
 

 

  

 

ZNůLECKÝ POSUDEK 

O CEN  OBVYKLÉ 
číslo 6140-100-18 

  

NEMOVITÁ V C: Výrobn -skladový areál s garážemi č.p. 1392 včetn  p íslušenství, 
který je součástí pozemku parc.č. 2392 a pozemek parc.č. 2392. 

Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres Most, obec Most, k.ú. Most II 
Adresa nemovité věci: Lomenná 1392, 434 01 Most  

 

 

 

OBJEDNAVATEL: NAXOS, a.s. 

Adresa objednavatele: Holečkova 31, 150 00 Praha 5 
  

ZHOTOVITEL: Ing. Milan Kroupa 

Adresa zhotovitele: Stupno 227, 338 24 Břasy 
 

 

 

ÚČEL OCEN NÍ: Odhad ceny obvyklé pro stanovení prodejní ceny pro účely zpen žení 
formou p ímého prodeje, výb rového ízení, ve ejné dobrovolné 
dražby 

 

 

 

OBVYKLÁ CENA  4 290 000,- Kč 

 
Datum místního šetření: 21.3.2018  Stav ke dni: 21.3.2018 

Za přítomnosti: pana Pecáka, zástupce vlastníka 

Odhad obsahuje 14 stran textu včetně titulního listu a 5 příloh. Objednateli se předává ve 2 
vyhotoveních a 1 vyhotovení je uloženo v archivu zhotovitele 

 

V Praze, dne 19. dubna 2018 
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NÁLEZ 
 

Znalecký úkol  

Vypracovat ocenění se stanovením ceny obvyklé v místě a čase výrobně-skladového areálu s 
garážemi č.p. 1392 včetně příslušenství, který je součástí pozemku parc.č. 2392 a pozemek parc.č. 
2392, vše zapsáno na LV č. 4077, k.ú. Most II, obec Most, Kraj Ústecký. 

Ocenění je vypracováno na žádost objednatele a bude použito jako podklad pro stanovení prodejní 
ceny pro účely zpeněžení formou přímého prodeje, výběrového řízení, veřejné dobrovolné dražby. 
Ocenění je vypracováno ke dni prohlídky 21.3.2018. 

 

P ehled podklad   

- výpis z katastru nemovitostí LV č. 4077, k.ú. Most II, obec Most ze dne 28.11.2017, 

- snímek katastrální mapy pro k.ú. Most II, obec Most, 

- část projektové dokumentace areálu č.p. 1392, 

- kopie dodatečného povolení k trvalému provozu ze dne 3.9.1964, 
- kopie kolaudačního rozhodnutí povolení užívání rekonstrukce bývalé kotelny ze dne 6.9.1978, 
- kopie kolaudačního rozhodnutí přístavby montážní dílny ze dne 18.12.1986, 
- územní plán města Most, 

- informace zjištěné při místním šetření, 
- inzerce nabídek prodeje nemovitostí na realitních serverech sreality.cz a dalších. 
 

Vlastnické údaje a specifikace p edm tu ocen ní  

Dle listu vlastnictví LV č. 4077, k.ú. Most II, obec Most ze dne 28.11.2017 

oddíl A - vlastnické právo, vlastníkem předmětu ocenění je: 

ALFA TERM MOST a.s., Lomená 47/2, 434 01 Most, IČ 64049591 

oddíl B - nemovitosti: 

- pozemek parc. č. 2392 o výměře 1589 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří 

součástí pozemku je stavba – občanská vybavenost č.p. 1392 na pozemku parc.č. 2392 

oddíl B1 - jiná práva: 
Bez zápisu 

oddíl C - omezení vlastnického práva: 
Zástavní právo smluvní 
- ve výši 1.800.000,- Kč s příslušenstvím s oprávněním pro společnosti CLEAR BALANCE, SE, 
právní účinky vkladu práva ke dni 3.9.2013, 
Zahájení exekuce 

- pověřený soudní exekutor JUDr. Alex Bayer, právní účinky zápisu ke dni 20.1.2016, včetně 
souvisejícího zápisu exekučního příkazu k prodeji nemovitostí 002 Ex-1482/2015 -15, 

- pověřený soudní exekutor JUDr. Alex Bayer, právní účinky zápisu ke dni 11.5.2016, včetně 
souvisejícího zápisu exekučního příkazu k prodeji nemovitostí 002 Ex-308/2015 -12, 

- pověřený soudní exekutor Mgr. Jiří Prošek, právní účinky zápisu ke dni 2.3.2017, včetně 
souvisejícího zápisu exekučního příkazu k prodeji nemovitostí 134 EX-02233/2017 -007, 

- pověřený soudní exekutor Mgr. Jiří Prošek, právní účinky zápisu ke dni 2.3.2017, včetně 
souvisejícího zápisu exekučního příkazu k prodeji nemovitostí 134 EX-02280/2017 -025, 

- pověřený soudní exekutor Mgr. Jiří Prošek, právní účinky zápisu ke dni 1.11.2017, včetně 
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souvisejícího zápisu exekučního příkazu k prodeji nemovitostí 134 EX-10582/2017 -020; 

Rozhodnutí o úpadku (§136 odst. 1 insolvenčního zákona) 
- usnesení insolvenčního soudu o úpadku, Krajský soud v Ústí nad Latbem KSUL43INS-4561/2016 

-A-51 ze dne 3.11.2017, 

oddíl D - jiné zápisy: 
Změna výměr obnovou operátu 

- Z-404/2001-508 a Z850/2003-508. 

plomby a upozornění: 
Bez zápisu 

 

Celkový popis  

Předmětem ocenění je stavba komerčního areálu č.p. 1392 bývalé kotelny zrekonstruované na 
výrobně skladové prostory s 10ti řadovými garážemi situovaná v Mostě, ul. Lomenná, Jana Kollára a 
Dukelská s přístupem z těchto veřejných ulic. 
 

Most je statutární město v severozápadních Čechách (Ústecký kraj), které leží na řece Bílina. 
V současnosti je v Mostě evidováno okolo 67 tisíc trvale bydlících obyvatel. Od začátku 
devadesátých let minulého století je v Mostě patrný pozvolný pokles obyvatel.  

 

Město Most je situováno na železniční koridoru spojující Cheb – Karlovy Vary – Chomutov – Most – 

Teplice, ve shodné ose je vedena i silnice I/13, další významné dopravní tepny jsou silnice č. I/15 do 

Litoměřic a I/27 do Litvínova a Žatce. Železniční spojení má Most též ve směru Žatec a Louny. 
V Mostě je zřízena městská hromadná doprava s linkami autobusů, tramvají a trolejbusů, tramvajová 
trať pak spojuje Most a Litvínov. 
 

V Mostě je dostupná standardní občanská vybavenost odpovídající většímu okresnímu městu, 
nachází se zde školská zařízení včetně vyšší odborných škol, zdravotnická zařízení včetně 
nemocnice, síť obchodů včetně obchodního centra, divadla, kino, muzea, sportoviště a další.  

 

Oceňované nemovitosti se nachází severozápadně od tzv. nového centra Mostu (prostranství okolo 
náměstí Velké Mostecké stávky, 1. a 2. náměstí). Okolní zástavbu tvoří převážně objekty pro bydlení 
- bytové domy, řadové rodinné domy a solitérní rodinné domy a vily. Součástí zástavby je i občanská 
vybavenost, v nejbližším okolí jde zejména o školská zařízení, obchody, restaurace a drobné 
provozovny. Nejbližšími zastávkami MHD jsou autobusové zastávky Zahražany, 1.ZŠ nebo Široký 
vrch, vše v okruhu cca 300 m od oceňovaných nemovitostí. 
 

Dle platného územního plánu města Most se oceňované nemovitosti nachází ve stabilizovaném 
území s funkčním využitím ploch OU3 - obytné území s převažující funkcí bydlení. Územní plán 
charakterizuje toto území jako území, kde dominují stavby a zařízení pro trvalé bydlení – převážně 
nájemní domy. Příslušné využití je plochy bydlení s minimálně třemi nadzemními podlažími 
s odstavením a garážováním vozidel zejména na pozemku dané funkční lokality. Přípustné jsou dále 
stavby a zařízení místní správy a občanské vybavenosti, sloužící potřebě obyvatel území, zejména 
stavby pro péči o děti předškolního věku, stavby základních škol, stavby pro kulturní a zájmovou 
činnost, stavby církevní, stavby pro ambulantní zdravotnictví, stavby pro maloobchod, stavby 
veřejného stravování a veřejného ubytování, stavby pro komerční činnost, administrativu a veřejnou 
správu, stavby pro nerušící služby, stavby pro denní rekreaci, tělovýchovu, sport a komerční péči 
o hygienu a zdraví, parkovací a odstavné plochy, vícepodlažní hromadné garáže a veřejné plochy 
a zeleň. Podmíněně přípustné jsou stavby sloužící i potřebě sousedících území, zejména stavby pro 
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sociální péči, stavby pro střední školství, stavby pro zdravotnictví bez lůžkových oddělení, stavby 
supermarketů do 1 500 m2

 prodejní plochy, stavby pro komerční činnost, administrativu a veřejnou 
správu, a stavby a zařízení pro nerušící výrobu místního dosahu zejména řadové nebo vícepodlažní 
hromadné garáže, stavby čerpacích stanic PHM jako součást hromadných garáží. 
 

Nemovitosti nejsou územním plánem evidovány v záplavovém území obce. 
 

Dle databáze společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group jsou pro bytové 
domy č.p. 1938 a 1939 evidován kód záplavy 1 - nejnižší ohrožení (mimo předpokládané rizikové 
území záplav). 

 

OBSAH  

1. Nákladové hodnoty  

1.1. Výrobně-skladový areál s garážemi č.p. 1392 s přísl. – reprodukční cena 

2. Výnosová hodnota  

2.1. Výrobně-skladový areál s garážemi č.p. 1392 s pozemkem a příslušenstvím  

3. Porovnávací hodnota  

3.1. Výrobně-skladový areál s garážemi č.p. 1392 s pozemkem a příslušenstvím  

 

 

OCEN NÍ  
Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného 
majetku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají ne cenu vliv, 
avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího 
nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav 
tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se 
rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím 
a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající 
z osobního vztahu k nim.  

V zákonu o oceňování majetku je tato cena nazvána cenou obvyklou. Zjištění obvyklé ceny 
oceňovaného majetku vychází obvykle z následujících metod:  

 - Metoda zjištění věcné hodnoty (minulost) 
 - Metoda porovnávací (současnost)  

 - Metoda výnosová (budoucnost) 
Metoda zjišt ní v cné hodnoty: je založena na principu pojetí náhrady. Teoretickým základem při 
oceňování nemovitého majetku je tvrzení, že perspektivní kupující nebude ochoten platit za tento 
majetek víc, než by činily náklady na jeho pořízení. Při ocenění touto metodou se zjišťují hodnoty 
zastavěné plochy, obestavěného prostoru objektů, průměrné ceny za příslušnou měrnou jednotku, 
skutečné opotřebení. Věcná hodnota, ve výsledku potom odpovídá nákladům, které je zapotřebí 
vynaložit na pořízení průměrně opotřebovaného majetku stejného stáří, obdobných vlastností 
a přiměřené intenzity užívání.  

Metoda výnosová: teoretickým základem oceňování výnosovou metodou je tvrzení, že hodnota 
majetku je rovna současné hodnotě očekávaných čistých výnosů z tohoto majetku plynoucích a to 
v průběhu období, po které bude majetek vlastněn. Jedná se o vztah mezi tokem čistých peněžních 
příjmů a cenou. Případný investor nemá ve skutečnosti zájem nakupovat hmotnou podstatu, ale 
zajištěný tok čistých příjmů. Tento tok příjmů může být odvozen buď ze současného využití 
oceňovaného majetku, nebo dopočtem předpokládaného využití dalších pronajímatelných ploch. Do 
nákladů jsou zahrnuty výdaje na pojištění, daňové poplatky a jiné provozní náklady. 
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Metoda porovnávací: je založena na porovnání nemovitosti na základě srovnání s jinými 
nemovitostmi obdobného charakteru a jejich inzerovanými resp. skutečně realizovanými cenami při 
zohlednění různých aspektů jednotlivých nemovitostí.  

Při ocenění nemovitostí byly využity všechny tři výše uvedené přístupy. Aplikace jednotlivých metod 
ocenění včetně vyhodnocení jejich závěrů a stanovení ceny obvyklé nemovitosti je podrobně popsáno 
v následujících kapitolách. 

1. Reprodukční cena stavby  

1.1. Výrobn -skladový areál s garážemi č.p. 13ř2 s p ísl – reprodukční cena  

Předmětem ocenění je samostatně stojící komerční areál č.p. 1392 včetně příslušenství bývalé 
kotelny zrekonstruované v období 1978-1980 na výrobně skladové prostory s 10ti řadovými 
garážemi na vlastním pozemku parc. č. 2392 o celkové výměře 1589 m2. Příslušenství tvoří venkovní 
úpravy a to přípojky IS – elektro, veřejný vodovod, veřejná kanalizace, dálkový horkovod vytápění, 
zpevněné plochy, oplocení s vraty. 

 

Komerční areál tvoří hlavní dvoupodlažní nepodsklepená stavba s jednopodlažními přístavbami 
drobných staveb, přístavba jednopodlažní montážní dílny, 10 řadových jednopodlažních garáží a dále 
venkovní úpravy tvořící příslušenství. 
 

Dvoupodlažní nepodsklepená stavba s jednopodlažními přístavbami drobných staveb 

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu - budovu s nosnou zděnou stěnovou konstrukcí. 
Základy jsou železobetonové, nosné i vnitřní stěny jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová s mírným 
sklonem, střešní krytinou živičné pasy, stropní vodorovné konstrukce jsou montované 
z pórobetonových bloků do ocelových profilů. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech.  Krytina 
podlahy keramická dlažba, plovoucí podlaha a cementopotěr. Schody jsou betonové. Okna jsou 
zdvojená dřevěná. Dveře jsou dřevěné v ocelových zárubních. Vytápění je ústřední přes výměník 
dálkového horkovodu. Ohřev vody je ústřední přes výměník horkovodu a el. boilerem. Rozvody vody 

a kanalizace jsou původní. Veškeré vybavení šaten se sprchami, kuchyněk a kanceláří je původní 
z roku rekonstrukce 1978. Součástí objektu je nákladní výtah 500 kg. 
Objekt je napojen na elektro, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a výměník dálkového horkovodu. 
Stavebně technický stav objektu je dobrý až zanedbaný se zvýšeným opotřebením a s původním 
vybavením, odpovídající stáří rekonstrukce, nutnosti modernizace a oprav a prováděné pouze 
nezbytné údržbě. 
 

Objekt byl dle předložené kolaudace postaven v roce 1960 jako uhelná kotelna a v roce 1978 byla 

provedena rekonstrukce na výrobně skladové prostory s přestavbou řadových malých skladů na 

řadové garáže. 
 

10 řadových jednopodlažních garáží 
Jedná se o jednopodlažní řadové garáže, původně sklady původní kotelny s nosnou zděnou stěnovou 
konstrukcí. Základy jsou železobetonové, nosné stěny jsou zděné z cihel. Střecha je pultová s mírným 
sklonem, střešní krytinou jsou živičné pasy, stropní resp. střešní vodorovné konstrukce jsou 
montované z pórobetonových bloků do ocelových profilů. Klempířské konstrukce pozinkovaný 
plech. Krytina podlahy cementopotěr. Vrata jsou ocelová vyklápěcí v ocelových zárubních.  

Objekt je napojen na elektro. 

Stavebně technický stav objektu je dobrý odpovídající stáří rekonstrukce a prováděné údržbě. 
Objekt byl dle předložené kolaudace postaven v roce 1960 jako drobné sklady uhelné kotelny a v roce 

1978 byla provedena rekonstrukce na řadové garáže. 
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Jednopodlažní přístavba montážní dílny 

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou stavbu – přístavbu dílen s nosnou zděnou stěnovou 
konstrukcí. Základy jsou železobetonové, obvodové stěny jsou zděné z plynosilikátových tvárnic. 

Střecha je pultová s mírným sklonem a střešními světlíky, se střešní krytinou živičné pasy, stropní 
vodorovná konstrukce je montovaná z HURDIS bloků do ocelových profilů. Klempířské konstrukce 
pozinkovaný plech.  Krytina podlahy cementopotěr. Okna jsou zdvojená dřevěná. Vrata jsou 

plechová v ocelových zárubních. Vytápění je ústřední přes výměník dálkového horkovodu. Součástí 
objektu je nákladní kladka 1000 kg. 

Objekt je napojen na elektro a výměník dálkového horkovodu. 

Stavebně technický stav objektu je dobrý až zanedbaný s původním vybavením odpovídající stáří 
výstavby, nutnosti modernizace a oprav a prováděné pouze nezbytné údržbě. 
Objekt byl dle předložené kolaudace postaven v roce 1986. 

Ocen ní nákladovou metodou 

Při ocenění nemovitostí nákladovou metodou se zjišťují hodnoty zastavěné plochy, obestavěného 
prostoru objektů, průměrné ceny za příslušnou měrnou jednotku, skutečné opotřebení. Věcná 
hodnota, ve výsledku potom odpovídá nákladům, které je zapotřebí vynaložit na pořízení průměrně 
opotřebovaného majetku stejného stáří, obdobných vlastností a přiměřené intenzity užívání. 
Reprodukční cena pak ukazuje obvyklou výši nákladů, kterou je nutné vynaložit na pořízení, resp. 
výstavbu nové nemovitosti shodných parametrů a užitných vlastností. 
Nákladové ocenění staveb je provedeno za využití statistik společnosti RTS Brno a.s., konkrétně pak 
pomocí cenových ukazatelů vydaných v roce 2018. Cenové ukazatele (nebo také ceny podle 
účelových jednotek) jsou základním prvkem pro první propočty cen staveb a stavebních objektů. Na 
základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů jsou na reprezentativních 
položkových rozpočtech sledovány náklady podle jednotlivých druhů staveb a z množiny cenových 
údajů jsou následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou jednotku odpovídající danému druhu 
staveb. Koeficientem vybavenosti je zohledněn rozdíl ve stavebně-technickém provedení a vybavení 
oceňované stavby v porovnáním s reprezentanty v databázi společnosti RTS Brno a.s. 
Ocenění venkovních úprav je provedeno procentuální sazbou z nákladových hodnot hlavních staveb. 

Obvyklý podíl venkovních úprav na celkových stavebních nákladech se pohybuje od 3 % do 10 %, s 
ohledem na rozsah venkovních úprav, zahrnující v zásadě jen přístupové komunikace a přípojky 
inženýrských sítí, byla ve výpočtu použita sazba 5%. 

Databáze společnosti RTS Brno a.s. eviduje jednotkové ceny stavebních prací v úrovni bez DPH. 
Výsledné hodnoty byly proto navýšeny o DPH, které je u staveb pro komerční využití v úrovni 21 %. 

Ocenění celkového areálu bylo vypočteno jako součet cen výrobních objektů a objektů garáží 
vzhledem k rozdílnému využití, viz následující tabulka: 

Reprodukční cena staveb výroba, služby 

Obestavěný prostor celkem 6 035 m
3
 

Základní jednotková cena (RTS 812.1) 4 010 Kč/m3
 

Koeficient úprav 0,70   

Upravená jednotková cena 2 807 Kč/m3
 

Stavební náklady hlavní staveb 16 940 385 Kč 

Podíl venkovních úprav a IS na nákladech 3%   

Stavební náklady ostatních staveb 508 212 Kč 

Stavební náklady celkem 17 448 597 Kč 

DPH 21%   
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REPRODUKČNÍ CENA 21 110 000 Kč 

  garáže 

Obestavěný prostor celkem 435 m
3
 

Základní jednotková cena (RTS 812.6) 4 530 Kč/m3
 

Koeficient úprav 0,50   

Upravená jednotková cena 2 265 Kč/m3
 

Stavební náklady hlavní staveb 985 705 Kč 

Podíl venkovních úprav a IS na nákladech 3%   

Stavební náklady ostatních staveb 29 571 Kč 

Stavební náklady celkem 1 015 277 Kč 

DPH 21%   

REPRODUKČNÍ CENA 1 230 000 Kč 

REPRODUKČNÍ CENA CELKEM 22 340 000 Kč 

Celková reprodukční cena staveb k datu ocenění činí 22 340 000 Kč. 

Nákladové ocenění je zpracováno pouze jako jeden ze vstupů pro ocenění výnosovou metodou, není 
proto stanovena věcná hodnota staveb. 

2. Výnosová hodnota  

2.1. Výrobn -skladový areál s garážemi č.p. 13ř2 s pozemkem a p íslušenstvím  

Ocen ní výnosovou metodou 

Pro stanovení výnosové hodnoty byly předloženy vlastníkem ekonomické údaje o výnosech z 
pronájmu, neboť areál je v současnosti částečně pronajímán. Z těchto důvodů bylo nutné dopočítat 
očekávaný výnos z možných pronajímatelných prostor, které nebyly pronajaty.  

Analýzou předložených nájemních smluv lze konstatovat, že předložené nájemné garáží ve výši 800,- 
Kč/garáž/měsíc odpovídá obvyklému nájemnému v místě a u nájemní smlouvy výrobně skladových 
prostor je nájemné nízké neodpovídající obvyklému nájemnému, a proto byly použity výnosy nejen 

takto pronajatých, ale i možných prostor k pronájmu dle obvyklého nájemného v místě. Vstup do 

ocenění výnosovou metodou jsou i náklady spojené s vlastnictvím nemovitostí a jejich pronájem. 
Provozní nákladové hodnoty byly dopočteny dle obvyklých parametrů k srovnatelnému souboru 
nemovitostí ve výši 20% z provozních výnosů. Vzhledem k dobrému až zanedbanému stavu většiny 
pronajímatelných prostor původního standardu, je počítáno s obnovovacími náklady konstrukcí 
krátkodobé životnosti pro zachování standardu pronajmutí prostor v dalších letech. Odhad 
minimálních obnovovacích nákladů je 700.000,- Kč za 10 roků, t.j. 70.000,-Kč/1 rok. 
Užitná plocha ploch byla vypočtena dle předložené stavební dokumentace: 

název místnosti 
podlahová 
plocha v m2 

pronajímatelná 
podlahová plocha 
v m2 využití ploch m2 k pronájmu 

1.NP     
výroba/ 
dílny sklady  kanceláře 

soc.zařízení 
-šatny, 
sprchy, WC garáže stav 

garáž 14,00 14,00         14,00 dobrý 

garáž 14,00 14,00         14,00 dobrý 

garáž 14,00 14,00         14,00 dobrý 

garáž 14,00 14,00         14,00 dobrý 

garáž 15,70 15,70         15,70 dobrý 

garáž 15,70 15,70         15,70 dobrý 

garáž 15,70 15,70         15,70 dobrý 

garáž 15,70 15,70         15,70 dobrý 
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garáž 15,70 15,70         15,70 dobrý 

garáž 15,70 15,70         15,70 dobrý 

vstupní chodba, 
schody, vrátnice 15,70             dobrý, zanedbaný standard 

sklad 210,00 210,00   210,00       dobrý, zanedbaný standard 

dílna 199,00 199,00 199,00         dobrý, zanedbaný standard 

garáž/dílna 73,00 73,00 73,00         dobrý, zanedbaný standard 

umývárna 1,70 1,70       1,70   dobrý, zanedbaný standard 

WC 1,30 1,30       1,30   dobrý, zanedbaný standard 

strojovna 11,60             dobrý, zanedbaný standard 

WC 1,70 1,70       1,70   dobrý, zanedbaný standard 

sprcha 4,60 4,60       4,60   dobrý, zanedbaný standard 

chodba 4,80             dobrý, zanedbaný standard 

rozvodna 6,60             dobrý, zanedbaný standard 

montážní dílna 132,35 132,35 132,35         dobrý, zanedbaný standard 

1.NP celkem 812,55 773,85           dobrý, zanedbaný standard 

2.NP                

sklad 189,39 189,39   189,39       dobrý, zanedbaný standard 

kancelář 18,20 18,20     18,20     dobrý, zanedbaný standard 

kancelář 18,20 18,20     18,20     dobrý, zanedbaný standard 

kancelář 18,20 18,20     18,20     dobrý, zanedbaný standard 

kancelář 18,20 18,20     18,20     dobrý, zanedbaný standard 

kancelář 18,20 18,20     18,20     dobrý, zanedbaný standard 

kancelář 18,20 18,20     18,20     dobrý, zanedbaný standard 

zasedací místnost 74,00 74,00     74,00     dobrý, zanedbaný standard 

WC, umývárna 7,95 7,95       7,95   dobrý, zanedbaný standard 

chodba 40,20             dobrý, zanedbaný standard 

WC, umývárna 6,30 6,30       6,30   dobrý, zanedbaný standard 

sprchy 6,30 6,30       6,30   dobrý, zanedbaný standard 

umývárna 9,20 9,20       9,20   dobrý, zanedbaný standard 

šatna 33,30 33,30       33,30   dobrý, zanedbaný standard 

chodba, schodiště 15,40             dobrý, zanedbaný standard 

2.NP celkem 491,24 435,64             

Užitná plocha celkem 1 303,79 1 209,49 404,35 399,39 183,20 72,35 150,20   

Pro výpočet výnosové hodnoty vzhledem k zanedbanému standardu je uvažováno s pronájmem 

výrobních prostor za průměrné nájemné ve výši 60,- Kč/m2/měsíc, skladových prostor za průměrné 
nájemné ve výši 55,- Kč/m2/měsíc, kancelářských prostor za průměrné nájemné ve výši 70,- 

Kč/m2/měsíc, provozních sociálních prostor za průměrné nájemné ve výši 50,- Kč/m2/měsíc.   

Dle objektivního přístupu rizika pronájmu uvedených prostor horšího standardu v průběhu celého 
roku, byl očekávaný výnos z pronájmu snížen z důvodu očekávaného výpadku nájemného, 

v dlouhodobém horizontu je očekávána obsazenost ve výši 75%. 

Výpočet provozních výnosů a nákladů: 
Provozní výnos 

   

Využití ploch 
Pronajímatelná 
podlahová plocha v m2 

Nájemné v 
Kč/m2/měsíc 

Nájem v 
Kč/rok 

výrobní prostory 404,35 60,00 291 128 

skladové prostory 399,39 55,00 263 597 

kancelářské prostory 183,20 70,00 153 888 

soc. provozní prostory 72,35 50,00 43 410 
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10x garáž 150,20 800,00/garáž/měsíc 96 000 

Tržní nájem celkem     848 024 

Náklady na pronájem       

Položka náklady 

Daň z nemovitosti   17 436 Kč/rok 

Pojištění staveb 0,6‰ z reprodukční ceny stavby 13 400 Kč/rok 

Náklady na správu a údržbu 20,0% z nájemného   127 204 Kč/rok 

Obnovovací náklady 700.000 Kč/10 roků   70 000 Kč/rok 

CELKEM   228 040 Kč/rok 

Dále s ohledem objektivního posouzení očekávaného výnosu z pohledu analýzy trhu, s ohledem 
nabídky a poptávky segmentu trhu prodeje nemovitostí pro výrobu, sklady, kanceláře a garážování 
obdobného charakteru, a zejména s přihlédnutím k poloze nemovitosti v regionu se slabší 
podnikatelskou aktivitou a současně se spíše zanedbanému stavu, je aplikována kapitalizační míra ve 

výši 9,5%. 

Výpočet výnosovou metodou je proveden v následující tabulce:  
Výnosová hodnota 

   Položka hodnota 

Tržní nájemné   848 024 Kč/rok 

Výpadek nájemného   25%   

Dosažitelné nájemné   636 018 Kč/rok 

Náklady na pronájem   228 040 Kč/rok 

Stabilizovaný výnos   407 978 Kč/rok 

Kapitalizační míra   9,50 %   

Výnosová hodnota   4 290 000 Kč 

Cena výnosovou hodnotou oceňovaných nemovitostí v současném stavu stanovená se 

zohledn ním vložení náklad  na zachování pronájmu areálu činí 4 290 000,- Kč. 

3. Porovnávací hodnota  

3.1. Výrobn -skladový areál s garážemi č.p. 13ř2 s pozemkem a p íslušenstvím  

Ocen ní porovnáním 

Vzhledem k nedostatku informací o realizovaných prodejích výrobně-skladových komerčních areálů 

obdobného charakteru v dané lokalitě, a omezené nabídce prodeje obdobných nemovitostí, je ocenění 
porovnávací metodou provedeno formou metody nepřímého porovnání cenových nabídek vybraných 
z  realitních serverů v lokalitě města Most a okolí a posouzením parametrů vztažených k 
oceňovanému areálu, byla vypočtena jednotková porovnávací hodnota předmětu ocenění, ve kterém 
se promítá stav areálu dobrého a zanedbaného stavu, umístění objektu v klidné části obce s možností 
napojení na veškeré inženýrské sítě a záporně nutnost vložení investice na modernizaci a opravy 
zajišťující pronájem prostor v dalším období.  

Pro odhad celkové porovnávací hodnoty celého areálu bylo postupováno jako součet porovnávací 
hodnoty výrobně skladového části areálu a porovnávací hodnoty řadových garáží části areálu. 

Porovnávací hodnota výrobn  skladová část areálu 

Charakteristika oceňovaného objektu a srovnávacích objektů 
   

název 

nabídková 
prodejní 
cena v Kč 

užitná 
plocha v 

m2 

jednotková 
nabídková 

cena v 
Kč/m2 umístění  rekonstrukce stav vlastnosti, vybavení,  

provize 
RK  

Komerční areál č.p. 1392, ul. 
Lomená, Most 1 153,59   

okraj 
centra 

města s 
kompletní 

OV 
reko 1978 

-1980 
dobrý 

standard 

IS-V,K,E,topení 
ústřední 

dálkovým 
horkovodem 

sklady, dílny,  
kanceláře, šatny, 
sprchy, WC, VZT, 
výtah, kladka, 
omezené parkování 
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Srovnávací objekty 

Korozluky-Sedlec 3 800 000 1063 3 575 

vzdálené 
od města s 
kompletní 
OV, 
průmysl. 
zóna po reko 2016 

velmi dobrý 
standard 

IS-V,K,E, topení 
ústřední na TP 

výroba, sklady, 
kanceláře+šatn
a s WC, vlastní 
parkování, 
kladka NE 

Most-Velebudice 35 500 000 15219 2 333 

okraj města 
s kompletní 
OV, 
průmysl. 
zóna 

generální 
reko 

velmi dobrý 
standard 

IS-V,K,E,topení 
ústřední 

dálkovým 
horkovodem 

výroba, sklady, 
kanceláře+šatn
y, sprchy s WC, 
velké 
manipulační a 
parkovací 
plochy ANO 

Litvínov-Růžodol 319 900 118 2 711 

vzdálené 
od města s 
kompletní 
OV, 
průmysl. 
zóna není 

zhoršený 
standard 

IS-V,Ž,E,topení 
ústřední elektro 

sklady+šatny s 
WC, omezené 
parkování NE 

Litvínov-Lom 490 000 174 2 816 

vzdálený 
okraj města 
s kompletní 
OV, 
průmysl. 
zóna není 

zhoršený 
standard 

IS-V,Ž,E,P, 
topení lokální 

plynové 

sklady+šatny s 
WC, omezené 
parkování NE 

Oceňovaný objekt 
           Komerční areál č.p. 1392, ul. Lomená, Most 

Srovnávací objekty 
           

název 

jednotková 
nabídková 

cena v Kč/m2 
koef. 

redukce 

 jednotková 
nabídková 
cena po 

redukci Kč/m2 K1 K2 K3  K4 K5 K6 K7 l 

jednotková 
cena po 
srovnání 

s objektem 
Kč/m2 

Korozluky- 
Sedlec 3 575 0,85 3 039 0,90 1,00 1,25 1,10 1,15 1,00 1,15 1,64 1 857 

Most-Velebudice 2 333 0,80 1 866 1,10 0,50 1,20 1,20 1,15 1,00 1,20 1,09 1 707 

Litvínov-Růžodol 2 711 0,85 2 304 0,95 1,50 0,95 1,00 0,80 0,90 0,80 0,78 2 955 

Litvínov-Lom 2 816 0,85 2 394 0,95 1,50 0,95 1,00 0,80 0,95 0,80 0,82 2 908 

          
celkem Kč 9 427 

          
průměr v Kč 2 357 

          
max Kč 2 955 

          
min Kč 1 707 

koeficient redukce - snížení inzerované ceny o provizi realitní kanceláře a reálnost prodejní ceny 

 K1    koeficient úpravy na polohu objektu a umístění 
         K2    koeficient úpravy na velikost užitné plochy, 
         K3    koeficient úpravy na provedení rekonstrukce 
         K4    koeficient úpravy na parkovací plochy 
         K5    koeficient úpravy na celkový stav  
         K6    koeficient úpravy na další vlastnosti (IS, vybavení, dispozice,manipualční plochy) 

   K7   koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší-horší) 
       l       index odlišnosti l=K1*K2*K3*K4*K5*K6*K7 

        Jednotková porovnávací cena výrobn  skladová část areálu zaokrouhleno 2 360,- Kč/m2
 

Výpočet porovnávací hodnoty výrobn -skladové části areálu dle jednotkové ceny  

Užitná podlahová plocha výrobně-sklad. části areálu    1 153,59 m
2
 

Jednotková porovnávací cena                       2 360,- Kč/m2
 

Výpočet:  1 153,59 m
2 

* 2 360,- Kč/m2  
=  2 722 460,60 Kč 

Porovnávací hodnota výrobn -skladové části areálu s pozemkem a p ísl. zaokr. 2 720 000,- Kč 
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Porovnávací hodnota adových garáží části areálu 

Vzhledem k nedostatku informací o realizovaných prodejích garáží obdobného charakteru v dané 
lokalitě, a dostatečné nabídce prodeje garáží na realitním serveru sreality.cz cca ve výši intervalu 

170.000,- Kč – 270.000,- Kč/garáž o průměrné velikosti cca 23 m
2
.  je ocenění porovnávací metodou 

provedeno formou metody nepřímého porovnání cenových nabídek vybraných z  realitních serverů 
v lokalitě města Most a posouzením parametrů vztažených k oceňovaným garážím, byla odhadnuta 

jednotková porovnávací hodnota předmětu ocenění v odhadované výši 8 300 - Kč/m2
,  ve kterém se 

promítá dobrý stav garáží a umístění v klidné části rezidenční části města s možností napojení na 
veškeré inženýrské sítě.  

Jednotková porovnávací cena garážové části areálu zaokrouhleno 8 300,- Kč/m2
 

název místnosti 
podlahová 
plocha v m2 

jednotková cena 
porovnání Kč/m2 

porovnávací 
hodnota Kč 

garáž 14,00 8 300,00 116 200,00 

garáž 14,00 8 300,00 116 200,00 

garáž 14,00 8 300,00 116 200,00 

garáž 14,00 8 300,00 116 200,00 

garáž 15,70 8 300,00 130 310,00 

garáž 15,70 8 300,00 130 310,00 

garáž 15,70 8 300,00 130 310,00 

garáž 15,70 8 300,00 130 310,00 

garáž 15,70 8 300,00 130 310,00 

garáž 15,70 8 300,00 130 310,00 

Porovnávací hodnota celkem    1 246 660,00 

Porovnávací hodnota garážové části areálu s pozemkem a p ísl. zaokrouhl.    1 250 000,- Kč 

Výsledná porovnávací hodnota celého komerčního areálu je odhadnuta jako součet porovnávací 
hodnoty výrobně-skladové části a garážové části, kde u garáží je počítáno s převisem poptávky nad 

nabídkou i vzhledem k výhodnému umístění a u části výrobně-skladových prostor je počítáno s nižší 
poptávkou vzhledem k nutnosti vložení investic na modernizaci a opravy zanedbaného stavu. 
Porovnávací hodnota výrobně-skladové části areálu s pozemkem a přísl. zaokr.    2 720 000,- Kč 

Porovnávací hodnota garážové části areálu s pozemkem a přísl. zaokrouhl.       1 250 000,- Kč 

Výpočet porovnávací hodnoty výrobně-skladový areál s garážemi č.p. 1392 s pozemkem a 

příslušenstvím: 2 720 000,- Kč + 1 250 000,- Kč = 3 970 000,- Kč  

Cena porovnávací hodnotou oceňovaných nemovitostí v současném stavu stanovená se 
zohledn ním nutnosti vložení náklad  na výrobn -skladovou část areálu činí 3 970 000,- Kč. 
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REKůITUPůCE OCEN NÍ 

1. Nákladové hodnoty  
1.1. Výrobně-skladový areál s garážemi č.p. 1392 s přísl.– reprodukční 
cena 

22 340 000,- Kč 

2. Výnosová hodnota  

2.1. Výrobně-skladový areál s garážemi č.p. 1392 s pozemkem a 

příslušenstvím 

4 290 000,- Kč 

3. Porovnávací hodnota  

3.1. Výrobně-skladový areál s garážemi č.p. 1392 s pozemkem a 

příslušenstvím 

3 970 000,- Kč 

 

 

Záv rečná analýza dílčích hodnot pro odhad ceny obvyklé: 
Posouzením jednotlivých dílčích hodnot je zřejmé že: 
Výnosová hodnota je hodnotou ukazující potenciál nemovitosti z pohledu dosažení budoucího 
očekávaného užitku z užívání areálu a vzhledem k využití areálu na komerční účely je hodnotou 
nevýstižnější - hlavní.  

Porovnávací hodnota je hodnotou ukazující potenciál nemovitosti z pohledu aktuální prodejnosti 
objektu v lokalitě, v tomto případě ale z důvodu nedostatečných nabídek prodeje komerčních areálů 
obdobných parametrů v místě je hodnotou doplňující.  

Z t chto d vod  odhadujeme cenu obvyklou v současném stavu v úrovni výnosové hodnoty, 
která se nejvíce p ibližuje skutečnému stavu nemovitosti a jejímu stávajícímu potenciálu.  
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Stanovisko znalce: 

Při odhadu výsledné obvyklé ceny je nutno přihlédnout nejenom k výsledkům jednotlivých 

oceňovacích metod, ale zároveň ke všem obecným ekonomickým souvislostem a ke kladným 
i záporným aspektům vztaženým k oceňovanému majetku. V užité argumentaci nelze pominout 
žádné relevantní faktory, jako např. lokalita, pozice majetku v zóně, infrastruktura, dopravní 
dostupnost, univerzálnost použití majetku, situace na trhu nemovitostí, budoucí potenciál nemovitostí 
nebo obecná hospodářská situace.  

Pro stanovení obvyklé ceny oceňovaných nemovitostí bylo třeba vzít úvahu tyto základní skutečnosti 
a ovlivňující aspekty: 

a) situace na trhu s realitami:   -  v daném regionu města Most je patrný nízký nárůst 
podnikatelské aktivity v komerčních prostorách takovýchto 
zanedbaných parametrů s nutností investice do oprav, 

-  naopak u garáží je patrný převis poptávky nad nabídkou 
zvláště u této klidné rezidenční lokality, 

b) parametry povyšující cenu:   -  poloha v klidné lokalitě s dobrou dostupností do centra, 

-  napojení areálu na dálkový zdroj tepla, 

-  10 garáží, 

c) parametry ponižující cenu     - zanedbaný stav a standard vybavení areálu vyžadující částečné 
obnovovací náklady pro zachování pronájmu v dalších letech 
alespoň v průměrném standardu, 

- původní vybavení s nutností modernizace, 

Cena obvyklá je stanovena bez vlivu omezení na předmětu ocenění váznoucích, která jsou zapsána na 
LV 4077, k.ú. Most II, obec Most ze dne 28.11.2017. 

Na základě zjištěných hodnot, výše uvedených skutečností v místě a po zvážení všech aspektů je 

odhadnuta ke dni 21.3.2018 cena obvyklá předmětu ocenění ve výši 4 290 000,- Kč. 
 

Obvyklá cena: 
4 290 000,- Kč 

 

V Praze 19. dubna 2018 

 

Ing. Milan Kroupa  

Stupno 227, 338 24 Břasy 

tel.: 603 963 092 

Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 
8.11.1995 pod č.j.682/95 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. 
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 6140-100-18 znaleckého deníku. 
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Zpracování znaleckého posudku bylo provedeno za odborné spolupráce se společností B plus B, spol. 
s r.o., Holečkova 657,150 00 Praha 5 - Košíře, IČO: 61056049, předmět podnikání: Oceňování 
majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a podnik na základě 
koncesní listiny vydané živnostenským odborem úřadu městské části Praha 5 pod č.j. 
ZIV/U5037/2006/JKU dne 3.5.2006, která zajistila a připravila podklady pod poř. č. 112/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNůM PODKLůD  ů P ÍLOH 
1) výpis z katastru nemovitostí LV č. 4077, k.ú. Most II, obec Most ze dne 28.11.2017 

2) kopie katastrální mapy k.ú. Most II, obec Most  

3) územní plán města Most – část + regulativy 

4) fotopříloha  

5) srovnávací nabídky komerčních areálů k porovnání  

 

 





















  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

 



Prodej výrobní haly, prostoru 1 063 m²Korozluky - Sedlec, okres Most 

3 800 000 Kč (3 575 Kč za m²) 
Nabízíme k prodeji samostatný oplocený areál, celková plocha 1373 m2. Na pozemku 
podsklepená dvoupodlažní budova. V přízemí objektu prostor pro lehkou průmyslovou 
výrobu,vč. částečného vybavení a nakládací kladkou, sociální zázemí pro zaměstance. 
Ve sklepě kotel na tuhá paliva se zásobníkem. V patře byt a administrativní zázemí firmy. 
V celé budově nové rozvody médií, nová střecha, střešní okna, plastová okna. Volné 
ihned k užívání. Bližší informace u uvedeného makléře. Možno zajistit koupi této 
nemovitosti protiúčtem (zahrada, byt, dům, pozemek). 

 Celková cena:3 800 000 Kč za nemovitost 

 Cena za m²:3 575 Kč 

 ID zakázky:2626 

 Aktualizace:31.01.2018 

 Stavba:Smíšená 

 Stav objektu:Po rekonstrukci 

 Umístění objektu:Centrum obce 

 Typ domu:Patrový 

 Podlaží:2 včetně 1 podzemního 

 Plocha zastavěná:723 m
2
 

 Užitná plocha:1063 m
2
 

Prodej výrobní haly, prostoru 15 219 m²Most - Velebudice, okres Most 

35 500 000 Kč (2 333 Kč za m²) 
Nabízíme prodej komerčního objektu, který se nachází na okraji obce Most - Vtelno. 
Jedná se o objekt, který tvoří administrativní budova 700 m2, jež prošla kompletní a 
vkusnou rekonstrukcí, dále výrobní hala o rozloze 700 m2 a sklad o rozloze 3000 m2. Na 
střeše administrativní budovy se nachází solární panely, jenž jsou schopny zásobovat 
výrobní halu až 60% energie. 
Administrativní budova je tvořena managerskou částí a částí pro zaměstnance. V 
managerské části se nachází 5 kanceláří, 1 zasedací místnost, sociální zařízení a 

garsoniera. V části pro zaměstnance je dalších 5 kanceláří, sociální zařízení, technická a zasedací místnost. 
Výrobní hala prošla rovněž renovací a má rozlohu 700 m2. 
Sklad se nachází v budově, která není v současné době zateplená a je přímo navazující na budovu 
administrativní. 
Objekt je vhodný pro výrobu a distribuci v jakémkoliv odvětví. Prostorná manipulační plocha zajišťuje přístup 
kamionové i jiné zásobovací dopravě. 
Více info při prohlídce s makléřem. 

 Celková cena:35 500 000 Kč za nemovitost, včetně provize 

 Cena za m²:2 333 Kč 

 Poznámka k ceně:Cena včetně provize RK a právního servisu. 

 ID zakázky:605671 

 Aktualizace:04.04.2018 

 Stavba:Cihlová 

 Stav objektu:Velmi dobrý 

 Umístění objektu:Klidná část obce 

 Typ domu:Patrový 

 Podlaží:2. podlaží z celkem 2 

 Plocha zastavěná:4305 m
2
 

 Užitná plocha:15219 m
2
 

 Plocha podlahová:5005 m
2
 

 Parkování:20 

 Voda:Dálkový vodovod 

 Topení:Lokální tuhá paliva 

 Odpad:Veřejná kanalizace 

 Telekomunikace:Telefon, Internet 

 Elektřina:120V, 230V, 400V 

 Doprava:Silnice 

 Energetická náročnost budovy:Třída G - Mimořádně nehospodárná č. 148/2007 Sb. podle vyhlášky 

 
 



Prodej skladového prostoru 118 m²ulice V Růžodolu, Litvínov - Růžodol 
319 900 Kč (2 711 Kč za m²) 
Nabízíme k prodeji skladové prostory, 121 m2, nedaleko Litvínova. Do objektu zavedená 
elektřina,vytápění elektrickým kotlem, zabezpečení objektu napojené na bezpečnostní 
agenturu. V budově skladové prostory, šatna pro obsluhu, suché WC. Pronájem pozemku 
pod nemovitostí ve výši 3.000,-Kč/rok včetně DPH. Dopravní dostupnost zajištěna, bližší 
informace u uvedeného makléře. Možno zajistit koupi této nemovitosti protiúčtem 
(zahrada, byt, dům, pozemek). 

 Celková cena:319 900 Kč za nemovitost 

 Cena za m²:2 711 Kč 

 ID zakázky:270 

 Aktualizace:12.03.2018 

 Stavba:Smíšená 

 Stav objektu:Dobrý 

 Umístění objektu:Samota 

 Typ domu:Přízemní 
 Podlaží:1 

 Plocha zastavěná:121 m
2
 

 Užitná plocha:118 m
2
 

Prodej skladového prostoru 174 m²Lom, okres Most 

490 000 Kč (2 816 Kč za m²) 
Nabízíme k prodeji komerční objekt - halu o velikosti 174 m2. Hala je cihlová s okny s 
drátěným sklem, střecha je eternitová. Hala se nachází v průmyslové zóně, je 
zabezpečena závorou. Vstup do haly je zabezbečenými železnými vraty. Stropy jsou 
podbité plechem, na kterých jsou umístěny zářivky. V okolí je motokrosová dráha. 

 Celková cena:490 000 Kč za nemovitost 

 Cena za m²:2 816 Kč 

 ID zakázky:X81401 

 Aktualizace:28.02.2018 

 Stavba:Cihlová 

 Stav objektu:Dobrý 

 Typ domu:Přízemní 
 Užitná plocha:174 m

2
 

 Elektřina:230V 

 Doprava:Silnice 

 Energetická náročnost budovy:Třída G - Mimořádně nehospodárná 

 


