALANDA Invest s.r.o. 
17. listopadu 342, 53002 Pardubice - Zelené Předměstí 
www.talanda-invest.cz 
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3) Areál ke komerci 

Nabídková cena: 8 000 000 Kč 
Lokalita: Brněnská, Jevíčko 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Dobrý 
Plocha pozemků: 20 136 m2 
Užitná plocha: 6 514 m2 
Parkování: 20 
Garáž: 4 
Voda: Dálkový vodovod 
Plyn: Plynovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Areál historického pivovaru ve městě Jevíčko, který byl založen roku 1896. V současné době areál 
neslouží svému původnímu účelu. Část areálu je pronajata celkem 5 subjektům, v části provozuje 
vlastník areálu lihovar s pálenici, výrobu nealkoholických nápojů. Plocha pozemků celkem 
20 136 m2. V areálu zpevněné plochy na nádvoří. Podlahová plocha celkem 6 514 m2. V areálu 
soubor staveb: 1) hlavní budova: sladovna včetně hvozdu a skladů, kompresorovna, rozvodna, varna, 
spilka, ležácký sklep, filtrace, ledovna, umývárna, stáčírna, expediční sklad, výroba, celní daňový 
sklad, údržbářská dílna, 2) administrativní budova se sociálním zařízením, kanceláří, laboratoří, 
sklady a dílnami, 3) skladovací přístřešky, 4) kotelna, palírna, 5) strojovna studní. Inž. sítě: veřejný 
vodovod, vlastní studny s kapacitou cca 75.000 hl vody ročně, napojeno na městskou kanalizaci, el. 
energie, plynofikováno. Příjezdové cestě ve vlastnictví společnosti, ze silnice č. 374. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Gaute  
Lidická 2006/26, 60200 Brno - Černá Pole 
www.gaute.cz 
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4) Areál ke komerci 

Nabídková cena: 8 500 000 Kč 
Lokalita: Hrochův Týnec - Stíčany, okres Chrudim  
Stavba: Smíšená 
Typ domu: Patrový 
Užitná plocha: 6 413 m2 
Plocha podlahová: 2 402 m2 
Voda: Dálkový vodovod 
Topení: Ústřední plynové 
Plyn: Plynovod 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Komerční areál u komunikace vedoucí z Hrochova Týnce do Pardubic. Jedná se o soubor budov: 
bývalé silo, výška stropů cca tří metry (podkroví 12m) a s nosností podlah 1.500kg/m2. Na silo 
navazuje bytový dům se třemi bytovými jednotkami (1+kk, 2+1 a 3+1) po částečné rekonstrukci, 
které jsou pronajímány. Déle sklepní a půdní prostory. Na oploceném pozemku 2 skladové haly o 
výměrách 168 m2 a 392 m2. Plochy zpevněné, uprostřed areálu funkční váha. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář HARVILLA - REALITY s.r.o. 
Slovanská alej 1960/24, 32600 Plzeň - Východní Předměstí 
Tel.: 377 445 369 
www.harvilla.cz 
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5) Areál ke komerci 

Nabídková cena: 9 900 000 Kč 
Lokalita: Česká Skalice, okres Náchod 
Stavba: Smíšená 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Typ domu: Přízemní 
Užitná plocha: 1 650 m2  
Plocha areálu: 4 550 m2 
Venkovní zpevněná plocha: 1 600 m2 
Popis: 
Výrobně skladovací areál v katastrálním území Česká Skalice. Objekt je vybaven administrativní 
částí, možností vjezdu nákladního vozu přímo do skladovací části a venkovními zastřešenými 
skladovacími prostory. Areál je určen ke komerčnímu využití a dle platného ÚP je začleněn do 
území, které je vedeno pro výrobu a skladování - drobná a řemeslná výroba (VD). Přípojky 
inženýrských sítí: elektrika, vodovod, kanalizace, plyn. Areál se nachází na jižním okraji České 
Skalice, vzdálen cca 390 m od silnice 1. třídy č. 33 mezi Hradcem Králové a Náchodem. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář 108 AGENCY, s.r.o. 
ulice Příběnická 939/20, 13000 Praha - část obce Žižkov 
www.108agency.cz 
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6) Areál ke komerci 

Nabídková cena: 10 000 000 Kč 
Lokalita: Dimitrovova, Svitavy - Předměstí 
Stavba: Smíšená 
Stav objektu: Dobrý 
Podlaží: 3 
Plocha zastavěná: 6 182 m2 
Užitná plocha: 6 640 m2 
Popis: 
Halové prostory, v dobrém stavu (nutná částečná oprava střechy), vhodné jak pro výrobu, tak pro 
skladování. V areálu se nachází i další společnosti. 
 

   
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Lightway, s.r.o. 
Za Tratí 235, 25219 Chrášťany 
Tel.: +420 800 503 090 
www.lightway.cz 
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7) Areál ke komerci 

Nabídková cena: 11 490 000 Kč 
Lokalita: Dvůr Králové nad Labem - Verdek, okres Trutnov 
Stavba: Smíšená 
Stav objektu: Velmi dobrý 
Umístění objektu: Okraj obce 
Podlaží: 1 
Plocha zastavěná: 2 900 m2 
Užitná plocha: 3 400 m2 
Plocha areálu: 13 016 m2 
Parkování: 15 
Voda: Dálkový vodovod 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Komerční areál pro skladování a výrobu s kompletním technickým a administrativním zázemím, o 
celkové rozloze 13 016 m2. Areál byl v průběhu let opravován a je ve velmi dobrém a pravidelně 
udržovaném stavu. V areálu jsou asfaltové komunikace, vlastní parkování, veřejné osvětlení. Celý 
areál je oplocen a napojen na bezpečnostní systém. V areálu se nacházejí dvě budovy: první budova s 
kancelářským a skladovacím zázemím. Druhá budova se sklady, 2x dílna, zázemí pro mechanizaci a 
nově vybudovaná prodejna. Areál je napojen na el. 230/400 V, obecní vodovod, kanalizace je 
svedena do ČOV s přepadem do trativodu, vytápění tepelným čerpadlem a kotlem na pelety. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Tana 
Palackého 741, 54401 Dvůr Králové nad Labem 
www.tana.cz 
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8) Areál ke komerci 

Nabídková cena: 12 500 000 Kč 
Lokalita: Litomyšl - Pohodlí, okres Svitavy 
Stavba: Cihlová 
Stav objektu: Dobrý 
Typ domu: Patrový 
Plocha zastavěná: 2 223 m2 
Užitná plocha: 13 221 m2 
Voda: Místní zdroj 
Topení: Lokální plynové 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V 
Popis: 
Areál bývalých Českých Radiokomunikací. Hlavní budova bývalý energoblok, dispozice: dvě haly s 
portálovým jeřábem o celkové nosnosti 8t, několik kancelářských, skladovacích prostor a sociální 
zázemí. Vedle budovy energobloku se nachází dvě menší budovy a to bývalá hlavní rozvodna 
(dvoupatrová budova, bez sociálního zařízení s několika průchozími místnostmi) a olejová sila. Celý 
areál je v udržovaném stavu. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář JOCH reality 
Hrušová 31, 56555 Hrušová 
www.jochreality.cz 
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9) Areál ke komerci 

Nabídková cena: 12 500 000 Kč 
Lokalita: Moravská Třebová - Předměstí, okres Svitavy 
Stavba: Smíšená 
Užitná plocha: 5 237 m2 
Plocha areálu: 10 549 m2 
Voda: Dálkový vodovod 
Odpad: Veřejná kanalizace 
Elektřina: 230V, 400V 
Popis: 
Komerční prostory - bývalá mlékárna. Areál byl využíván na zrání, uzení, porcování sýrů a 
kompletaci zboží. Nyní je prázdný, nevyužívaný, ale v dobrém technickém stavu. Areál je kompletně 
oplocený, střežený kamerovým systémem. V areálu se nachází vybavená prodejna, kancelářské 
prostory a zázemí včetně jídelny pro zaměstnance. Manipulační prostory, skladovací prostory a 
vybavené chladírny. Tři nakládací rampy s rolovacími vraty. Vše je plně funkční. V územním plánu 
je areál schválený jako občanské vybavení pro komerční zařízení malá a střední. Areál je vhodný pro 
administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, dále také jako skladovací prostory a 
dílny. 
  

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář COLOSEUM NEMOVITOSTI, s.r.o. 
Sadová 149/2, 67801 Blansko 
Tel.: +420 800 536 536 
www.coloseumreality.cz 
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10) Areál ke komerci 

Nabídková cena: 12 900 000 Kč 
Lokalita: K Čáslavkám, Černožice 
Stavba: Smíšená 
Stav objektu: Dobrý 
Typ domu: Přízemní 
Užitná plocha: 21 146 m2 
Popis: 
Funkční celek pozemků a staveb v uzavřeném a oploceném areálu, využívaný původně pro 
zemědělskou výrobu, později pro garážování a nákladní automobilovou dopravu. Areál vznikl 
vyčleněním z původního Drůbežářského závodu. Soubor pozemků ze čtyř parcel, je neoplocený a 
není užívaný s provozními pozemky a stavbami. Prodej na základě insolvenčního řízení. 
 

  
 
Zdroj: 
Realitní kancelář Bidli 
ulice Jindřišská 889/17, 11000 Praha 
www.bidli.cz 
 
 
 
 
 



   Odhadci a znalci CZ, s.r.o.  Znalecký posudek č. 5190 – 284 / 2018 

18 

Závěrečná analýza 

Ceny uváděné v nabídkách realitních kanceláří nelze vždy použít ve 100%, ale pouze orientačně 
a s velkou obezřetností vzhledem k tomu, že realitní kanceláře většinou v první fázi inzerce respektují 
přání prodávajícího, které bývá zpravidla nadsazené a nereflektuje realitu trhu. Realitní kanceláře 
tedy zpravidla inzerují ceny určené prodávajícími a až po delší době, v dalších fázích neúspěšné 
inzerce ceny snižují. Např. v příspěvku „Vztah nabídkových cen obytných nemovitostí a jejich 
odpovídajících dob trvání nabídky“ prezentovaném na XVIII. mezinárodní konferenci soudního 
inženýrství jeho autor Ing. Martin Cupal uvádí: „Změnu ceny v průběhu trvání nabídky vyjadřuje tzv. 
koeficient redukce ceny, který představuje poměr tržní ceny ku ceně nabídkové. Zpravidla je tento 
koeficient kZC ≤ 1,00. To znamená, že ceny nabídkové jsou zpravidla vyšší než ceny tržní. Při 
oceňování nemovitostí porovnávací metodikou se někdy používá paušálně hodnota kZC = 0,85.“ 
Uveřejněno v časopise Soudní inženýrství č. 4, ročník 20-2009 na str. 188. 

Obdobně v časopise „Odhadce a oceňování majetku“ č. 3-4/2009 v článku autorů Ing. Jana 
Cimburka, Ph.DR. Michala Hlaváčka, Ph.D., doc. Ing. Luboše Komárka, Ph.D., M.SC., MBA, na str. 
37 se uvádí, že nabídkové ceny a ceny skutečných prodejů vykazují podobné tendence (korelační 
koeficienty v hodnotách od 0,85 do 0,99). 

Stejně tak uvádí Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, VII. 
vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008, ISBN 978-80-7204-578-5, strana 350: „Ceny 
inzerované jako požadované prodejní jsou zpravidla vyšší, než jaké budou nakonec dosaženy. 
Postupným podrobným sledováním je možno si ověřit, jak cena určité nemovité věci postupně v čase 
klesá, až z inzerce zmizí - nemovitá věc se zřejmě prodala za cenu blízkou poslední požadované. 
Cena nemovité věci nemůže být větší, než cena stejné nemovité věci inzerované k prodeji.“ V dalším 
textu pak: koeficient zdroje informace: 0,65 - 1,00. 

Metoda přímého porovnání: 

Index odlišnosti IO 
Srovnávací 

nemovité věci 

Cena ke 
srovnání 

[K č] zdroj poloha velikost tech. stav a 
vybavenost 

ostatní 

Upravená 
cena [Kč] 

SN 1 6 800 000 0,85 0,90 1,20 0,90 1,00 5 618 160 
SN 2 6 890 000 0,85 0,85 1,20 0,70 1,00 4 181 541 
SN 3 8 000 000 0,85 0,95 0,60 0,85 1,00 3 294 600 
SN 4 8 500 000 0,85 0,85 1,00 0,70 1,00 4 298 875 
SN 5 9 900 000 0,85 0,85 1,05 0,70 1,00 5 257 271 
SN 6 10 000 000 0,85 0,75 0,85 0,60 1,00 3 251 250 

SN 7 11 490 000 0,85 0,85 0,75 0,60 1,00 3 735 686 
SN 8 12 500 000 0,85 1,00 0,75 0,70 1,00 5 578 125 
SN 9 12 500 000 0,85 0,75 0,80 0,60 1,00 3 825 000 
SN 10 12 900 000 0,85 0,85 0,65 0,75 1,00 4 543 622 

   n: počet srovnávacích nemovitostí 10 
   Obvyklá cena: 4 358 413 

   Obvyklá cena po zaokrouhlení: 4 358 000 
   Statistické veličiny: 

   Směrodatná odchylka [SO] 880 755 
   Minimální hodnota 3 251 250 
   AP - SO 3 477 245 
   Aritmetický průměr [AP] 4 358 000 

   AP + SO 5 238 755 
   Maximální hodnota 5 618 160 
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3 OCENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁV A ZÁVAD S NEMOVITÝMI V ĚCMI  
SPOJENÝCH  

Ve výpisu z katastru nemovitostí LV č. 194 je v jeho části B1 Jiná práva uvedena Věcná břemena:  

 

 

Z hlediska ocenění tímto znaleckým posudkem jsou věcná břemena zřízena ve prospěch předmětu 
ocenění, nejedná se tedy o závadu (ztrátové věcné břemeno). Naopak těmito věcnými břemeny je 
vlastně zřízena možnost bezproblémového přístupu k předmětu ocenění, nebyla proto zohledněna 
žádná ztráta plynoucí z nemožnosti přístupu k objektům po vlastních pozemcích.  

Hodnota výše specifikovaných věcných břemen je promítnuta do výsledné obvyklé ceny předmětu 
ocenění. 

 
 

4 OCENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁV A ZÁVAD S NEMOVITÝMI V ĚCMI  
SPOJENÝCH  

Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 194 existuje v jeho části C omezení vlastnického práva. 
Jedná se o věcné břemeno: 

 

 

Vlastník nemovité věci tedy nemůže předmět ocenění sám užívat v celém rozsahu, v rámci ocenění 
tedy provádíme odpočet tohoto omezení vlastnického práva. 
 



   Odhadci a znalci CZ, s.r.o.  Znalecký posudek č. 5190 – 284 / 2018 

20 

Ocenění se provádí ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb. (zákon 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, č. 350/2012 Sb., č. 
303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb., resp. dle vyhlášky 
č. 457/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů: 
§16b odst. 3): Roční užitek se násobí počtem let užívání práva, nejvýše však pěti.  

Výpočet: 

Čisté příjmy z potenciálního pronájmu předmětu ocenění v daném místě lze očekávat ve výši 4 až 
6 tis. Kč/měsíc, pro výpočet aplikujeme střed uvedeného intervalu, tedy 5 tis. Kč/měsíc, tzn. 60 000,- 
Kč/rok. 

Roční užitek = 60 000,- Kč/rok × 5 = 300 000,- Kč 

Ztrátová hodnota věcného břemene činí: - 300 000,- Kč 
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C REKAPITULACE  

Obvyklou cenu nemovitých věcí: 

 

bez započítání ztrátové hodnoty věcného břemene, indikujeme ke dni ocenění na: 

4 358 000,- Kč 
 

Ztrátovou hodnotu věcného břemene: 

 

 

indikujeme ke dni ocenění na: 
- 300 000,- Kč 
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Výslednou obvyklou cenu nemovitých věcí: 

 

indikujeme ke dni ocenění ve výši: 

 4 058 000,- Kč 
slovy: Čtyřimilionypadesátosmtisíc korun českých 

 

Poznámky: 

Na střeše stavby č.p. 92 jsou umístěny fotovoltaické panely, které nejsou ve vlastnictví povinného 
a nejsou předmět ocenění v tomto znaleckém posudku. 
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D ZNALECKÁ DOLOŽKA  

Znalecký posudek jsme podali jako znalecký ústav vedený v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 
zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a ustanovením § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb., 
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, zapsaný dle Rozhodnutí 
ministryně spravedlnosti a předsedkyně legislativní rady vlády České republiky č.j. 193/2009-OD-ZN 
ze dne 08.10.2009 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost: pro 
obor ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí. 

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 5190 – 284 / 2018 deníku znaleckého ústavu. 

Otisk znalecké pečetě: 

 

 

 

V Hradci Králové dne 08.06.2018 

Podpis za znalecký ústav:                     Ing. Milan Bálek 
jednatel společnosti 

Odhadci a znalci CZ, s.r.o. 
Přemyslova 38/1285 

500 08  Hradec Králové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E PŘÍLOHY  
 

1. Barevná fotodokumentace 
2. Snímek katastrální mapy 
3. Vratka dopisu s výzvou k umožnění ohledání nemovité věci 
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 108991192-107864-180626170006, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož

převedením vznikl.
 
Vstup v listinné podobě se skládá z 28 listů (stránek textu).
 
Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku
 

Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 

Ověřující osoba: 
 
Soudní exekutor Mgr. Dušan Šnaider dne 26.06.2018
 

 

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

108991192-107864-180626170006
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