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Znalecký posudek o obvyklé ceně 
číslo 315-3/2018 

 

 

NEMOVITOST: 

Nemovitost: Občanská vybavenost Doksy, č.p. 281 
Adresa nemovitosti Valdštejnská 281, Doksy, 47201 

 Katastrální údaje: Obec: Doksy [561495], Katastrální území: Doksy u Máchova jezera [628212], Číslo LV: 1592,  

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa 

Pozemky: 739/3, 740; součástí pozemku je stavba, 741/1, 741/2, 742 

 Vlastník stavby: Stavitelství ŠKODA a spol. s r.o., IČ 4514175, Laurinova 529, 29301 Mladá Boleslav, spoluvlastnický 

podíl: 1 / 1 

 Vlastník pozemků: Stavitelství ŠKODA a spol. s r.o., IČ 4514175 Laurinova 529, 29301 Mladá Boleslav, spoluvlastnický 

podíl: 1 / 1 
  

  

OBJEDNATEL 

 EURODRAŽBY.CZ a.s. 
Adresa: Čimická 780/61, 18100 Praha 8 

Telefon:  IČ:29135419 

e-mail:  DIČ: CZ29135419 
  

ZHOTOVITEL 

 ZUOM, a.s. - Znalecký Ústav 
Adresa: Chelčického 686, 533 51 Pardubice 

Telefon: 735038308 IČ:02777339 

e-mail: info@zuom.cz DIČ: CZ02777339 
   

ÚČEL POSUDKU: Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro veřejnou dražbu 

 
 

 

 

OBVYKLÁ CENA 12 300 000 Kč 
 

Datum místního šetření: 18.12.2017  Datum zpracování : 9.1.2018 

 

Počet stran: 177 stran  Počet příloh: 8 stran  
 

V Pardubicích dne 15.1.2018 
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SOUHRN 

Nemovitost: Občanská vybavenost Doksy, č.p. 281 
Adresa nemovitosti Valdštejnská 281, Doksy, 47201 

 Katastrální údaje: Obec: Doksy [561495], Katastrální území: Doksy u Máchova jezera [628212], Číslo 

LV: 1592,  Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa 

Pozemky: 739/3, 740; součástí pozemku je stavba, 741/1, 741/2, 742 
   

 
 

 

Určení obvyklé ceny nemovitostí jako podkladu pro veřejnou dražbu. 

 
 

 
Místní šetření bylo provedeno dne 18.12.2017 v čase 13:00 - 15:00 hod. za účasti znalce a zástupce kanceláře 

IS. 

 

 

 

 
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 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 

  

1. ÚVOD  

ZNALECKÝ ÚKOL 

(stanovení znaleckého úkolu) 

MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

(fyzická prohlídka nemovitosti a pořízení fotodokumentace) 

URČENÍ OBVYKLÉ CENY 

(Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku) 
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Obvyklá cena 

Obvyklá cena je cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje a koupě v rozhodné 

době a místě dosáhnout. V zákoně č. 151/97 Sb. v platném znění o oceňování majetku je tato cena definována 

takto: 

Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, 

případně 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 nepronajímají 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 věci a určí se porovnáním. Zákon již blíže nestanoví, jakou 

porovnávací metodu či jak porovnávací metodu použít.  

 

Cena zjištěná ( dříve nazývaná administrativní či úřední ) 

        Zjištěná cena je cena věci určená dle cenového předpisu vydaného MF ČR platného ke dni ocenění. V 

tomto případě se jedná o vyhl. MF č. 441/2013 Sb. ve znění novely č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 

53/2016, č. 443/2016 Sb. a č. 457/2017 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o 

oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( oceňovací vyhláška ). 

 

Cena sjednaná  

 Jedná se o peněžní částku, která byla sjednaná dohodou při nákupu a prodeji zboží podle zákona o 

cenách.  

 

Cena pořizovací  

Cena pořizovací je cena, za kterou by bylo možno věc pořídit v době jejího pořízení bez odpočtu 

opotřebení ( u staveb jde o cenu v době  jejich postavení ). 

 

Cena reprodukční 

Cena reprodukční je cena ( věcná hodnota ), za kterou by bylo možno stejnou věc nebo porovnatelnou 

novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Zjišťuje se u staveb  nákladovou kalkulací, nebo 

podrobným položkovým rozpočtem, nebo za pomoci agregovaných položek. Nejčastěji se však stanoví za 

pomoci technicko-hospodářských ukazatelů ( THU ) - jednotkových cen za l m3 obestavěného prostoru, nebo 

l m2 zastavěné plochy a pod. V současné době se také s výhodou používáno ocenění nákladovým způsobem 

podle cenového předpisu ( viz níže ). 

 

Cena časová 

Cena časová je cenou reprodukční sníženou o přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně 

opotřebované věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání.  Ke zjištění věcné hodnoty staveb je možno 

využít výpočtu ceny nákladovým způsobem dle platného cenového přepisu ( oceňovací vyhláška ). 

 

Cena výnosová 

Cena výnosová - též "kapitalizovaná míra zisku". Zjednodušeně řečeno jistina, kterou je nutno při 

2. METODY OCEŇOVÁNÍ  

DEFINICE POJMŮ 

(definování použitých pojmů) 
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stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti.  

 

Cena porovnávací 

Porovnávací cena - cena obdobných nemovitých věcí. Standardně se zjišťuje porovnáním s již 

realizovanými prodeji, koupěmi či pronájmy obdobných věcí v daném místě a čase, pokud jsou k tomu 

dostupné informace. Např. Indexová porovnávací metoda výpočtu ceny je používána pro zjištění obvyklé ceny 

nemovitých věcí za základě porovnání rozhodujících kritérií, které mají bezprostřední vliv na cenu nemovitostí 

( poloha, technický stav, velikost, účel užití, příslušenství apod. ). 

 

Tržní hodnota 

Je často zaměňována za obvyklou cenu. Rozdíl oproti obvyklé ceně je v odhadu realizované ceny na 

trhu za nabízený majetek ( např. nemovitou věc ) tj. odhad do budoucnosti. Jedná se o hodnotu, jíž je možno s 

největší pravděpodobností  dosáhnout v dané době a v konkrétních podmínkách trhu mezi dobrovolně a 

legálně jednajícím kupujícím a prodávajícím s vyloučením působení mimořádných faktorů např. při prodeji v 

tísni či v nekalé soutěži. Tržní hodnotu je možno spočítat, na rozdíl od obvyklé ceny, vyhodnocením věcné 

ceny ( nákladové ocenění ), výnosové hodnoty a ceny určené porovnáním, jsou-li dostupné alespoň základní 

údaje srovnávacích objektů.    

 

Tržní cena 

Skutečně realizovaná částka při prodeji, většinou je to cena sjednaná mezi dvěma nezávislými subjekty 

na volném trhu uvedená v kupní smlouvě, případně na prodejním dokladu o zaplacení.   

 

 

 
metoda nákladového ohodnocení (věcná)  
Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného 

stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení).  

- metoda výnosová (příjmová)  
Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je  

charakteristikou užitkovosti.  

- metoda porovnávací ( komparativní, statistická) 

Určuje se výhradně porovnáním jako statistické vyhodnocení nejčastěji se vyskytujícího prvku v dané množině 

skutečně realizovaných cen stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné 

služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění s vyloučením mimořádných okolností trhu. 

Množina prvků je stanovena z historických cen za přiměřený časový úsek. Pokud ve smyslu zákona č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku nejsou k dispozici údaje o skutečně realizovaných cenách stejného, 

popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku 

v tuzemsku ke dni ocenění pro určení ceny obvyklé, nelze teda zjistit cenu obvyklou a bude pak zjištěna tržní 

hodnota (odhad realizovatelné ceny) na základě porovnání v množině nabídkových cen realitní inzerce, které 

budou objektivizovány vzhledem k jejich velmi častému nadhodnocení oproti cenám nakonec realizovaným. 

Ze zkušeností vyplývá, že nadhodnocení požadovaných cen se nejčastěji pohybuje u tohoto druhu nemovitých 

věcí mezi 10% až 20% hodnoty z požadované ceny nad možnou cenou realizovatelnou. Takto zjištěnou tržní 

hodnotu je možné považovat za cenu obvyklou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Pro stanovení 

obvyklé ceny bude použito kombinace metod. 

  

OCEŇOVACÍ METODY  

(definování oceňovacích metod)  
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NEMOVITOST: 

(identifikace nemovitosti) 

Nemovitost: Občanská vybavenost Doksy, č.p. 281 
Adresa nemovitosti Valdštejnská 281, Doksy, 47201 

 Katastrální údaje: Obec: Doksy [561495], Katastrální území: Doksy u Máchova jezera [628212], Číslo 

LV: 1592,  Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa 

Pozemky: 739/3, 740; součástí pozemku je stavba, 741/1, 741/2, 742 

 Vlastník stavby: Stavitelství ŠKODA a spol. s r.o., IČ 4514175, Laurinova 529, 29301 Mladá 

Boleslav, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 

 Vlastník pozemků: Stavitelství ŠKODA a spol. s r.o., IČ 4514175, Laurinova 529, 29301 Mladá 

Boleslav, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 
   

 

Doksy jsou město v jižní části okresu Česká Lípa, v Libereckém kraji. Jde o jedno z nejznámějších a 

nejvyhledávanějších rekreačních středisek v České republice, zejména v letních měsících. Leží na břehu 

Máchova jezera u silničního tahu I/38 mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou a železniční tratě. Město má 

dostatečnou občanskou vybavenost (městský úřad, poštu, zdravotní středisko, ZŠ, MŠ, kulturní zařízení, 

sportoviště, obchody, restaurace a ostatní služby).  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Předmět ocenění, objekt občanské vybavenosti č.p. 281 vč. pozemků ve funkčním celku je částečně 

podsklepená nemovitost v rekonstrukci, skládající se z několika dilatačních částí. Objekt je vystavěn na 

železobetonových základových pasech s částečnou izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce jsou zděné 

smíšené, stropy rovné, železobetonové, nad 1.PP i klenby. Střecha částečně plochá, částečně mansardová, krov 

dřevěný, střešní krytina je tvořena živičnými, svařovanými pásy resp. falcovaným plechem. Svody, žlaby a 

další klempířské prvky jsou plechové pozinkované, částečně chybějící. Fasáda částečně zateplena kontaktní 

tepelnou izolací s barevnou povrchovou úpravou omítky. Vnitřní omítky vápenné, částečně chybějící, na 

podlahách (chodby, betonové schodiště, WC, koupelny, další místnosti) betonová stěrka, částečně dlažba 

(koupelny, WC, kuchyně, BJ, rychlé občerstvení), v pokojích částečně plovoucí podlahy (většina poškozena 

3. NÁLEZ A OCENĚNÍ 

MÍSTOPIS 

(charakteristika obce, poloha v rámci obce a regionu) 

POPIS OCEŇOVANÉ NEMOVITOSTI 

Stavba dokončena v roce: 0  
Dílčí rekonstrukce v roce 2012  
Rekonstrukce stavby v roce 0  
Rekonstrukce stavby: [  ] celková [x] dílčí 
[  ] střecha [x] fasáda [x] zateplení 
[x] okna [x] dveře [  ] interiér 

Stavebně technický stav v rekonstrukci  
Energetický průkaz stavby: Ne  
   

CELKOVÝ POPIS NEMOVITOSTI 

(základní popis, dispoziční řešení, účely využití, druh stavby, příslušenství) 
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vlhkostí, vandaly) Vnitřní obklady částečně v koupelnách, na WC, v úklidových místnostech. Okna plastová, 

v podkroví i dřevěná střešní, dveře hlavní vchodové dřevěné, další vchody do objektu zabezpečeny provizorně, 

do garáže sekční garážová vrata, interiérové dveře chybí, včetně obložek. Vytápění ústřední, 2 x plynový kotel, 

rozvod do plechových radiátorů. Topný systém nefunkční, v některých místnostech chybí radiátory, kotle 

odstaveny cca 5 let, možné poškození rozvodů a kotlů vlivem mrazů. Plyn odpojen. Objekt byl vytápěn i 

tepelnými čerpadly, část technologie zabudována v objektu (kotelně), část na vlastním pozemku, část systému 

zasahuje na cizí pozemek (ve vlastnictví obce Doksy) - cca 6-7 vývodů s ventily. Rozvod TUV i SV v objektu 

proveden, funkčnost nezjištěna, příprava TUV bude ve dvou ele. boilerech – nezapojeny, skladovány v garáži. 

Odkanalizování od všech hygienických zařízení. V koupelnách sprchové kouty, umyvadla, WC, event. vany. 

Objekt je možno napojit na rozvod elektrické energie, vodu z řadu, kanalizaci, plyn. V objektu částečně rozvod 

vzduchotechniky, zabezpečení elektronicky – zabezpečovací systém vč. hlásičů požáru. V levé části objektu 

se nachází v 1. NP provozovna rychlého občerstvení, výdej jídla, venkovní posezení, příslušenství pro 

zákazníky, příslušenství pro personál, garáž a schodiště do 2. NP, kde se nachází bytová jednotka s 

příslušenstvím a kancelář s příslušenstvím. V BJ je krb, 2x vchod na balkon, 2x kuchyňská linka. BJ byla 

naposledy užívána jako zázemí firmy. Kancelář i BJ lze využívat odděleně. V pravé části objektu je v 1.PP 

plánována vinárna s bowlingem a příslušenstvím. 1.PP je ve fázi hrubé stavby a má samostatný vchod ze zadní 

části objektu. Zbylá část objektu (3 NP) je projektována jako centrum sociálních služeb. Předpokládá se cca 

35 pokojů s příslušenstvím, recepce, zázemí pro personál, ordinace, stacionář, jídelna a další. V současné době 

je objekt nedokončený, funkčnost TZB nešla ověřit, media odpojena, v objektu instalován výtah (funkčnost 

nezjištěna). Investice pro dokončení a uvedení do provozu je odhadována na 8 – 10mil.Kč. Parkování pro 

návštěvníky je řešeno na vlastním parkovišti. 
 
 

DŮM  

Podlahová plocha - 

přibližně 

Pozemky Obestavěný prostor - 

přibližně 

Zastavěná plocha 

m2 m2 m3 m2 

2693 2768 10511 cca 1404 

 

KONSTRUKCE, PŘÍPOJKY, VYTÁPĚNÍ 

Konstrukce [x] zděné [  ] betonové [  ] montované [x] smíšené  

 [  ] kovové [  ] dřevěné [  ] jiné   

Vytápění: ÚT, 2 x plynový kotel 

Popis: Ústřední topení 2 x plynový kotel, rozvod do radiátorů. Topný systém nefunkční, chybí 

radiátory, možné poškození rozvodů a kotlů vlivem mrazů. Plyn odpojen. 

 

Přípojky [  ] voda 

vlastní 

[x] voda 

veřejná 

   

 [x] kanalizace 

vlastní 

[  ] kanalizace 

veřejná 

   

 [x] elektro [  ] telefon [x] plyn [  ] teplovod  

 
 
 

VYUŽITÍ NEMOVITOSTI 

[  ] bydlení [  ] pronájem [x] podnikání [x] bydl. a podnik [  ] rekreace [x] Volný 

objekt 
 
 

POLOHA, DOPRAVNÍ DOSTUPNOST 

Poloha v obci Oceňované nemovitosti se nacházejí v ulici Valdštejnská, nedaleko vlakového nádraží. Okolo 

nemovitostí vede cyklostezka, u objektu lávka přes železniční trať spojující cyklostezku s 

okruhem okolo Máchova jezera. V docházkové vzdálenosti občanská vybavenost. 
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Počet obyvatel 5168  

Okolí: [x] bytová zóna [  ] průmyslová 

zóna 

[  ] smíšená 

zóna 

[  ] nákupní 

zóna 

[  ] ostatní 

Dopravní dostupnost (do 10 

minut pěšky): 

[x] MHD [x] železnice [x] autobus  

Dopravní dostupnost (do 10 

minut autem) 

[x] 

dálnice/silnice I. 

tř.  

[x] silnice II., 

III.tř. 

  

 

 

PŘÍSTUP A PŘÍJEZD K NEMOVITOSTEM  

[x] zpevněná komunikace [  ] nezpevněná komunikace [  ] jiná komunikace 

[x] z veřejné komunikace [  ] přes vlastní pozemky [  ] zajištěn věcným 

břemenem 

[  ]  jiné zajištění přístupu k 

pozemkům 

[  ] právně nezajištěn  

 
PŘÍSTUP A PŘÍJEZD PŘES POZEMKY 

Parcelní číslo Vlastník pozemku Komentář 

3269/11 Město Doksy, náměstí Republiky 

193, 47201 Doksy 

bezproblémový přístup 

 

PRONÁJEM NEMOVITOSTI (zhodnocení nájemního vztahu)  

Nemovitost je pronajímána (propachtována) - Ne 

Nájemní (pachtovní) smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek - Ne 

Nájemní (pachtovní) smlouvy uzavřené na dobu neurčitou za tržních podmínek - Ne 

Nájemní (pachtovní) smlouvy uzavřené na dobu určitou nebo neurčitou za nevýhodných podmínek pro 

pronajímatele - Ne 

Typ smlouvy: - 

Doba nájmu: - 

Výše nájmu: - 

Další komentář k zhodnocení nájemního vztahu :  - 

 
 

VYHODNOCENÍ RIZIK NEMOVITOSTI  

Rizika spojená s právním stavem nemovitosti 

Půdorys objektu neodpovídá zakreslení v mapě LV. Objekt v rekonstrukci, bez kolaudace. 
 

RIZIKO Popis rizika 

Ano Nemovitost není řádně zapsána v katastru nemovitostí  

Ne Skutečné užívání stavby je v rozporu s její kolaudací  

Ano Stavba na cizím pozemku  

Ne Dočasná stavba  

Ne Spornost zápisu / Duplicitní vlastnictví  

Ne Probíhající obnova operátu  

Ne Přestavek  

Ne Plomba  

Ne Přídatné spoluvlastnictví  
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Rizika spojená s umístěním nemovitosti 

Na katastrech města existuje několik chráněných lokalit:  Národní přírodní rezervace Břehyně, Národní přírodní 

památka Swamp, Jestřebské slatiny, CHKO Kokořínsko.  
 

RIZIKO Popis rizika 

Ne Nemovitost situována v záplavovém území  

Ne Nemovitost byla v minulosti zatopena  

Ne Nemovitost v území s ekologickým zatížením (voda, ovzduší, půda, jiné zdroje)  

Ne Nemovitost v území se zhoršeným životním prostředím (hluk / vibrace - doprava, výroba, jiné 

zdroje) 

 

Ne Nemovitost v území s ostatními přírodními riziky (radon, zápach, hmyz, vítr, sesuvy půdy, jiné 

zdroje) 

 

Ne Obtížný přístup k nemovitosti v odlehlých lokalitách  

Ano Poloha nemovitosti v chráněném území  

Ne Demograficky negativně zatížená lokalita  
 

Věcná břemena a obdobná zatížení zapsaná na LV 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Stavitelství 

ŠKODA a spol. s r.o., Zahájení exekuce - Stavitelství ŠKODA a spol. s r.o., Zástavní právo exekutorské podle § 69a 

exekučního řádu, Zástavní právo smluvní 
 

RIZIKO Popis rizika 

Ne Věcné břemeno užívání 

Ne Předkupní právo 

Ano Zástavní právo / podzástavní právo (včetně budoucího) 

Ano Poznámky k osobě a k nemovitosti - exekuce, konkurs apod. 

Ne Riziko spojené s napojením na inženýrské sítě a energetické zdroje 

Ne Ostatní právní omezení 

Ne Zajišťovací převod práva 

Ne Právo stavby 

Ne Nezbytná cesta 

Ne Přednostní pořadí pro jiné právo 

Ne Historická zástavní práva převzatá do KN 

Ne Výměnek / Budoucí výměnek 

Rizika ostatní 

Stavební úpravy přerušeny cca před 5 lety. Objekt zajištěn, přesto došlo k částečnému poškození vandaly a zloději. 

Objekt byl vytápěn tepelným čerpadlem, k datu ocenění nefunkční, odpojeno, v rozvodech zůstalo pravděpodobně 

chladící medium - čpavek - nutná likvidace odbornou firmou. 
 

 

RIZIKO Popis rizika 

Ne Nemovitost vykazuje viditelné technické vady   

Ano Stavby dlouhou dobu neužívané  

Ano Stavby dlouhou dobu rozestavěné  

Ne Stavby kapacitně předimenzované  

Ne Výhrada vlastnického práva  

Přehled listů vlastnictví 

LIST VLASTNICTVÍ číslo 1592 

Kraj: Liberecký Okres: Česká Lípa 

Obec: Doksy Katastrální území: Doksy u Máchova jezera 

Ulice: Valdštejnská č.o.:  

Vlastníci Podíl 
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 1/1 

 Stavitelství ŠKODA a spol. s r.o., IČ 4514175, Laurinova 529 , 29301 Mladá Boleslav 

Stavba je součástí 

občanská vybavenost zastavěná plocha a nádvoří č.p.: 281 p.č. 740 

Pozemky 

739/3 ostatní plocha 190 m2  

740 zastavěná plocha a nádvoří 1 001 m2  

741/1 ostatní plocha 565 m2  

741/2 ostatní plocha 217 m2  

742 ostatní plocha 795 m2  
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4. VÝPOČTY  
 

 
Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby 

Seznam podlaží 

Název podlaží Zastavěná plocha m2 Započitatelná plocha podlaží m2 

1.PP 0,00 360,00 

1.NP 1404 1 199,00 

2.NP 0,00 877,00 

3.NP 0,00 168,00 

4.NP 0,00 89,00 

Celkem cca 1404 cca 2 693 

 

Výčet místností 

Název podlaží    

 Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Započitatelná plocha 

1.PP    

 vinárna, bowling, příslušenství 360,00 m2 1,00 360,00 m2 

1.PP - celkem 360,00 m2  360,00 m2 

1.NP    

 pokoje, stacionář, příslušenství 1 021,00 m2 1,00 1 021,00 m2 

 rychlé občerstvení, kuchyň, garáž 178,00 m2 1,00 178,00 m2 

1.NP - celkem 1 199,00 m2  1 199,00 m2 

2.NP    

 bytová jednotka, kancelář 188,00 m2 1,00 188,00 m2 

 pokoje, chodby, kanceláře 689,00 m2 1,00 689,00 m2 

2.NP - celkem 877,00 m2  877,00 m2 

3.NP    

 pokoje, příslušenství 168,00 m2 1,00 168,00 m2 

3.NP - celkem 168,00 m2  168,00 m2 

4.NP    

 pokoje, příslušenství 89,00 m2 1,00 89,00 m2 

4.NP - celkem 89,00 m2  89,00 m2 

Celkem 2 693 m2  2 693 m2 

   

 

Výpočet obestavěného prostoru - přibližně 

Název Plocha (m2) Výška (m) Obestavěný prostor (m3) 

1.PP 432,00 3,00 1 296,00 

1.NP 1 404,00 3,10 4 352,40 

2.NP 1 052,00 3,10 3 261,20 

3.NP 201,00 3,00 603,00 

4.NP 106,00 2,80 296,80 

zastřešení 1 404,00 0,50 702,00 

Obestavěný prostor celkem 10 511,00  

 

VÝPOČET VĚCNÉ HODNOTY 
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Konstrukce (převažující) Popis 

Základy základové pásy, beton, kámen, částečně nopová izolace 

Zdivo smíšené, kameny, cihla 

Stropy rovné, pravděpodobně železobetonové, nad 1. PP i klenba 

Střecha mansardová, pultová 

Krytina falcovaný plech, svařované asfaltové pásy 

Klempířské konstrukce plech, pozink, nátěr 

Vnitřní omítky vápenné omítky, částečně chybí 

Fasádní omítky častečně zateplená kontaktní 

Vnější obklady koupelny, wc, kuchyně, částečně poškozené a chybějící 

Vnitřní obklady koupelny, wc, kuchyně, částečně poškozené a chybějící 

Schody betonové 

Dveře dřevěné, náplňové, většina místností bez dveří a obložek 

Okna plastová, střešní dřevěná 

Podlahy obytných místností beton, poškozené plovoucí, koberec 

Podlahy ostatních místností beton, dlažba 

Vytápění ústřední, 2x kotlem na plyn 

Elektroinstalace ano, světelná i motorová 

Bleskosvod ano, bez revize, zřejmě nefunkční 

Rozvod vody ano, TUV i SV, funkčnost nezjištěna 

Zdroj teplé vody 2 x ele. boiler, nepřipojeno, skladovány v garáži 

Instalace plynu ano, ale odpojen 

Kanalizace ano, veřejná 

Vybavení kuchyně v BJ kuch. linka s vestavěnými spotřebiči 

Vnitřní vybavení vany, umyvadla, WC, sprchové kouty, výtah 

Záchod ano, splachovací 

Ostatní výtah 
  

 

 

VÝPOČET VĚCNÉ HODNOTY  

Zastavěná plocha cca [m2] 1404 

Obestavěný prostor [m]3 10 511,00 

Jednotková cena (JC) [Kč/m]3 2 600 

Reprodukční hodnota (RC) Kč 27 328 600 

Stáří roků 60 

Další životnost roků 40 

Opotřebení odhadem % 60,00 

Věcná hodnota (VH) Kč 10 931 440 

 

 

Výpočet hodnoty pozemků 

Základní popis oceňovaných pozemků 

Jedná se o pozemky : p.č. 739/3 o výměře 190 m2 ostatní plocha, p.č. 740 o výměře 1001 m2 zastavěná 

plocha a nádvoří - součástí je stavba: Doksy, č.p. 281, obč.vyb. - stavba stojí na pozemku p.č.: 740, p. č. 

741/1 o výměře 565 m2 ostatní plocha, p.č. 741/2 o výměře 217 m2 ostatní plocha, p.č. 742 o výměře 795 

m2 ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 1592, pro k.ú. Doksy u Máchova jezera, obec Doksy, okres Česká 

Lípa. Pozemky se nacházejí na kraji obce při příjezdu od České Lípy (cca 200 metrů od silnice 38) a jsou 

rovinaté, oplocené. 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 

Pozemky jsou přístupné z veřejné komunikace. Možnost napojení na rozvod ele. energie, vodu z řadu, plyn. 

V lokalitě se pozemky obchodují za cenu od 400 - 800,-Kč/m2 stavebního pozemku. Znalcem byla 

stanovena cena při polovině cenového rozpětí, tj. 600,-Kč/m2. 
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Druh pozemku Parcela č. Výměra 

m2 

Jednotková cena 

Kč/m2 

Vlastnický podíl Celková cena 

pozemku Kč 
ostatní plocha 739/3 190 600 1/1 114 000 

ostatní plocha 741/1 565 600 1/1 339 000 

ostatní plocha 741/2 217 600 1/1 130 200 

ostatní plocha 742 795 600 1/1 477 000 

zastavěná plocha a nádvoří 740 1 001 600 1/1 600 600 

Celková výměra pozemků: 2 768 Hodnota pozemků celkem: 1 660 800 

 

 
Výnosová metoda je jednou ze standardních metod zjišťování odhadu obvyklé ceny a používá se zejména u nemovitostí, 
které mohou poskytovat výnos, tedy u komerčních nemovitostí. Výnosové ocenění může sloužit i pro ověření správnosti 
výpočtu porovnávací metodou. 
 

Přehled pronajímaných ploch a jejich výnosů 

č. plocha - účel podlaží podlahová plocha nájem nájem nájem 
   [m2] [Kč/m2/rok] [Kč/měsíc] [Kč/rok] 

1. vinárna, bowling, 
příslušenství 

1.PP 360,00 600 18 000 216 000 

2. pokoje, stacionář, 
příslušenství 

1.NP 1 021,00 600 51 050 612 600 

3. rychlé občerstvení, 
kuchyň, garáž 

1.NP 178,00 840 12 460 149 520 

4. bytová jednotka, kancelář 2.NP 188,00 480 7 520 90 240 

5. pokoje, chodby, 
kanceláře 

2.NP 689,00 600 34 450 413 400 

6. pokoje, příslušenství 3.NP 168,00 600 8 400 100 800 

7. pokoje, příslušenství 4.NP 89,00 600 4 450 53 400 

Celkový výnos za rok: 1 635 960 



Výpočet hodnoty výnosovým způsobem 

Konstantní zisk po neomezenou dobu 
Podlahová plocha cca PP m2 2 693 
Reprodukční cena RC Kč 27 328 600 
Výnosy (za rok) 
Dosažitelné hrubé roční nájemné Nj * PP Kč/rok 1 635 960 
Dosažitelné procento pronajímatelnosti  % 85,00 
Upravené výnosy celkem Nh Kč/rok 1 390 566 



Náklady (za rok) 
Opravy a údržba  1,5 - 3 % z RC % 2,40 
Správa nemovitosti 0,1 - 1 % z RC % 1,00 
Pojištění 0,05 - 0,1 % z RC % 0,10 
Daň z nemovitosti 0,05 - 0,1 % z RC % 0,10 
Ostatní náklady  Kč/rok 50 000 
Celkové náklady V Kč/rok 1 033 829 
Celkové náklady odhadem V Kč/rok 100 000 



Čisté roční nájemné N=Nh-V Kč/rok 1 290 566 
Míra kapitalizace  % 10,50 
Výnosová hodnota Cv Kč 12 291 104 

VÝPOČET VÝNOSOVÉ HODNOTY 
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VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY 
 

 

 

Lokalita 1 Užitná 

plocha 

m2 

Pozemek 

m2 

Dispozice 

 

Požadovaná 

cena 

 Koeficien

t celkový 

Upravená cena 

 

Prodej 

ubytovacího 

zařízení 1 020 m² 

1 020,00 8 225,00  15 800 000  0,76 12 008 000 

Prodej moderního, špičkově vybaveného penzionu, postaveného v nadstandardní kvalitě s cílem poskytovat 

všestrannou péči o klienty v klidné lokalitě uprostřed šumavské přírody – les vzdálen 5 min. chůze, řeka Otava pak 15 

minut. Kapacita penzionu je 34 lůžek převážně ve dvoulůžkových pokojích (možno jak manželské, tak oddělené 

postele), ve dvou třílůžkových a apartmánu. Dále je k dispozici V.I.P salonek s šesti místy, byt o velikosti 4+1 a 

dvoulůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením pro personál. Celková užitná plocha cca 1020 m2. Všechny pokoje jsou 

vybaveny osobními trezory, větší trezor je umístěn na recepci. Penzion disponuje kuchyní, vybavenou kompletní 

technologií pro náročný provoz. Restaurace o kapacitě 40 míst s vlastním soc. zázemím je vybavena velkoplošnou 

televizí s celoplošným ozvučením soustavou vestavěných stropních reproduktorů. Ve všech prostorách je funkční WI-

FI. Provozní prostory obsahují místnost údržby, tři vybavené úklidové komory, technickou místnost s ohřívači vody, 

prádelnu vybavenou novými pračkami a sušičkami, dále jsou k dispozici (k zapůjčení klientům) nové vysoušeče vlasů, 

žehličky a žehlící prkna. V suterénu je umístěn nový diesel agregát jako náhradní zdroj při výpadku el. energie. 

Dominantou penzionu je kromě prostorné recepce plně klimatizovaný multifunkční sál s vlastní soc. zázemím, 

vybavený rozměrným el. ovládaným plátnem, projektorem, multifunkční rozhl. ústřednou se stolním i mobilním 

mikrofonem a přenosovou technikou, umožňující promítání školících programů, výukových materiálů či celovečerních 

filmů, dále třídílná nástěnná keramická tabule, dvě pojízdné oboustranné keramické tabule. Ozvučení sálu je zajištěno 

soustavou vestavěných stropních reproduktorů. Sál je možné využít i pro pořádání kurzů jógy či jiných obdobných 

akcí. Za sálem je místnost 43 m2 s výbavou pro fitness. Součástí relaxační zóny je masérská místnost se dvěma el. 

ovládanými lůžky včetně sprchy a WC, infrasaunou, privátní saunou a hydromasážním bazénkem.K dispozici je 13 

parkovacích míst v uzavřeném areálu, osvětlených a trvale monitorovaných kamerovým systémem a 2 místa v garáži. 

Uzamykatelná místnost pro kola a lyže. V celém objektu elektronické zabezpečovací zařízení s možností připojení na 

PCO. Areál napojen na obecní vodovod, k dispozici též vlastní studna. Kanalizace svedena do vlastní nové ČOV. 

Vytápění a ohřev vody je zajištěno kombinací automatického kotle na pelety či uhlí, zplyňovacího kotle na kusové 

dřevo a elektrokotli. Celková plocha pozemků 8.225 m2, z toho 2.702 m2 stavební pozemek s vlastním vjezdem z 

komunikace. Penzion je situován přímo na rušné cyklostezce Sušice – Bučina. Nejbližší lyžařský areál Hartmanice (6 

km) a Kašperské Hory (10 km). Veškerá občanská vybavenost v Sušici (4km). Vzhledem k probíhajícímu zpracování 

PENB (předpoklad A) uvádíme energetickou náročnost budovy třída G. Vjezd do areálu a garážová vrata na el. pohon 

a dálkové ovládání. Penzion je připraven na okamžité zahájení provozu. 

 
 

 

 

 Hodnocení:Menší kapacita lůžek, vyborný technický stav a vybavení. 
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Lokalita 2 Užitná 

plocha 

m2 

Pozemek 

m2 

Dispozice 

 

Požadovaná 

cena 

 Koeficien

t celkový 

Upravená cena 

 

Prodej 

ubytovacího 

zařízení 1 480 m² 

1 480,00 2 221,00  13 990 000  0,80 11 192 000 

Prodej atraktivního penzionu a rodinného domu 5+kk pouze 100 m od Máchova jezera ve Starých Splavech s možností 

okamžitého pokračování v podnikání. Uzavřené smlouvy na sezónu, zavedená klientela, spolehlivý personál. Kapacita 

60 lůžek v 18 pokojích + bezbariérový apartmán 2+1. K dispozici je denní bar, salonek a velký sál, vybavená kuchyně, 

sauna, recepce, sluneční terasa s grilem, parkoviště. Celková zastavěná a nezastavěná plocha 2221 m2. 

 
 

 

 

 Hodnocení: 

Lokalita 3 Užitná 

plocha 

m2 

Pozemek 

m2 

Dispozice 

 

Požadovaná 

cena 

 Koeficien

t celkový 

Upravená cena 

 

Prodej 

ubytovacího 

zařízení 2 500 m² 

2 500,00 0,00  14 500 000  0,76 11 020 000 

Prodej známého hotelu Nautilus v Chodově. Sportovně laděným návštěvníkům je k dispozici moderně řešená kuželna 

a bowling herna se dvěma plně automatizovanými dráhami a veškerým komfortem služeb. K dispozici pro svatby, 

oslavy i školení je také malý salonek s tanečním parketem, s kapacitou 60 hostů. V hotelu je také stylově zařízená 

restaurace se sklípkem a pivnice. Hotel disponuje 22 pokoji s kapacitou 49 lůžek, které jsou vybaveny sprchou, 

toaletou, satelitní televizí i wifi. Nemovitost má podlahovou plochu 2500 m2 se samostatnou bytovou jednotkou 4+1. 

Vytápění je zajištěno 2 plynovými kotli, ohřev vody zajišťuje 1 samostatný plynový kotel a bojler. Objekt má novou 

střechu a fasádu. Na nádvoří je venkovní posezení pro 50 hostů. Hotel se prodává s veškerým vybavením, připravený 

ihned k provozování. Objekt lze také využít i k jiným podnikatelským záměrům - vybudování domu pro seniory, 

předělat na malometrážní byty. 

 
 

 

 

 Hodnocení:Ihned provozuschopný, další výbava - bowling, restaurace, menší pozemek. 

 

VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY 
Minimální cena: 11 020 000 Kč 
Průměrná cena 11 406 666 Kč 
Maximální cena 12 008 000 Kč 
Porovnávací hodnota 11 406 666 Kč 
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Obvyklá cena nemovitostí : stavby občanské vybavenosti č.p. 281, parcely č. 739/3, parcely č. 740,  parcely 

č. 741/1, parcely č. 741/2, parcely č. 742  vše zapsané na LV č. 1592, pro k.ú. Doksy u Máchova jezera, obec 

Doksy byla odhadnuta ve výši 12.300.000,- Kč (slovy : dvanáctmilionůtřistatisíckorunčeských) . Stanovená 

obvyklá cena je v úrovni zjištěné ceny výnosové. Ve stanovené obvyklé ceně není zohledněna hodnota 

zástavního ani jiných práv a omezení. 

Silné stránky nemovitosti 

+ vyhledávaná rekreační lokalita  

+ objekt možno využít pro několik podnikatelských aktivit  

+ potenciál objektu a místa ke zřízení centra sociálních služeb 

Slabé stránky nemovitosti 

- dlouhodobě rozestavěný objekt  

- vysoká investice na dokončení rekonstrukce a uvedení do provozu  

- mimo sezónu nízká návštěvnost oblasti 
 

 

Rekapitulace ocenění posuzované nemovitosti 

Věcná hodnota 12 592 240 Kč 
Výnosová hodnota 12 291 104 Kč 
Porovnávací hodnota 11 406 666 Kč 
Obvyklá cena 12 300 000 Kč 



Slovy : dvanáctmilionůtřistatisíc Kč 
 

 

V Pardubicích dne: 15.1.2018 

 

 

-------------------------------------------- 

ZUOM, a.s. - Znalecký Ústav 

Ing. Jan Mikloško  

Ředitel společnosti 

Znalecký posudek jsme podali jako znalecký ústav zapsaný do prvního oddílu seznamu ústavů z rozhodnutí 

Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 09.09.2014 č.j. MSP-33/2014-OSD-SZN/11, kvalifikovaných pro 

znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí.  

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č.315-3/2018 znaleckého deníku. 

 

 

 

 
 

KOMENTÁŘ K URČENÍ CENY OBVYKLÉ 

REKAPITULACE OCENĚNÍ 

5. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
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Seznam podkladů a příloh  

Podklad / Příloha  počet stran A4 v příloze   

LV č. 1592 str.1 1 

MAPA LV 1 

MAPA OBLASTI, MAPA OBCE 1 

FOTODOKUMENTACE 5 

 

Osvědčení: 

Výše podepsaný znalecký ústav tímto osvědčuje, že: V současné době ani v budoucnosti nebude mít účast 

nebo prospěch z nemovitostí, které jsou předmětem zpracovaného tržního ocenění, výše odměny nezávisí na 

dosažených závěrech, nebo odhadnutých hodnotách. Zpracované tržní ocenění zohledňuje všechny známé 
skutečnosti ke dni zpracování, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty. 

Při své činnosti jsem neshledala žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že předané dokumenty a 

podklady nejsou pravdivé a správné. 

 

 

6. PŘÍLOHY 
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SNÍMEK KATASTRÁLNÍ MAPY 
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MAPA OBLASTI 
 

 
 

 

 

 

MAPA OBCE 
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FOTODOKUMENTACE 
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