
 

 

 

 

Znalecký posudek č. 2340 / 59-02 / 2017 
 

Pozemek p.č.st.34, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti č.p.65, včetně pozemku p.č.1370/1, příslušenství a 

trvalýchporostů (LV č.31), k.ú.Radešínská Svr, okr.Žďár nad 
Sázavou 

 
 Objednatel: Administrace insolvencí CITY TOWER, 

v.o.s. 
Hvězdova 1716 / 2b  
140 78  Praha 4  

IČ: 29414873 
DIČ: CZ29414873 

 
    
 
 Vypracoval: Ing. Čoudek Pavel 

Plickova 567 
149 00 Praha 11 

 
 Datum vypracování: 23.9.2017 
 
 Účel ocenění: Určení obvyklé ceny nemovitosti pro účel insolvenčního řízení 
 
 Zpracováno pro: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. 
  

Identifikace ocenění 
 
(objednávky) přidělená objednatelem : sp.  

 
zn. KSBR 44 INS 13573 / 2017 
 

 

  
 

Toto ocenění obsahuje 13 stran textu a 9 číslovaných stran příloh + 6 stran dalších příloh. 
Předává se ve dvou tištěných vyhotoveních. 
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1. Rekapitulace - současný stav 
 
Rekapitulace zjištění: 
 

Věcnou hodnotu věcí nemovitých stanovenou nákladovou metodou odhadujeme 
ve výši (po zaokrouhlení): 

7 100 000 Kč 
 

Hodnotu věcí nemovitých stanovenou výnosovou metodou odhadujeme ve výši 
(po zaokrouhlení): 

2 200 000 Kč 
 

Hodnotu věcí nemovitých stanovenou porovnávací metodou odhadujeme ve výši 
(po zaokrouhlení): 

2 450 000 Kč 
 
Každá z těchto metod hodnotí věc nemovitou z určitého hlediska, má určitou vypovídací schopnost a je 
podkladem pro stanovení odhadu tržní hodnoty. 
 
Vzhledem k účelu, pro který je toto ocenění zpracováno, má pro stanovení konečného výroku rozhodující 
vypovídací schopnost ocenění nemovitostí na základě vlastní hodnoty určené odborným odhadem. 
 
ístní šetření bylo provedeno dne 16.9.2017 za přítomnosti pana K.Motla. Nemovitost byla celá 
zpřístupněěná.  Nemovitost je oceněná jako prázdná, bez závazků. 
 
kladné faktory 
 
- zavedená provozovna 
- bez kuchyně 
 
záporné faktory 
- omezená možnost dalšího rozšíření 
- méně atraktivní lokalita 
- nižší vybavenost obce 
 

Na základě výše uvedených skutečností odhadujeme tržní hodnotu věcí 
nemovitých ke dni ocenění 16.9.2017 ve výši: 
 

2 300 000 Kč 
 
Ocenění je v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy, které vydal mezinárodní výbor pro 
oceňovací standardy (IVSC). 
Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. 
 

Vypracoval Ing. Čoudek Pavel 
Plickova 567 
149 00 Praha 11 
 
 
 

 Licence číslo 

0604 

podpis, razítko 
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2. Účel ocenění 
 
 
Toto ocenění nemůže být použito k jinému účelu než je uvedeno v této zprávě. Jakékoli jiné použití či 
převzetí údajů pro jiný účel objednatelem či třetí stranou je neplatné. Platnost ocenění je omezena faktory, 
které mohou nastat po datu ocenění a mohou mít vliv na odhad tržní hodnoty (obvyklé ceny). 
 
Ocenění je provedeno jako tržní, jehož výsledkem je odhad tržní hodnoty předmětu ocenění, kterou se dle 
International Valuation Standards (Mezinárodní oceňovací standardy) rozumí: odhadnutá částka, za kterou 
by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při 
transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany 
jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. 
 

3. Metody zjištění hodnoty 
 
Pro odhad obvyklé ceny / tržní hodnoty je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě 
třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. 
 
 
Stručná charakteristika těchto metod: 
 
- 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 věci nemovité vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou 
užitkovosti. 

 
- metoda porovnávací (tržní, statistická) 

V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných věcí nemovitých. 
 
 
Pro stanovení obvyklé ceny v současném stavu budou použity metody:  nákladová, výnosová, porovnávací 
 
Nemovitosti jsou oceňovány v současném stavu na základě předaných podkladů a provedeného místního 
šetření. 
 
Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 16.9.2017. 
 

4. Podklady pro ocenění 
 
1. Základní podklady 
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 310, k.ú. Radešínská Svratka 
 
2. Ostatní podklady 
mapa okolí a širších souvislostí 
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5. Předmět ocenění 
 
Předmětem ocenění jsou věci nemovité (včetně inženýrských sítí, příslušenství a všech součástí) 
 

zapsané na  LV 310, k.ú. Radešínská Svratka 
ve vlastnictví 
Motl Karel Nezvalova 2091/8, Žďár nad Sázavou 4, 59101 

Žďár nad Sázavou 
 

 

Parcelní 
číslo 

Výměra v 
m2 

Druh pozemku Způsob využití Stavba 

st. 34 997 zastavěná plocha a nádvoří  + č. p. 65 

1370/11 115 ostatní plocha ostatní komunikace  
 

Celkem 1 112  
(poznámka: + ve sloupci Stavba před názvem stavby znamená, že stavba je součástí pozemku) 

 

Stavba Název Na parcele Způsob využití 

č. p. 65 Objekt občanské vybavenosti + st. 34 stavba občanského vybavení 
(poznámka: + ve sloupci Na parcele před názvem parcely znamená, že tato stavba je součástí pozemku) 

6. Místopis 
 

Poloha a význam obce v rámci ČR a regionu 

Obec Radešínská Svratka se nachází v okrese Žďár nad Sázavou, v kraji Vysočina. Je situovaná cca 7 km jižně 
od Nového Města na Moravě a 17 km jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou. Podle Lexikonu měst a obcí má 
610 obyvatel. Jedná se o ostatní obec místního významu. V obci je minimální občanská a technická 
vybavenost (obecní úřad, pošta, základní škola obecná, mateřská školka, pohostinství, sportoviště). Obec je 
dostupná linkovými autobusy. 

Umístění v obci, dopravní dostupnost, občanská vybavenost, ... 

Poloha v obci širší centrum-smíšená zástavba 

Dostupnost MHD do 10 minut pěšky Ano Dostupnost dálnice/silnice I. třídy do 10 minut autem Ano 

Předmětná nemovitost je situovaná v širším centru obce, v lokalitě s převažující rezidenční zástavbou. 
Centrum obce a zastávka autobusu jsou vzdálené cca 150m.  Parkování je velmi dobré na zpevněné ploše v 
přímém sousedství. 
 

Dojezdová vzdálenost do správního centra (Krajské město) 55 Km 

Hromadná doprava - četnost spojů nízká frekvence spojů 

Nákupní možnosti dostupné v místě Ne 
 

Informace o nemovitosti 

Nemovitou věc tvoří pozemek p.č.st.34, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p.65, malé nádvoří 
a stupňovitou kaskádovitou zahradu. Pozemek p.č.1370/11 tvoří oplocený výběh pro drůbež podél SZ 
hranice domu. Pozemky jsou jihozápadně skloněné, oplocené. Nemovitost je napojená na veřejný rozvod 
vody, kanalizace, elektřiny. Přípojka plynu je přivedena do domu a ukončena v kuchyni. Neužívá se. Přízemí 
je z větší části užíváno jako restaurace bez teplé kuchyně se zázemím, částečně neužívané technické a 
skladové prostory,  v podkroví je bytová jednotka k trvalému bydlení. V uliční části se nachází sál se 
zázemím, který je v přestavbě. 
Nemovitost je dle podkladové dokumentace užívána od 30.let minulého století. Je provozována a bytová 
jednotka užívána vlastníkem.  
Venkovní úpravy tvoří přípojky inženýrských sítí, opěrné kamenné zdi zahrady, betonové schodišťové 
stupně, plotová vjezdová vrata z veřejné plochy, oplocení pozemku p.č.1370/11, zpevněné manipulační 
plochy. Trvalé porosty jsou tvořeny ošetřovanými porosty na zahradě. 
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Adresa 

Kraj Vysočina Obec Radešínská Svratka Počet obyvatel 610 

Kat. území Radešínská Svratka Ulice  č.p. 65 

Část obce Radešínská Svratka 

 
 

7. Přístup k věcem nemovitým 
 

Přístup a příjezd k nemovitostem 
Přehled přístupových parcel: 

Parcela Druh Způsob využití  Vlastník 

1370/2 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Radešínská Svratka 

1335/3 ostatní plocha silnice Kraj Vysočina 
 

Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový. 
Příjezdová komunikace nevykazuje závady. 

 
Podrobné informace o přístupových parcelách: 

Parcela 1370/2 

Katastr 737569 Radešínská Svratka LV 1 
 

Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 

Druh  ostatní plocha 

Využití ostatní komunikace 

 
Ve vlastnictví 

Obec Radešínská Svratka č. p. 134, 59233 Radešínská Svratka  

 

Parcela 1335/3 

Katastr 737569 Radešínská Svratka LV 175 
 

Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 

Druh  ostatní plocha 

Využití silnice 

 
Ve vlastnictví 

Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava  

Hospodaření se svěřeným majetkem 
kraje 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace 

Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava  

 
Omezení vlastnictví 

Kód Omezení vlastnického práva 

36 Věcné břemeno (podle listiny) 
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7.1. Katastrální mapy přístupů - KÚ Radešínská Svratka (737569) 

 

červená - parcely v ocenění,  žlutá - přístup 1,  zelená - přistup 2,  modrá - přistup 3 
 

 

8. Omezení vlastnictví 
 
Omezení vlastnictví zapsaná na LV (část C) 

LV 310 Kód 171 Exekuce na část majetku 

K nemovitosti p.č. st. 34; p.č. 1370/11; č. p. 65 na parcele st. 34 

Riziko Ano 

 

LV 310 Kód 145 Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Motl Karel 

K nemovitosti p.č. st. 34; p.č. 1370/11; č. p. 65 na parcele st. 34 

Riziko Ano 

 

LV 310 Kód 32 Zástavní právo smluvní 

K nemovitosti p.č. st. 34; p.č. 1370/11; č. p. 65 na parcele st. 34 

Riziko Ano 

 

9. Popis nemovitostí 

9.1. Budova Objekt občanské vybavenosti č. p. 65 součástí pozemku st. 34 

Katastr 737569 Radešínská Svratka LV 310 

Část obce Radešínská Svratka 
 

Typ stavby budova s číslem popisným 

Využití stavba občanského vybavení 
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Na parcele st. 34 součást pozemku 
 

Počet podzemních podlaží 1 Počet nadzemních podlaží 1 Podkroví 1 
 

Zastavěná plocha 1.NP 530.00 m2 

Informativní celkový obestavěný prostor 2 850.00 m3 

 
Omezení vlastnictví 

Kód Omezení vlastnického práva 

171 Exekuce na část majetku 

145 Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Motl Karel 

32 Zástavní právo smluvní 

 

Popis stavby 

Jedná se o z malé části podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a podkrovím nad větší částí 
přízemí. Dům je zděné technologie s valbovou střechou, do ulice se dvěma štíty. Přízemí v uličním křídle je 
užíváno jako restaurace se zázemím, pravá část sál se zázemím a galerií v rekonstrukci. Sál je v celé výšce 
domu. Do zahrady je přistavěné sociální zázemí. Zahradní křídlo tvoří neužívané prostory skladů a kotelna, v 
původním stavu. Restaurace je přímo přístupná dveřmi z ulice, zázemí též z nádvoří. Do podkroví je 
vestavěna bytová jednotka, přístupná vně dveřmi ve východním štítu. Do sklepa vede vnitřní schodiště. 
Vytápění celého objektu je poloautomatickým kotlem na uhlí, ohřev vody el.bojlerem. 
Objekt je dle podkladové dokumentace užíván od roku 1930. Během užívání byly provedeny stavební 
úpravy a modernizace. V uplynulých ledech byla v restaurační části provedena přístavba  sociálního zázemí, 
vyměněna okna, provedeny úpravy povrchů, zahájena rekonstrukce sálu. Přístavba není omítnutá. Dále 
před cca 15 lety byla provedena vestavba bytové jednotky do podkroví. 
Technický stav udržovaných užívaných prostorů je dobrý, bytové jednotky velmi dobrý. Neužívané prostory, 
kotelna, uhelna jsou omezeně udržované, ve zhoršeném stavu a projevuje se vzlínání vlhkosti.    

 

Převažující provedení konstrukcí  nebo vybavení 

základy a zemní práce z prostého betonu, kamenné 

svislé konstrukce zděné smíšené v tloušťce 70 cm 

vodorovné konstrukce, 
stropy 

klenbové ve sklepě a části 1.NP, trámové 

konstrukce střechy valbová s krovem dřevěným 

krytina střech betonová tašková 

klempířské konstrukce pozinkované 

úpravy vnitřních povrchů vápenná omítka 

úpravy vnějších povrchů omítka vápenná  

vnitřní obklady obklad keramický, palubkový, obklad SDK podkroví 

schody kamenné 

dveře a vrata náplňové do ocelových zárubní, byt dýhované do obložkových zárubní 

okna plastová, původní zdvojená, střešní 

povrch podlah keramická dlažba, plovoucí, textilní krytina, ve sklepě dusaná hlína, v bytě 
ker.dlažba a plovoucí podlaha 

vytápění ústřední s poloautomatickým kotlem na uhlí 

elektroinstalace vč. 
bleskosvodu 

světelný a motorový rozvod  

vnitřní vodovod rozvod studené a teplé 

vnitřní kanalizace svislé a vodorovné potrubí 

vnitřní plynovod  

ohřev teplé vody bojlerem 
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ost.vnitř.vybavení (výtahy, 
VZT,EPS a pod.) 

 

sociální zařízení muži a ženy pisoáry, WC kombi, vestavěná umývadla, keramická dlažba a obklad 
středního standardu 

koupelna a 2xWC v bytě akrylátová vana, sprchový kout, WC závěsné, vestavěné dvojumývadlo, 
bidet 

kuchyně v bytě kuchyňská linka, digestoř, volně stojící vybavení 

 

Technický stav průměrný 

Stáří 87 roků Opotřebení odhadem 60 % 

Závažné technické nedostatky, nebo poruchy statiky, se zásadním vlivem na životnost stavby nevykazuje 

 
Dispozice 

Umístění Kategorie plochy Místnost  / Prostor Výměra [m2] 

1.NP Provozní plochy - restaurační restaurace se zázemím 136.7 

1.NP Provozní plochy - provozní, skladové, 
sklepní 

provozní, skladové, 
technické, sál 

261.5 

1.podkroví Obytné plochy - bytové byt. jednotka 4+kk se 
zohledněním zkosením 
stropu 

151.0 

 

(Zdroj užitných ploch: Vlastní měření při místním šetření) 
 
Inženýrské sítě 

Elektro napojeno Voda z řadu napojeno 

Voda ze studny není Kanalizace do řadu napojeno 

Kanalizace do 
žumpy 

není Kanalizace do septiku není 

Kanalizace do 
vlastní ČOV 

není Plyn z veřejného 
rozvodu 

napojeno 

Plyn ze zásobníku není Dálkové vytápění není 

 

9.2. Parcela st. 34, součástí je stavba č. p. 65 

Katastr 737569 Radešínská Svratka LV 310 
 

Typ parcely Parcela katastru nemovitostí Výměra m2 997 

Druh  zastavěná plocha a nádvoří 

Využití  

Stavba č. p. 65 
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Omezení vlastnictví 

Kód Omezení vlastnického práva 

171 Exekuce na část majetku 

145 Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Motl Karel 

32 Zástavní právo smluvní 

 

9.3. Parcela 1370/11 

Katastr 737569 Radešínská Svratka LV 310 
 

Typ parcely Parcela katastru nemovitostí Výměra m2 115 

Druh  ostatní plocha 

Využití ostatní komunikace 

 

  
 
Omezení vlastnictví 

Kód Omezení vlastnického práva 

171 Exekuce na část majetku 

145 Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Motl Karel 

32 Zástavní právo smluvní 

 

9.4. Přehled výměr pozemků podle druhu 
Druh pozemku Výměra [m2] 

zastavěná plocha a nádvoří 997 
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ostatní plocha 115 
 

CELKEM 1 112 
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9.5. Katastrální mapy - KÚ Radešínská Svratka (737569) 

 

červená plná - cenotvorné, červená šrafovaná - necenotvorné, šedě šrafovaná - není předmětem ocenění  

 
 

9.6. Venkovní úpravy 
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Venkovní úprava Popis Výměra Stáří [roků] 

přípojky inženýrských 
sítí 

přípojka vody, kanalizace, včetně šachet, elektro, 
plyn přiveden a neužíván 

  

opěrné zdi kamenné zdi vyrovnávající sklon zahrady   

plotová vrata dvoukřídlová z ocelového rámu s laťkovou výplní do 
ocelových sloupků 

  

plot výběhu plot z dřevěných laťkových rámů do ocelových 
sloupků na kamenné zdi, včetně vrátek 

  

Terasa zpevněná plocha z živičných pásů na střeše kotelny a 
skladu paliva 

  

 

10. Znalecká doložka 
 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Městského soudu v Praze ze 
dne 2.9.1997, č.j.Spr. 388/97 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se zvláštní 
specializací oceňování nemovitostí. 
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2340-02 znaleckého deníku. 
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Přílohy 
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11. Rizika 
Rizika plynoucí z omezení vlastnictví a ochrany nemovitosti 

● Exekuce na část majetku  -  LV 310 

  
 

● Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Motl Karel  -  LV 310 

  
 

● Zástavní právo smluvní  -  LV 310 

  
 

12. Podmínky platnosti ceny 
 

● Platnost ocenění je omezena časovým horizontem šesti měsíců. 

  
 

13. Nákladové ocenění věcí nemovitých 
Použitá metodika 
V tomto případě byla obvyklá cena stanovena pro jednotku obestavěného prostoru, nebo zastavěné plochy 
podle dostupných a citovaných podkladů. 
Výchozí cena byla zjištěna jako násobek jednotky zjištěnou cenou. 
Od této výchozí ceny je odečteno přiměřené opotřebení. 
Pro tento odpočet se používá nejčastěji buď lineární metoda, nebo pro stavby, které jsou starší než jedna 
polovina plánované životnosti bodová metoda. Její podstata spočívá v tom, že jsou odborně posuzovány 
vybrané konstrukce a údržba a bodový součet vyjadřuje procento opotřebení. 
 
Za inženýrské sítě se považují stavby umístěné zpravidla pod povrchem země, u kterých nelze objektivně 
stanovit jejich opotřebení. 
Proto pro tyto stavby je taxativně stanovena jejich plánovaná životnost a z toho vyplývající jejich roční 
procento opotřebení. 
 
Za venkovní úpravy se považují stavby, umístěné zpravidla nad povrchem země, u kterých lze objektivně 
stanovit jejich opotřebení. 
 
Pro nákladové ocenění - výpočet věcné hodnoty, byly použity ukazatele průměrné orientační ceny na 
měrnou a účelovou jednotku (THU) společnosti RTS v CÚ 2017 :  
- pro budovy pro výrobu a služby ve výši 5397 Kč/m3, s připočítáním nákladů spojených s umístěním stavby 
(dříve VRN) ve výši  10 %.  
Náklady na 1m3                  5937,-   Kč/m3                

13.1. Stavby 
 

 Stavba Název Na parcele 

1 č. p. 65 Objekt občanské vybavenosti + st. 34 

 
 
Nákladové ohodnocení staveb 

 Název ZP m2 
Ob. prostor 

m3 
Cena / m3 

Cena bez 
opotř. 

Opotř. 
% 

Cena po 
opotřebení 

1 Objekt občanské 
vybavenosti 

530 2 850 5 937.00 16 920 450 60 % 6 768 180 
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 Budovy celkem (zaokrouhleno) 16 920 450 6 768 180 

 

13.2. Inženýrské sítě a venkovní úpravy 
 

IS + VÚ tvoří odhadem 3 % z nákladové ceny staveb celkem Kč 507 614 

opotřebení odhadem % 60 

Inženýrské sítě  a venkovní úpravy po opotřebení (zaokrouhleno) Kč 203 045 

 

13.3. Pozemky 
 
Použitá metodika 
Zjištění hodnoty pozemků v souladu s tržním stavem se provádí ve smyslu Metodického návodu 
zpracovaného znaleckým ústavem A-Consult plus spol. s r.o. 
Tento metodický pokyn také obsahuje jednotný postup spolupracujících odhadců pro vypracování cenových 
map zastavěných pozemků. 
Pro ocenění pozemků v místech, kde jsou cenové mapy pozemků schválené ministerstvem financí ČR se 
vychází z těchto cen, je-li jejich cena odlišná od Metodického návodu firmy stanovují se ceny variantně. 
 

Parcela č. Výměra m2 Druh Využití 
Směrná cena 

/m2 
Cena 

st. 34 997 zastavěná plocha a nádvoří  150.00 149 550 

1370/11 115 ostatní plocha ostatní 
komunikace 

150.00 17 250 

 

Celkem 1 112 Kč 166 800 

 
REKAPITULACE NÁKLADOVÉ CENY 

Stavby (budovy + inženýrské sítě a venkovní úpravy) Kč 6 971 225 

Pozemky Kč 166 800 

Celkem (zaokrouhleno) Kč 7 100 000 

 

Věcnou hodnotu věcí nemovitých stanovenou nákladovou metodou odhadujeme 
ve výši (po zaokrouhlení): 

7 100 000 Kč 
 

14. Výnosová metoda 

14.1. Analýza nájemného 
 
Vyhodnocení údajů z databáze - rozpětí cen 

Kategorie Nájem /m2/měsíc Nájem / měsíc Plocha m2 

    

 
Vyhodnocení vzhledem k plochám v ocenění- rozpětí cen 

Kategorie Převzít z Nájem /m2/měsíc 

Provozní plochy - restaurační  100.00  -  200.00 
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14.2. Zdroje výnosu 

Budova Objekt občanské vybavenosti č. p. 65 součástí pozemku st. 34 
Zdroje výnosu - nepronajaté plochy 

Umístění Kategorie Plocha [m2] Obvyklé nájemné /m2 / měsíc 

 Provozní plochy - restaurační 136.7 50.00 Kč 

 Provozní plochy - provozní, skladové, 
sklepní 

261.5 20.00 Kč 

 Obytné plochy - bytové 195.0 70.00 Kč 

 
Příjmy z nájmu 

Kategorie Pronajaté  
[m2] 

Pronajaté /rok Nepronajaté 
[m2] 

Nepronajaté /rok 

Provozní plochy - restaurační - - 136.7 82 020 

Provozní plochy - provozní, skladové, 
sklepní 

- - 261.5 62 760 

Obytné plochy - bytové - - 195.0 163 800 
 

CELKEM - - 593.2 308 580 

Procentní poměry - - 100.0 % 100 % 

 

14.3. Výpočet výnosové hodnoty 
Příjmy z nájmu 

Kategorie Pronajaté  
[m2] 

Pronajaté /rok Nepronajaté 
[m2] 

Nepronajaté /rok 

Provozní plochy - restaurační - - 136.7 82 020 

Provozní plochy - provozní, skladové, 
sklepní 

- - 261.5 62 760 

Obytné plochy - bytové - - 195.0 163 800 
 

CELKEM - - 593.2 308 580 

Procentní poměry - - 100.0 % 100 % 

 

Celkové potencionální příjmy z nájmů 308 580 

Ztráty z neobsazenosti 10 % 30 858 

Ztráty z poskytnutých slev na nájmu 0 % 0 

Hrubý příjem z nájmu 277 722 

 
Výdaje spojené s vlastnictvím a provozem nemovitosti 

stanoveny odborným odhadem 40 % příjmu 123 432 
 

Celkové výdaje 123 432 

 
Výpočet ročních výnosů 

Hrubý příjem z nájmu 277 722 

Celkové výdaje spojené s vlastnictvím a provozem věci nemovité 123 432 

Čistý příjem z nájmu 154 290 

 
Výnosová hodnota věci nemovité 
úroková míra kapitalizace 7 % 

Hodnotu věcí nemovitých stanovenou výnosovou metodou odhadujeme ve výši 
(po zaokrouhlení): 
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2 200 000 Kč 
 

15. Porovnávací metoda 

15.1. Analýza trhu 
 

restaurace, 500 m2 užitné plochy 

 
 

  
 

Kategorie stavba občanského vybavení Datum 20.8.2017 

Název restaurace Lokalita Polička, Starohradská 

Kraj Pardubický kraj Okres Svitavy Obec Polička 

Zdroj realitní inzerce – nabídky realitní server 

 

Obestavěný prostor m3  Zastavěná plocha m2  Počet budov 1 

Výměra pozemku m2 1 886 Počet podlaží 2   

Objekt restaurace s kuchyní, 2 prostory, sklad 
1.PP+1.NP 
Ing.sítě : elektřina, voda, kanalizace 
Vytápění : lokální kamny na tuhá paliva 
Technický stav : průměrný 
 

Plocha [m2] 500    

Cena 4 900 000 Kč Redukce ceny Redukovaná cena 3 430 000 Kč 

Cena / m2 9 800 Kč 30 % Redukovaný cena / m2 6 860 Kč 
 

Porovnání s oceňovanou nemovitostí: 
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větší nemovitost 
 

bytová jednotka, 70 m2 užitné plochy 

  
 

Kategorie stavba občanského vybavení (po rekonstrukci) Datum 30.8.2017 

Název bytová jednotka Lokalita Dolní Rožínka 

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou Obec Dolní Rožínka 

Zdroj realitní inzerce – nabídky realitní server 

 

Obestavěný prostor m3  Zastavěná plocha m2  Počet budov 1 

  Počet podlaží 3   

byt 3+1, OV 
zděná stavba 
vytápění : krbová kamna s výměníkem, elektrokotel 
stav : velmi dobrý 
 

Plocha [m2] 70    

Cena 1 483 640 Kč Redukce ceny Redukovaná cena 1 038 548 Kč 

Cena / m2 21 195 Kč 30 % Redukovaný cena / m2 14 836 Kč 
 

Porovnání s oceňovanou nemovitostí: 
obdobná lokalita 
lepší technický stav 
bytovka 
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restaurace, 700 m2 užitné plochy 

  

 

 

 

Kategorie stavba občanského vybavení Datum 23.9.2017 

Název restaurace Lokalita Křižánky, sousedství 

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou Obec Křižánky 

Zdroj realitní inzerce – nabídky realitní server 

 

Obestavěný prostor m3  Zastavěná plocha m2    

Výměra pozemku m2 2 519 Počet podlaží 3   

Objekt restaurace s kuchyní, garáž 
Možnost ubytování personálu 
1.PP+1.NP+podkroví 
Ing.sítě : elektřina, voda z vrtu, kanalizace 
Technický stav : po rekonstrukci 
 

Plocha [m2] 700    

Cena 4 200 000 Kč Redukce ceny Redukovaná cena 2 940 000 Kč 

Cena / m2 6 000 Kč 30 % Redukovaný cena / m2 4 200 Kč 
 

Porovnání s oceňovanou nemovitostí: 
méně atraktivní lokalita  
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restaurace, 269 m2 užitné plochy 

  
 

Kategorie stavba občanského vybavení Datum 28.8.2017 

Název restaurace Lokalita Nové město na Moravě - Slávkovice 

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou Obec Nové Město na Moravě 

Zdroj realitní inzerce – nabídky realitní server 

 

Objekt restaurace s kuchyní, salonek, bar 
1.PP+1.NP 
Ing.sítě : elektřina, voda, kanalizace 
Technický stav : po rekonstrukci 
 

Plocha [m2] 269    

Cena 3 600 000 Kč Redukce ceny Redukovaná cena 2 520 000 Kč 

Cena / m2 13 383 Kč 30 % Redukovaný cena / m2 9 368 Kč 
 

Porovnání s oceňovanou nemovitostí: 
méně atraktivní lokalita 
lepší technický stav 
 
Vyhodnocení údajů z databáze - rozpětí cen 

Kategorie Redukovaná cena Redukovaná cena / m2 Plocha m2 

stavba občanského vybavení 1 038 548  -  3 430 000 4 200.00  -  14 836.00 70  -  700 

 
Vyhodnocení vzhledem k plochám v ocenění- rozpětí cen 

Kategorie Převzít z Redukovaná cena /m2 

Obytné plochy - bytové se zohledněním 
zkosení 

 10 000.00  -  15 000.00 

Provozní plochy - restaurační  3 000.00  -  8 000.00 

Provozní plochy - provozní, skladové, 
sklepní 

 1 000.00  -  3 000.00 

Pozemky - zastavěná plocha a nádvoří  150.00  -  250.00 

 

15.2. Výpočet porovnávací hodnoty 
Kategorie Plocha  [m2] Cena /m2 Cena 

Obytné plochy - bytové 151.0 10 000.00 1 510 000 

Provozní plochy - restaurační 136.7 5 000.00 683 500 

Provozní plochy - provozní, skladové, sklepní 261.5 1 000.00 261 500 
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CELKEM 549.2  2 455 000 

 
Porovnávací hodnota věci nemovité 
Vychází se z porovnání s nabídkovými a prodejními cenami obdobných nemovitostí v lokalitě a širšího 
sousedství. Je zohledněna lokalita, velikost, technický stav, stáří. 

Hodnotu věcí nemovitých stanovenou porovnávací metodou odhadujeme ve výši 
(po zaokrouhlení): 

2 450 000 Kč 
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Fotodokumentace 
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Fotodokumentace 

  
výčep salonek 

  
salonek sociální zařízení restaurace 

  
sál s galerií a zázemím  

  
sociální zařízení neužívané sklep 
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Fotodokumentace 

  
kotelna byt-obývací pokoj 

  
byt-kuchyňský kout byt-ložnice 

  
byt-koupelna byt -chodba 
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Mapa oblasti 

 
Pozemek p.č. 34 v k.ú. č. 737569 

 
Pozemek p.č. 34 v k.ú. č. 737569 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


