
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 
číslo 2826/03/18 

 

 

 

NEMOVITÁ VĚC: Pozemek st.parc.č.3532/33 se stavbou č.p. 3135 a poz.parc.č. 3532/32 vše v k.ú. 

Česká Lípa 

Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa 

Adresa nemovité věci: Svárovská 3135, 470 01 Česká Lípa  
 

 

 

OBJEDNAVATEL: EURODRAŽBY.CZ a.s.                                    č.j. 259/2017-N,  

IČO: 29135419 

Adresa objednavatele: Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 
 

 
 

ZHOTOVITEL : Stanislav Kerhart 

Adresa zhotovitele: Ohaveč 18, 506 01 Jičín 
 IČ: 43516963 telefon: 736 259 228 e-mail: 

stanislav.kerhart@email.cz 

 DIČ: CZ530318282 fax:   
 

 

 

ÚČEL OCENĚNÍ: Zjištění obvyklé ceny pro účely dražebníka (ocenění stávajícího stavu) 
 

 

  
 

 

OBVYKLÁ CENA 19 000 000 Kč 

 
Stav ke dni : 27. 11. 2017 Datum místního šetření:  27.11.2017 

 Za přítomnosti: vedoucího autosalonu pana Černáka 

Počet stran:  32 stran  Počet příloh: 15 Počet vyhotovení:  2 
 

 

 

 

 

V Ohavči, dne 10.1.2018 Stanislav Kerhart 
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NÁLEZ 
 

Znalecký úkol  
Ocenění pozemku parc.č. 3532/32 a poz.parc.č. 3532/33 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou 

č.p. 3135 (obchod) vše na LV č. 12285 pro k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa, okres Česká Lípa. 

Ocenění je provedeno ve smyslu definice uvedené v § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku podle stavu nemovitosti ke dni místního šetření t.j. k  27.11.2017. 

Při místním šetření v oceňované nemovitosti vystupoval jako zástupce vlastníka  (firmy TAS 

Komplex s.r.o.) pracovník, který se představil jako pan Černák. Umožnil prohlídku a pořízení 

fotodokumentace pouze v části nemovitosti, měření ploch nedovolil. Předložil znalecký posudek 

oceňované nemovitosti, který vypracoval Ing. Jaroslav Škorpil pro Českou spořitelnu a.s. dne 

10.11.2010 pod č. 059-2010-474. Podle mého posouzení odpovídá ve výše uvedeném znaleckém 

posudku popis a výměry nemovitosti stavu oceňované nemovitosti ke dni místního šetření t.j. k 

27.11.2017. 

 
 

Základní pojmy a metody ocenění  
Obvyklá cena (tržní hodnota, obecná cena) 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - 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 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 věci a určí se porovnáním. 

 

Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je definována tržní hodnota - "odhadovaná 

částka, za kterou by měl být majetek k datu ocenění směněn v transakci bez osobních vlivů mezi 

dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci 

jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku." 

 

Stanovení tržní hodnoty 

Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných 

ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihujíc současnou hodnotu majetku. Ta je velmi 

proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se vyvíjejí v období rozvoje tržního 

hospodářství, stabilizace finanční politiky a soukromého podnikání. Použití metod a způsob 

stanovení tržní hodnoty je také ovlivněn i účelem, pro který se tržní hodnota majetku zjišťuje. 

 

Pro odhad tržní hodnoty se používají tyto oceňovací metody: 

Metoda věcné hodnoty 

Věcná hodnota (časová cena) je reprodukční cena věci snížená o přiměřené opotřebení odpovídající 

opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání. Cena reprodukční je cena, za kterou 

by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu 

opotřebení. 
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Metoda výnosová 

Tato metoda je založena na koncepci "časové hodnoty peněz a relativního rizika investice".  

Výnosovou hodnotu si lze představit jako jistinu, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě 

uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovité věci. 

 

Metoda porovnávací (komparativní, srovnávací) 

Metoda je založena na porovnání předmětné nemovité věci s obdobnými, jejichž ceny byly v 

nedávné minulosti na trhu realizovány, jsou známé a ze získané informace je možno vyhodnotit jak 

hodnotu samotné stavby či souboru staveb, tak hodnotu pozemku. 
 

Přehled podkladů  
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 12285 pro k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa, okres Česká Lípa 

Kopie katastrální mapy  

Zjištění na místě samém dne 27.11.2017 v  době od 9,00 do 10,30 hod. 

Sdělení pracovníka autoservisu p. Černáka 

Znalecký posudek č. 059-2010-474 ze dne 16.11.2010 Ing. Jaroslav Škorpila 

Nabídky nemovitostí v místě oceňované nemovitosti 

Údaje Pojišťovny Kooperativa - povodňové riziko 
 

Místopis  
Město Česká Lípa je sídlem okresu, nachází se, v Libereckém kraji, v průměrné nadmořské výšce 

258 m. Městem protéká řeka Ploučnice. V současné době ve městě žije cca 37.150 obyvatel. Z 

občanské vybavenosti je v České Lípě kompletní občanská vybavenost -  zdravotní středisko, 

lékárny, nemocnice,  mateřské školy, základní školy, střední školy včetně gymnázia, veřejná 

knihovna, kompletní síť prodejen, oddělení Policie ČR, poštovní úřad, řada sportovišť a veřejné 

koupaliště. Dopravní spojení s ostatními městy má Česká Lípa vlakové a autobusové.  

Oceňovaná nemovitost se nachází v jižní části města v ulici Svárovská asi 1 km jižně od středu 

města, kterým je náměstí T.G.M. 
 

SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV 
Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna Okolí :  bytová zóna  průmyslová zóna 

  ostatní  nákupní zóna   ostatní  nákupní zóna 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon 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 - smíšená zástavba 

Přístup k pozemku  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 

Přístup přes pozemky:  
4674 Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa / ostatní plocha - ostatní 

komunikace (ulice U Katovny) 
   

 

Celkový popis  
Oceňovaná nemovitost z roku 2004 a přístavba z roku 2010 je budovou pro obchod a servis. 

Budova č.p. 3135 Autosalon Renault je samostatně stojící nepodsklepený objekt s prodejní a 

servisní halou, které jsou jednopodlažní a patrovou částí, kde jsou kanceláře, zasedací místnost, 

šatny a sociální zařízení. Konstrukce stavby je ocelový montovaný skelet opláštěný tepelně 

izolačními panely, v prodejní hale převládají prosklené plochy. Stropy a střešní konstrukce jsou z 

ocelových vazníků, střecha je plochá s krytinou z trapézového plechu.  

Dispozice: 

1.NP - výstavní a prodejní hala, WC pro zákazníky, servisní a opravárenská hala, WC pro 
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zaměstnance, spojovací chodba, čajová kuchyňka, úklidová komora, schodiště, archiv, technická 

místnost, sklad náhradních dílů, sklad olejů,  kompresorovna, dílna 2, dílna 3. 

2.NP - schodiště, chodba, sociální zařízení, kanceláře, zasedací místnost, kuchyně, šatna a sociální 

zařízení. 

Stavebně technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovitosti je z veřejné komunikace, 

stavba je připojena na veřejný vodovod, kanalizaci, elektrorozvodnou síť a zemní plyn. Riziko 

záplav je na st.3. 
 

Silné stránky  
Velmi dobrý stavebně technický stav, nízký stupeň opotřebení jednotlivých konstrukcí (novostavba 

z roku 2004/2010), vhodná poloha pro komerční využití, umístění nedaleko středu města. 

Dostatečně velká plocha pro parkování zákazníků. Přípojky všech inženýrských sítí.  
 

Slabé stránky  
Riziko záplav je na st. 3 (1 nejnižší, 4 nejvyšší). 
 

RIZIKA  
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou  
NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 

NE Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) 

NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací 

NE Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace 
  

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci:   
ANO Nemovitá věc situována v záplavovém území 

Komentář: Riziko záplav je na st.3.  
  

 

Věcná břemena a obdobná zatížení:   
ANO Věcná břemena neovlivňující obvyklou cenu (např. přípojky inženýrských sítí) 

ANO Zástavní právo 

ANO Ostatní finanční a právní omezení 

Komentář: Věcné břemeno (podle listiny) připojení a vedení přípojky NN 

 
Zástavní právo smluvní pohledávka ve výši 13.000.000,-Kč 
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4, IČO:45244782 
 

Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 1.000.000,- Kč s přísl. a veškerých budoucích 
pohledávek až do celkové výše 1.000.000,- Kč, které vzniknou od uzavření této Smlouvy do 30.9.2023 
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4, IČO: 45244782 
 

Zástavní právo smluvní k zajištění dluhů do celkové výše 1.700.000,- Kč s přísl. a dalších dluhů až do 
celkové výše 3.400.000,- Kč, které vzniknou od uzavření této smlouvy do 30.9.2020 
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4, IČO: 45244782 
 

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh zást. právem V-3115/2003-501, 
V-5189/2003-501, V-3197/2013-501 a V-4681/2013-501 
nezajistit nový dluh  
 

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého zapsaného pod V-3115/2003-501, 
V-5189/2003-501, V-3197/2013-501 a V-4681/2013-501 záměnou zást. práva 
 

Zákaz zcizení po dobu trvání zást. práva Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 
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4, IČO: 45244782  
 

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro pohledávku ve výši 957.427,- Kč s příslušenstvím 
Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, Libeň, 18200 Praha 
 

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro pohledávku ve výši 222.501,01 Kč s příslušenstvím 
Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, Nové Město, 11000 Praha 1 
 

 

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh 
 

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého 
  

 

Ostatní rizika: nejsou  
NE Nemovitá věc není pronajímána 

Komentář: Podle sdělení zástupce firmy pana Černáka není objekt pronajímán.  
  

 

OBSAH  

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Objekt autoservisu Renault  

2. Hodnota pozemků  

2.1. Pozemky  

3. Výnosová hodnota  

3.1. Autosalon a servi s dílnami  

4. Porovnávací hodnota  

4.1.   

 

OCENĚNÍ  

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Objekt autoservisu Renault  

Věcná hodnota dle THU    
 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název 
Zastavěná 

plocha 

Konstr. výška 

vrchní stavba  972,00 m
2 

 6,50 m 

zastřešení  410,00 m
2 

 1,10 m 

Obestavěný prostor 

 

Výpočet jednotlivých výměr 

Název Obestavěný prostor  [m
3
] 

vrchní stavba (972)*(6,50) =  6 318,00 m
3 

zastřešení (20,00*20,50)*(1,10) =  451,00 m
3 

 

(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 
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Název Typ 
Obestavěný 

prostor 

vrchní stavba   6 318,00 m
3 

zastřešení   451,00 m
3 

Obestavěný prostor - celkem:  6 769,00 m
3 

 
 

Konstrukce Popis 

1. Základy vč. zemních prací betonové pasy izolované 

2. Svislé konstrukce kovové 

3. Stropy kovové 

4. Krov, střecha ocelový 

5. Krytiny střech sendvičové 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 

7. Úprava vnitřních povrchů sádrokartonové obklady 

8. Úprava vnějších povrchů elox 

9. Vnitřní obklady keramické běžný keramický obklad 

10. Schody kovové 

11. Dveře dýhované 

12. Vrata kovová 

13. Okna plastová 

14. Povrchy podlah plovoucí + dlažba 

15. Vytápění ústřední s plynovým kotlem do ocelových radiátorů 

16. Elektroinstalace světelná třífázová 

17. Bleskosvod bleskosvod 

18. Vnitřní vodovod plastové trubky 

19. Vnitřní kanalizace do veřejné kanalizace 

20. Vnitřní plynovod rozvod zemního plynu 

21. Ohřev teplé vody centrální ohřev vody 

22. Vybavení kuchyní vařič 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprchové kouty 

24. Výtahy chybí 

25. Ostatní domácí telefon 

26. Instalační pref. jádra chybí 
  

 

 

 Ocenění 

Zastavěná plocha (ZP) [m
2
] 972 

Užitná plocha (UP) [m
2
] 1 094 

Obestavěný prostor (OP) [m
3
] 6 769,00 

Jednotková cena (JC) [Kč/m
3
] 4 500 

Rozestavěnost % 100,00 

Upravená cena (RC) [Kč/m
3
] 4 500 

Reprodukční hodnota 

(RC * OP) 

[Kč] 30 460 500 

Stáří roků 13 

Další životnost roků 67 

Opotřebení % 16,30 

Věcná hodnota (VH) [Kč] 25 495 439 
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2. Hodnota pozemků  

2.1. Pozemky  

Porovnávací metoda 
 

Přehled srovnatelných pozemků: 

Název: Prodej komerčního pozemku 811 m2 

Lokalita: Česká Lípa, okres Česká Lípa 

Popis: U hlavní komunikace, procházející Českou Lípou nabízíme nezasíťovaný pozemek o 

výměře 811 m
2
 vhodný pro komerční využití, např. pro sklad, výrobu a podobně. 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 

velikost pozemku - menší výměra 1,15 

poloha pozemku - větší vzdálenost do centra 1,08 

dopravní dostupnost - horší 1,03 

možnost zastavění poz. - srovnatelná 1,00 

intenzita využití poz. - srovnatelná 1,00 

vybavenost pozemku - chybí IS 1,12 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,38 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m
2
 ] JC [ Kč/m

2
 ] KC [ Kč/m

2
 ] 

486 600 811 600,00 1,78 1 067,70 
 

Název: Prodej komerčního pozemku 2 220 m2 

Lokalita: Litoměřická, Česká Lípa - Dubice 

Popis: Prodej stavebního pozemku v České Lípě, v průmyslové části Dubice, parc.č. 371/10. 

Pozemek se nachází v uzavřeném, celkově oploceném areálu s možností výstavby 

průmyslových hal (součástí ceny projekt a stavební povolení), či pro jakékoliv další 

průmyslové využití (skladovací prostory, aj.). Pozemek je zasíťován (elektřina, voda, 

možnost přivedení přípojky plynu). V současné době stojí na pozemku plechová garáž 

- viz katastrální mapa.  

Koeficienty: 
redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 

velikost pozemku - srovnatelná 1,00 

poloha pozemku - větší vzdálenost do centra 1,03 

dopravní dostupnost - srovnatelná 1,00 

možnost zastavění poz. - srovnatelná 1,00 

intenzita využití poz. - srovnatelná 1,00 

vybavenost pozemku - srovnatelná 1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,03 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m
2
 ] JC [ Kč/m

2
 ] KC [ Kč/m

2
 ] 

3 307 800 2 220 1 490,00 0,95 1 422,67 
 
 
 

Název: Prodej komerčního pozemku 1 803 m2 

Lokalita: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice 

Popis: Stavební parcela s ideální jihozápadní orientací o výměře 1.803 m2 se nachází na 

klidném okraji Roudnice nad Labem poblíž výjezdu k dálnici D8. Možnosti využití: 

obytná zástavba - rodinné domy a rovněž podnikatelská činnost (smíšená výroba – 
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samostatné stavby pro lehkou výrobu, provozovny, řemeslné výroby, dále služby, 

prodejní sklady, sklady a skladovací plochy. Pozemek je částečně rovinatý, částečně 

ve velmi mírném sklonu, oplocený, obdélníkového půdorysu, s rozměry 15 x 120 m. 

Lze využít i jako investici a rozdělit na 2 samostatné parcely se zachováním průjezdu 

na tu vzdálenější – šířka cca 2,5 - 3 m. Za vzdálenější hranicí pozemku směrem od 

vjezdu na pozemek je v územní plánu naplánovaný obchvat města. Na pozemek je 

přivedena přípojka vodovodu. Přípojku kanalizace je možné napojit na vysazenou 

odbočku na kanalizační stoce na okraji komunikace, přípojku elektro je možné vysadit 

na hlavním zemním vedení na hranici pozemku. Přístup je po asfaltové zpevněné 

silnici. V blízkosti je zastávka MHD, železniční stanice Hracholusky (cca 800 m). 

Výborná dostupnost do centra města (2 km), na dálnici D8 (3 km), do Prahy (40 km).  

Koeficienty: 
redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 

velikost pozemku - srovnatelná 1,00 

poloha pozemku - mimo centrum města 1,05 

dopravní dostupnost - srovnatelná 1,00 

možnost zastavění poz. - srovnatelná 1,00 

intenzita využití poz. - srovnatelná 1,00 

vybavenost pozemku - pouze přípojka vody 1,08 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,13 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m
2
 ] JC [ Kč/m

2
 ] KC [ Kč/m

2
 ] 

1 899 000 1 803 1 053,24 1,15 1 214,68 
 

Zjištěná průměrná jednotková cena 1 235,02 Kč/m
2 

 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  

[ m
2
 ] 

Jednotková cena 

[ Kč/m
2
 ] 

Celková cena 

pozemku [Kč] 

ostatní plocha 3532/32 1 643 1 235,00 2 029 105 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

3532/33 972 1 235,00 1 200 420 

Celková výměra pozemků 2 615 Hodnota pozemků 

celkem 

3 229 525 

 

3. Výnosová hodnota 

 

3.1. Autosalon a servis s dílnami  
Srovnatelné pronájmy: 

1. Česká Lípa, Plynárenská ul. 

Pronájem nebytových prostor ve zrekonstruovaném samostatně stojícím domku. Jedná se o 

prodejnu v České Lípě v blízkosti vlakového nádraží. Samostatně stojící jednopodlažní prodejna má 

plochu 75 m2, vlastní WC a umývárnu. Objekt je po kompletní rekonstrukci. Vše je nové, nebo 

zánovní (i datové rozvody, alarm, centrální vytápění).  Vhodné jak pro prodejnu různého druhu, tak 

např. i pro provozovnu (kadeřnictví, kosmetika a další). Je možné udělat úpravy dle potřeb 

pronájmu. Prodejna má prosklenou přední část a před prodejnou jsou volná vlastní parkovací místa. 

K budově jsou k dispozici skladovací prostory; zastřešené o výměře 200 m2, nezastřešené o výměře 

1000 m2. Vše je v oploceném areálu a objekt je zabezpečen alarmem.  

Cena uvedena včetně vytápění, připojení k internetu a zabezpečení. 200,- Kč/m
2
/měs. 
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2. Liberec, České mládeže 

Nabídka k pronájmu nebytových prostor v Liberci. Obchodní prostory se nachází v OC Spektrum, 

situovány jsou vedle známého obchodního centra NISA Liberec. 

V obchodním centru NISA a jeho okolí jsou tito nájemci: Sconto nábytek, Mountfield, Planeo 

Elektro, McDonald, Datart, Orsay, Deichmann, Bambule, DM drogerie, Baťa, Blažek, Uncle Sam, 

CCC, Cinestar, Reserved, HM, Tescoma, Pompo, New Yorker, a mnoho dalších.  

nabídka k pronájmu posledních volných prostor o max. velikosti 1200 m
2
, také možnost dělení od 

300 m
2
. Nabízíme výhodné podmínky pronájmu. Cena je 230,- Kč./m2/měs. 

 

3. Jesenice, Zbraslavská ul. 

Komerční park se nachází v centru obce Jesenice. K dispozici jsou jednotky o velikosti 1260 m
2
 a 

350 m
2
. Prostory se nacházejí v přízemí, mají samostatné vchody. V areálu se nachází vlastní 

parkoviště. Cena je 200,- Kč./m
2
/měs. 

 

4. Mladá Boleslav 

Nabízíme k pronájmu výrobní/skladovací prostory o celkové výměře 1.330 m2, s vlastním 

přístupem, vlastním zabezpečovacím zařízením v lokalitě Mladá Boleslav, Čejetičky. K prostorám 

náleží dále kancelářské prostory 58 m2 (kancelář, šatna, sociální zařízení, úklidová místnost). 

Připojení na internet zajištěno. V části haly jsou regály, které je možno pronajmou nebo je po 

dohodě odmontovat. Výrobní hala je vybavena jeřábem o nosnosti 8 tun. 

Cena: 110 Kč/m2/ měs.(výrobní hala) 

 

5. Ústí n.L. - Chuderov 

Výrobní jednopodlažní hala s nakládací rampou a s rozsáhlými asfaltovými plochami v Chuderove, 

okr. Ústí nad Labem. Rozměry haly jsou 18 x 80 metrů. Areál je celý oplocen. Výborná dopravní 

obslužnost. Nové ústřední plynové vytápění pro celý objekt. Do budovy je provedena vestavba 

kancelářských prostor a sociální zázemí - šatny, koupelny, WC - pánské a dámské. Výroba a sklady 

- 1 200 m2, kanceláře - 150 m2, sociální příslušenství (WC, koupelny, šatny) - 90 m2. Z jedné 

strany objektu haly jsou nakládací rampy, z jedné strany jsou 3x vrata pro vstup/vjezd do haly. 

Související pozemky jsou v převážné většině zpevněné - asfalt.  

Cena: 104 Kč/m2/měs. 

 

6. Pardubice - Semtín 

Pardubice - Semtín. Nabízíme exkluzivně k pronájmu kvalitní prostory s variabilním využitím pro 

skladování, výrobu nebo kanceláře. 

- k dispozici celé přízemí o velikosti 544m2 s vlastním vstupem, 

- budova je zateplená a vytápěná, 

- výška stropu 3m, 

- vjezdová vrata, dle potřeby zájemce, 

- sociální a kancelářské zázemí, dle potřeby klienta, 

- prostory jsou aktuálně před dokončením, úpravy na klíč pro klienta, 

- k dispozici cca do 2 měsíců od dohody, 

- možnost pronájmu dalších 2 nadzemních pater, 

Cena nájmu 100,-kč/m2/měsíc 
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Přehled pronajímaných ploch a jejich výnosů 

 

č. plocha - účel podlaží podlah. 

plocha 

nájem nájem nájem míra 

kapit. 

   [m
2
] [Kč/m

2
/rok] [Kč/měsíc] [Kč/rok] [%] 

1. Ostatní prostory autosalon 716 2 400 143 200 1 718 400 9,50 

2. Ostatní prostory dílny a servis 320 1 200 32 000 384 000 7,00 

Celkový výnos za rok: 2 102 400  

 

Výpočet hodnoty výnosovým způsobem 

Podlahová plocha PP m
2 

1 036 

Reprodukční cena RC Kč 30 460 500 

Výnosy (za rok) 

Dosažitelné roční nájemné za m
2 

Nj Kč/(m
2*

ro

k) 

2 029 

Dosažitelné hrubé roční nájemné Nj * PP Kč/rok 2 102 400 

Dosažitelné procento pronajímatelnosti  % 95 % 

Upravené výnosy celkem Nh Kč/rok 1 997 280 

Náklady (za rok) 

Daň z nemovitosti  Kč/rok 15 000 

Pojištění 0,04 % * RC Kč/rok 12 184 

Opravy a údržba 0,90 % * RC Kč/rok 274 145 

Správa nemovitosti  Kč/rok 25 000 

Ostatní náklady  Kč/rok 0 

Náklady celkem V Kč/rok 326 329 

Čisté roční nájemné N=Nh-V Kč/rok 1 670 951 

Míra kapitalizace  % 9,04 

Konstantní výnos po neomezenou dobu - věčná renta  Cv = N / i 

Výnosová hodnota Cv Kč 18 483 971 

 

4. Porovnávací hodnota  

4.1.   

Oceňovaná nemovitá věc  

Užitná plocha: 1 094,00 m
2 

Obestavěný prostor: 6 769,00 m
3 

Zastavěná plocha: 972,00 m
2 

Plocha pozemku: 2 615,00 m
2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Prodej obchodního prostoru 3 096 m2 

Lokalita: U Synagogy, Česká Lípa 

Popis: Nabízíme k prodeji komerční budovu moderního stylu s kompletní kachlovou 

fasádou, celková plocha 1153m3, z toho zastavěná plocha a nádvoří 1032m2. V 

přízemí se nachází velká vstupní hala s obchodními prostory, ve druhém patře jsou 

kanceláře, zasedací místnost, ve třetím patře budovy je technické zázemí a plynová 

kotelna. Klimatizace a vzduchotechnika směrovaná do vstupní haly s vlastním 

regulačním systémem. Ve spodních kancelářích mají kanceláře samostatnou 
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klimatizaci. Telefonní linky s možností připojení, společná WC na chodbách, 

protipožární dveře na chodbách.Je zde moderní kovový výtah.Parkoviště přímo před 

budovou bez problémů s parkováním. Budova stojí v centru města, je vhodná např. 

pro obchody, služby, pro banky, pojišťovny apod.  

Užitná plocha: 1 153,00 m
2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 

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 - srovnatelný 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   
Zdroj: www.sreality.cz 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - nabídka RK; Velikosti objektu - 

srovnatelná; Poloha - srovnatelná; Provedení a vybavení - srovnatelné; Celkový stav - 

srovnatelný; Vliv pozemku - srovnatelný;  

 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

21 000 000 1 153,00 18 213 0,90 16 392 
 

Název: Prodej obchodního prostoru 500 m2 

Lokalita: ulice Pražská, Rumburk - Rumburk 2-Horní Jindřichov 

Popis: Prodej obchodních prostoru 959 m
2  

v těsné blízkosti hlavní tepny vedoucí do 

centra města Rumburk v blízkosti nákupních center TESCO, PENNY a LIDL. 

Rumburk je město v nejsevernější části České republiky, ve východní části 

Ústeckého kraje. V Rumburku jsou hraniční přechody do německých měst 

Seifhennersdorfu a Neugersdorfu. Objekt je bývalý autosalon, v čele prodejny je 

velká prosklená hala a dále navazují dvě kanceláře a sociální prostory a sklep. Z 

chodby se dostaneme do dalších hal rozděleních do šesti částí. Všechny prostory 

jsou přístupné jak z venku přímo z ulice, tak i zevnitř.  

 

Kromě skladovacích prostor je zde i bytová jednotka 1+kk se samostatným 

vchodem. K budově patří manipulační prostor a parkoviště pro zákazníky.  

 

Celý areál je vytápěn novým elektrickým kotlem a voda je ohřívána bojlerem. Po 

celém objektu jsou nové rozvody vody, budova je připojena na kanalizaci. U této 

nemovitosti není ke dni zveřejnění inzerce zpracovaný energetický štítek, dle 

novely zákona 406/2000 je proto nemovitost inzerována v energetické třídě G 

Užitná plocha: 500,00 m
2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 

K2 Velikosti objektu - menší výměra 1,08 

K3 Poloha - menší město 1,05 

K4 Provedení a vybavení - podstandardní 1,15 

K5 Celkový stav - větší část objektu je v původní stavu před 

přestavbou, větší stupeň opotřebení 1,15 

K6 Vliv pozemku - menší výměra 1,03 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,45 

   
Zdroj: www.sreality.cz 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - nabídka RK; Velikosti objektu - menší 

výměra; Poloha - menší město; Provedení a vybavení - podstandardní; Celkový stav - větší část 
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objektu je v původní stavu před přestavbou, větší stupeň opotřebení; Vliv pozemku - menší 

výměra;  

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

3 780 000 500,00 7 560 2,02 15 240 
 
 
 
 
 
 
 

Název: Prodej výrobní haly, prostoru 830 m2 

Lokalita: Ústecká, Chlumec 

Popis: Prodej výrobní a skladovací objekt o celkové výměře pozemku 1.770 m
2
 na okraji 

města Ústí nad Labem - Chlumec, komerční objekt o celkové ploše 820 m
2
 

(skladovací hala, výrobní prostory). Dispozice objektu: v přízemních prostorách se 

nachází výrobna a skladovací prostory , v prvním patře jsou umístěny kanceláře, 

sociální zázemí pro zaměstnance, sprchy, toalety, kuchyňka. Vytápění zajišťuje 

ústřední topení - kotelna. 

Pozemek: 1 770,00 m
2 

Užitná plocha: 830,00 m
2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 

K2 Velikosti objektu - menší výměra 1,02 

K3 Poloha - větší vzdálenost do centra; + větší město 1,01 

K4 Provedení a vybavení - pouze standardní 1,03 

K5 Celkový stav - pouze standardní 1,03 

K6 Vliv pozemku - menší výměra 1,01 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,01 

   
Zdroj: www.sreality.cz 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - nabídka RK; Velikosti objektu - menší 

výměra; Poloha - větší vzdálenost do centra; + větší město; Provedení a vybavení - pouze 

standardní; Celkový stav - pouze standardní; Vliv pozemku - menší výměra;  

 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

17 900 000 830,00 21 566 1,00 21 640 
 

Název: Prodej obchodního prostoru 864 m2 

Lokalita: V Aleji, Trutnov - Bojiště 

Popis: Obchodní prostory v Trutnově na hlavním tahu směr Hradec Králové. Momentálně 

jsou prostory zcela vyklizené a připravené ihned k užívání. Jedná se o objekt s 

předváděcí halou a prodejnou, dále jsou zde velké skladovací prostory i prostory 

vhodné k vybudování dílen, s veškerým potřebným zázemím (kanceláře, sklady, 

sociální zařízení, kotelna). K dispozici jsou i pozemky okolo budovy a parkoviště 

před budovou. Budova je velmi dobrém technickém stavu. 

Pozemek: 901,00 m
2 

Užitná plocha: 864,00 m
2 



- 13 - 

 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 

K2 Velikosti objektu - menší užitná plocha 1,03 

K3 Poloha - větší vzdálenost do centra 1,02 

K4 Provedení a vybavení - starší a pouze standardní vybavení

 1,10 

K5 Celkový stav - starší objekt 1,06 

K6 Vliv pozemku - menší výměra 1,06 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,27 

   
Zdroj: www.sreality.cz 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - nabídka RK; Velikosti objektu - menší 

užitná plocha; Poloha - větší vzdálenost do centra; Provedení a vybavení - starší a pouze 

standardní vybavení; Celkový stav - starší objekt; Vliv pozemku - menší výměra;  

 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

8 900 000 864,00 10 301 1,48 15 289 
 

Název: Prodej výrobní haly, prostoru 1 000 m2 

Lokalita: ulice Nový dvůr, Heřmanův Městec 

Popis: Exkluzivně nabízíme prodej nově vybudovaného výrobně - skladovacího 

komerčního objektu v atraktivní průmyslové lokalitě u Heřmanova Městce - Nový 

Dvůr. Plocha - zastavěná plocha 1.063 m2 (výrobní plocha 525 m2, plocha skladů 

294 m2, 2 podlaží kancelářských prostor 2x244 m2), plocha pozemku 4.558 m2, 

celková plocha o výměře 5.621 m2. 

 

Jedná se o soubor dvoupodlažní administrativní budovy, výrobní haly a 

skladovacích prostor. K objektu náleží další dva venkovní skladovací prostory, 

které lze dodatečně zastřešit.  

 

Administrativní budova disponuje v prvním podlaží otevřeným kancelářským 

prostorem a dvěma samostatnými kancelářemi, sociálním zařízením, kuchyňkou a 

technickou místností. Druhé podlaží se samostatným vchodem může sloužit jako 

další kancelářský prostor nebo k výstavbě bytových jednotek. 

 

Celý areál je uzavřený a pod dohledem kamerového systému, nabízí dostatek 

parkovacích míst a manipulační plochy pro kamiony. 

 

Další podrobnosti poskytne makléř nabídky. 

Pozemek: 5 621,00 m
2 

Užitná plocha: 900,00 m
2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 

K2 Velikosti objektu - menší užitná plocha 1,03 

K3 Poloha - v menší městě s nižší komerční využitelností 1,05 

K4 Provedení a vybavení - pouze standardní 1,05 

K5 Celkový stav - srovnatelný 1,00 

K6 Vliv pozemku - větší výměra 0,95 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,08 

   
Zdroj: www.sreality.cz 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - nabídka RK; Velikosti objektu - menší 

užitná plocha; Poloha - v menší městě s nižší komerční využitelností; Provedení a vybavení - 

pouze standardní; Celkový stav - srovnatelný; Vliv pozemku - větší výměra;  
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Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m
2
] 

Jedn. cena 

Kč/m
2 

Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m
2
] 

16 000 000 900,00 17 778 1,05 18 642 
 

Minimální jednotková porovnávací cena 15 240 Kč/m
2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 17 441 Kč/m
2 

Maximální jednotková porovnávací cena 21 640 Kč/m
2 

 

 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Průměrná jednotková cena oceňované nemovité věci 17 441 Kč/m
2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 1 094,00 m
2 

Výsledná porovnávací hodnota 19 080 454 Kč 
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REKAPITULACE OCENĚNÍ  

1. Věcná hodnota staveb  
1.1. Objekt autoservisu Renault  25 495 438,50 Kč 

2. Hodnota pozemků  
2.1. Pozemky  3 229 500,- Kč 

3. Výnosová hodnota  
3.1. Autosalon a servi s dílnami  18 483 971,20 Kč 

4. Porovnávací hodnota  
4.1.   19 080 454,- Kč 

 
  

Porovnávací hodnota 19 080 454 Kč 

Výnosová hodnota 18 483 971 Kč 

Věcná hodnota 28 724 964 Kč 
z toho hodnota pozemku 3 229 525 Kč 

  
 

Komentář ke stanovení výsledné ceny  
Obvyklá cena byla zjištěna porovnáním srovnatelných nemovitostí v nabídkách realitních kanceláři.  

Při stanovení ceny byla posuzována zejména poloha nemovitosti ve středně velkém městě s dobrým 

dopravním spojením, stavebně technický stav komplexu, připojení na inženýrské sítě a povodňové 

riziko na st.3.  


Obvyklá cena  

19 000 000 Kč   

slovy: Devatenáctmilionů Kč  
zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.8.8 

 

Závěr  
Z  hlediska segmentu trhu k datu ocenění je obecně poptávka po obdobných nemovitostech v 

rovnováze s jejich nabídkou. S ohledem na lukrativnost polohy se jedná o lokalitu průměrnou.  

Cena zjištěná dle cenového předpisu a výnosovou metodou nezohledňuje situaci na trhu s 

obdobnými objekty v daném místě. Obchodovatelnost nejlépe vystihuje hodnota stanovená 

metodou porovnávací, a proto se v  případě odhadu obvyklé hodnoty oceňované nemovitosti 

přikláním k ceně zjištěné porovnávací metodou. 
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OSVĚDČENÍ 

Já níže podepsaný, tímto osvědčuji, že: 

1. V současné době ani v blízké budoucnosti nebudu mít účast nebo prospěch z majetku, který je 

předmětem zpracovaného odhadu tržní hodnoty nemovité věci. 

2. Zpracovaný odhad tržní hodnoty nemovité věci zohledňuje všechny mně známé skutečnosti, 

které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadované hodnoty. 

3. Při zpracování odhadu tržní hodnoty nemovité věci byly brány v úvahu obecné předpoklady. 

4. Při své činnosti jsem neshledal žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že mně předané 

dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. 

 

 

V Ohavči 10.1.2018 

 Stanislav Kerhart 

 Ohaveč 18 

 506 01 Jičín 

 telefon: 736 259 228 

 e-mail: stanislav.kerhart@email.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znalecká 

doložka: 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy 
Krajského soudu v Hradci Králové dne 6.5.1986, č.j. Spr. 961/86 pro základní 

obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. 

 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2826/03/18 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 2826/18. 
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SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH  

 

Podklady a přílohy počet stran A4 příloze 

Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 12285 ze dne 30.10.2017 5 

Kopie katastrální mapy 1 

Fotodokumentace ze dne 7 

Mapa oblasti 1 

Informace o povodních 1 
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Kopie katastrální mapy ze dne 11.1.2018 
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žlutou barvou je označena veřejná komunikace 
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pohled z jihovýchodu 

 

pohled z jihozápadu 
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pohled ze západní strany 

 

výstavní hala - příjem zákazníků 
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výstavní hala 

 

technická místnost v I.NP - vytápění a ohřev vody 
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sociální zařízení v I.NP 

 

schodiště do II.NP 
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kancelář v II.NP 

 

kancelář v II.NP 
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sociální zařízení v II.NP 

 

šatny pro personál v II.NP 
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zasedací místnost v II.NP 

Mapa oblasti 



- 31 - 

 

 

Pozemek p.č. 3532/32 v k.ú. č. 621382 

 

Pozemek p.č. 3532/32 v k.ú. č. 621382 
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