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1. Rekapitulace - současný stav 
 
Rekapitulace zjištění: 
 

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

1 490 000 Kč 
 

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

560 000 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 porovnávací metody. 
 
Šetřením znalce provedeným pro případ tohoto ocenění bylo zjištěno, že ve Vidnavě a okolí je v současné 
době velmi omezená nabídka i poptávka po nemovitých věcech obdobného charakteru. Srovnatelné 
nemovité věci jsou zde prodávány v ceně mezi cca 4.000 a 8.000  Kč za 1 m2 započitatelné plochy objektu v 
závislosti na velikosti, stavu a vybavení domu, velikosti a umístění pozemku v rámci lokality a na 
možnostech dalšího využití. 
Výše uvedená cena obvyklá ve výši 560.000 Kč odpovídá jednotkové ceně ve výši 6.000 Kč za 1 m2 
započitatelné plochy, přičemž je zohledněno umístění oceňovaného objektu v centrální části města. 
 

Na základě výše uvedených skutečností odhadujeme cenu obvyklou věcí 
nemovitých ke dni ocenění 14.1.2019 ve výši: 
 

560 000 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. Grygar Marcel 
Na Svobodě 109/11 
747 94 Dobroslavice 

 Licence číslo 

0629 
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. 
 
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. 
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3. Metody zjištění hodnoty 
 
Pro odhad 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, porovnávací 
 
Nemovitosti jsou oceňovány v současném stavu na základě předaných podkladů a provedeného místního 
šetření. 
 
Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 14.1.2019. 
 

4. Podklady pro ocenění 
 
1. Základní podklady 
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 453, k.ú. Vidnava, vyhotovený: objednatel - dálkový přístup do KN 
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5. Předmět ocenění 
 
Předmětem ocenění jsou věci nemovité (včetně inženýrských sítí, přípojek, příslušenství a všech součástí) 
 

zapsané na  LV 453, k.ú. Vidnava 
ve vlastnictví 
Juhaňák Marian Mírové náměstí 49, 79055 Vidnava  
 

Parcelní 
číslo 

Výměra v 
m2 

Druh pozemku Způsob využití Stavba 

st. 70 104 zastavěná plocha a nádvoří  + č. p. 49 
 

Celkem 104  
(poznámka: + ve sloupci Stavba před názvem stavby znamená, že stavba je součástí pozemku) 

 

Stavba Název Na parcele Způsob využití 

č. p. 49 Rodinný dům + st. 70 rodinný dům 
(poznámka: + ve sloupci Na parcele před názvem parcely znamená, že tato stavba je součástí pozemku) 
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6. Místopis 
 

Poloha a význam obce v rámci ČR a regionu 

Město Vidnava se nachází v okrese Jeseník v Olomouckém kraji. Žije zde přibližně 1 300 obyvatel. Na 
východě a severu sousedí s Polskem, na západě s obcí Velká Kraš a na jihu s obcí Stará Červená Voda. Od 
okresního města Jeseník je vzdáleno 23 km a od krajského města Olomouc 127 km.  

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

Poloha v obci úzké centrum-historická část 

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

V obci je základní občanská vybavenost, dopravní spojení je zajištěno autobusovou dopravou. 
Oceňované nemovité věci jsou umístěny v centrální části města, na Mírovém náměstí. Nejbližší autobusová 
zastávka je vzdálena asi 100 m. 
 

Dojezdová vzdálenost do správního centra (Krajské město) 127 Km 

Hromadná doprava - četnost spojů dostatečná frekvence spojů v průběhu celého dne 

Nákupní možnosti dostupné v místě Ano 
 

Informace o nemovitosti 

Pozemek parc.č. st. 70 je zastavěn stavbou rodinného domu a stavbou hospodářské budovy, malá část 
pozemku je nezastavěná. 
Řadový rodinný dům pochází z konce 19. století, má dvě nadzemní podlaží a stavebně neupravené podkroví 
pod sedlovou střechou. V minulosti došlo k modernizaci interiéru (sociální zařízení, podlahy. Obsahuje 
jednu bytovou jednotku o velikosti 3+1. Ke dni místního šetření je objekt nevyužíván. 
Objekt je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrickou distribuční síť. 
 

Kategorie povodňového ohrožení 2 - nízké ohrožení 

 
Adresa 

Kraj Olomoucký kraj Obec Vidnava Počet obyvatel 1283 

Kat. území Vidnava Ulice Mírové náměstí č.p. 49 

Část obce Vidnava 
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© přispěvatelé OpenStreetMap 

 

 

7. Přístup k věcem nemovitým 
 

Přístup a příjezd k nemovitostem 
Přehled přístupových parcel: 

Parcela Druh Způsob využití  Vlastník 

68/2 ostatní plocha ostatní komunikace Město Vidnava 
 

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

 
Podrobné informace o přístupových parcelách: 

Parcela 68/2 

Katastr 781711 Vidnava LV 10001 
 

Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 

Druh  ostatní plocha 

Využití ostatní komunikace 

 
Ve vlastnictví 

Město Vidnava Mírové náměstí 80, 79055 Vidnava  

 
Omezení vlastnictví 

Kód Omezení vlastnického práva 

36 Věcné břemeno (podle listiny) 
 
 

  



 

-  9  - 

7.1. Katastrální mapy přístupů - KÚ Vidnava (781711) 

 

červená - parcely v ocenění,  žlutá - přístup 1,  zelená - přistup 2,  modrá - přistup 3 
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8. Omezení vlastnictví 
 
Omezení vlastnictví zapsaná na LV (část C) 

LV 453 Kód 32 Zástavní právo smluvní 

K nemovitosti p.č. st. 70; č. p. 49 na parcele st. 70 

Popis omezení Omezení vlastnického práva zanikne prodejem insolvenčním správcem. 

Vliv na cenu nemá vliv na tržní hodnotu, v odhadu tržní hodnoty není zohledněno 

Riziko Ne 

 

9. Popis nemovitostí 

9.1. Budova Rodinný dům č. p. 49 součástí pozemku st. 70 

Katastr 781711 Vidnava LV 453 

Část obce Vidnava 
 

Typ stavby budova s číslem popisným 

Využití rodinný dům 

Na parcele st. 70 součást pozemku 
 

Počet podzemních podlaží  Počet nadzemních podlaží 2 Podkroví 1 
 

Zastavěná plocha 1.NP 81.92 m2 

Informativní celkový obestavěný prostor 712.70 m3 

 
Omezení vlastnictví 

Kód Omezení vlastnického práva 

32 Zástavní právo smluvní 
 
 

Technický stav průměrný 

Stáří odhadem 130 roků Opotřebení odhadem 50 % 

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

 
Dispozice 

Umístění Kategorie plochy Místnost / Prostor Výměra 
[m2] 

Koef. Z.plocha 
[m2] 

1.NP Obytné plochy - bytové chodba 13.7 1.00 13.7 

1.NP Obytné plochy - bytové pokoj 19.7 1.00 19.7 

1.NP Obytné plochy - bytové schodiště samostatné vnitřní 7.0 1.00 7.0 

1.NP Obytné plochy - bytové předsíň 5.7 1.00 5.7 

2.NP Obytné plochy - bytové předsíň 3.6 1.00 3.6 

2.NP Obytné plochy - bytové kuchyně 13.9 1.00 13.9 

2.NP Obytné plochy - bytové koupelna s WC 5.3 1.00 5.3 

2.NP Obytné plochy - bytové pokoj 17.1 1.00 17.1 

2.NP Obytné plochy - bytové pokoj 8.0 1.00 8.0 
 

1.NP součet ploch v podlaží 46.1  46.1 

2.NP součet ploch v podlaží 47.9  47.9 

 Obytné plochy - bytové - celkem 94.0  94.0 
 

(Zdroj užitných ploch: Vlastní měření při místním šetření) 
 
 



 

-  11  - 

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. 70, součástí je stavba č. p. 49 

Katastr 781711 Vidnava LV 453 
 

Typ parcely Parcela katastru nemovitostí Výměra m2 104 

Druh  zastavěná plocha a nádvoří 

Využití  

Stavba č. p. 49 

 

  
 
Omezení vlastnictví 

Kód Omezení vlastnického práva 

32 Zástavní právo smluvní 
 
 

Dispozice 

Kategorie plochy Název plochy Výměra [m2] 

Pozemky - zastavěná plocha a nádvoří  104.0 

 
 

9.3. Přehled výměr pozemků podle druhu 

Druh pozemku Výměra [m2] 

zastavěná plocha a nádvoří 104 
 

CELKEM 104 
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9.4. Katastrální mapy - KÚ Vidnava (781711) 

 

červená plná - cenotvorné, červená šrafovaná - necenotvorné, šedě šrafovaná - není předmětem ocenění   
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9.5. Příslušenství 
 

Stavba Popis 

hospodářská budova zděná přízemní stavba 
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10. Znalecká doložka 
 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu  
v Ostravě ze dne 7.3.2000, č.j. Spr 1305/2000 pro základní obor ekonomika,  
pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. 
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Přílohy 
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11. Rizika 
Další rizika 
●     Znalci není známa skutečnost, že by oceňované nemovité věci byly předmětem nájemního vztahu. 

•  
● 

 
Věc nemovitá situována v záplavovém území 

 
 

Kategorie povodňového ohrožení: 2 - nízké ohrožení 
 

 

12. Podmínky platnosti ceny 
 

● Věc nemovitá situována v záplavovém území 
 

● Platnost ocenění je omezena časovým horizontem šesti měsíců. 
 

13. Nákladové ocenění věcí nemovitých 
Použitá metodika 
V tomto případě byla hodnota 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 přípojky 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. 
 

13.1. Stavby 
 

 Stavba Název Na parcele 

1 č. p. 49 Rodinný dům + st. 70 

 
 
Nákladové ohodnocení staveb 

 Název ZP m2 
Ob. prostor 

m3 
Cena / m3 

Cena bez 
opotř. 

Opotř. 
% 

Cena po 
opotřebení 

1 Rodinný dům 82 713 4 000.00 2 850 816 50 % 1 425 408 
 

 Budovy celkem (zaokrouhleno) 2 850 816 1 425 408 

 

13.2. Přípojky a venkovní úpravy 
 

Přípojky + VÚ tvoří odhadem 3 % z nákladové ceny staveb celkem Kč 85 524 

opotřebení odhadem % 50 

Přípojky a venkovní úpravy po opotřebení (zaokrouhleno) Kč 42 762 
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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. 70 104 zastavěná plocha a nádvoří  200.00 20 800 
 

Celkem 104 Kč 20 800 

 
REKAPITULACE NÁKLADOVÉ CENY 

Stavby (budovy + přípojky a venkovní úpravy), jednotky Kč 1 468 170 

Pozemky Kč 20 800 

Celkem (zaokrouhleno) Kč 1 490 000 

 

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

1 490 000 Kč 
 
 

14. Porovnávací metoda 
 
Principem této metody je vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů věcí nemovitých srovnatelných 
svým charakterem, velikostí a lokalitou. 
 
S ohledem na stávající trh s věcmi nemovitými a pohyb cen jednotlivých typů věcí nemovitých, by 
uskutečněné a vyhodnocované prodeje neměly být starší než 1 rok, neboť za delší dobu údaje ztratily svoji 
vypovídací schopnost. 
 
Toto porovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu věcí nemovitých, vyhodnocením údajů z 
denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s 
realitními kancelářemi a správci věcí nemovitých. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, 
realizovatelná na šestiměsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a 
pro srovnatelné věci nemovité. 
 
S přihlédnutím k umístění věci nemovité, jejímu technickému stavu, vybavení a způsobu využití, jsme 
názoru, že oceňovaná nemovitost je obchodovatelná. Pro porovnávací metodu čerpáme údaje z vlastní 
databáze a rovněž z nabídek obdobných věcí nemovitých v inzertních novinách a časopisech.  
 
U věcí nemovitých, jenž jsou inzerovány realitními kancelářemi v nabídkových cenách, které jsou velmi 
často oproti cenám nakonec realizovaným nadhodnocené, počítáme s cenami upravenými adekvátně k 
jejich nadhodnocení.  
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14.1. Analýza trhu 
 

RD Vidnava, 157 m2 užitné plochy 

  
 

Kategorie rodinný dům Datum 16.1.2019 

Název RD Vidnava Lokalita Vidnava 

Kraj Olomoucký kraj Okres Jeseník Obec Vidnava 

Zdroj realitní inzerce – nabídky sreality.cz 

 

Obestavěný prostor m3  Zastavěná plocha m2    

Výměra pozemku m2 310     

Nabízíme Vám ke koupi rodinný dům, který se nachází v obci Vidnava, v centru města na náměstí. Dům 
disponuje malou zahradou za domem. Vhodný k rekonstrukci. V přízemí domu se nachází bývalá prodejna, 
WC a prostor pro kuchyňku. V 1. NP jsou 3 pokoje, kuchyně, 2x koupelna a WC. Dále je zde půda, kde je 
možnost vybudovat další pokoje.  
 

Plocha [m2] 157    

Cena 700 000 Kč Redukce ceny Redukovaná cena 665 000 Kč 

Cena / m2 4 459 Kč 5 % Redukovaná cena / m2 4 236 Kč 
 

Porovnání s oceňovanou nemovitostí: 
Realitní inzerce, horší stav. 
 

RD Kobylá, 119 m2 užitné plochy 
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Kategorie rodinný dům Datum 16.1.2019 

Název RD Kobylá Lokalita Kobylá 

Kraj Olomoucký kraj Okres Jeseník Obec Kobylá nad Vidnavkou 

Zdroj realitní inzerce – nabídky sreality.cz 

 

Obestavěný prostor m3  Zastavěná plocha m2    

Výměra pozemku m2 728     

Ve spodním patře je kuchyň, obývací pokoj, ložnice, prostorná koupelna a velký spíž. Do druhého patra se 
jde po schodišti v přilehlé garáži. V druhém patře je prostorná půda a jeden vybavený pokoj. Je zde možnost 
vybudování útulného podkrovního bydlení. V domě je satelítní televize s dobrým signálem i internet. 
Součástí domu je garáž. 
 

Plocha [m2] 119    

Cena 990 000 Kč Redukce ceny Redukovaná cena 940 500 Kč 

Cena / m2 8 319 Kč 5 % Redukovaná cena / m2 7 903 Kč 
 

Porovnání s oceňovanou nemovitostí: 
Realitní inzerce, horší lokalita. 
 

RD Kobylá, 170 m2 užitné plochy 

  
 

Kategorie rodinný dům Datum 16.1.2019 

Název RD Kobylá Lokalita Kobylá 

Kraj Olomoucký kraj Okres Jeseník Obec Kobylá nad Vidnavkou 

Zdroj realitní inzerce – nabídky sreality.cz 

 

Obestavěný prostor m3  Zastavěná plocha m2    

Výměra pozemku m2 1 300     

Nabízíme k prodeji rodinný dům na okraji obce v klidné lokalitě. Dům má dvě bytové jednotky, 3+1 s 
možností půdní výstavby podkrovního bytu s vlastním vchodem a druhá bytová jednotka dispozičně 2+1 
taky s možností výstavby podkrovního bytu. K domu náleží 1300 m2. Zahrady, dílna a hospodářská budova. 
Nemovitost je v dobrém stavu ale na některých částech domu nutná oprava.  
 

Plocha [m2] 170    

Cena 949 000 Kč Redukce ceny Redukovaná cena 901 550 Kč 

Cena / m2 5 582 Kč 5 % Redukovaná cena / m2 5 303 Kč 
 

Porovnání s oceňovanou nemovitostí: 
Realitní inzerce, horší lokalita. 
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Vyhodnocení údajů z databáze - rozpětí cen 

Kategorie Redukovaná cena Redukovaná cena / m2 Plocha m2 

rodinný dům 665 000  -  940 500 4 236.00  -  7 903.00 119  -  170 

 
Vyhodnocení vzhledem k plochám v ocenění- rozpětí cen 

Kategorie Převzít z Redukovaná cena /m2 

Obytné plochy - bytové rodinný dům 4 236.00  -  7 903.00 

 

14.2. Výpočet porovnávací hodnoty 
Šetřením znalce provedeným pro případ tohoto ocenění bylo zjištěno, že ve Vidnavě a okolí je v současné 
době velmi omezená nabídka i poptávka po nemovitých věcech obdobného charakteru. Srovnatelné 
nemovité věci jsou zde prodávány v ceně mezi cca 4.000 a 8.000  Kč za 1 m2 započitatelné plochy objektu v 
závislosti na velikosti, stavu a vybavení domu, velikosti a umístění pozemku v rámci lokality a na 
možnostech dalšího využití. 
Výše uvedená cena obvyklá ve výši 560.000 Kč odpovídá jednotkové ceně ve výši 6.000 Kč za 1 m2 
započitatelné plochy, přičemž je zohledněno umístění oceňovaného objektu v centrální části města. 
 

Kategorie Plocha  [m2] Zap. plocha [m2] Cena /m2 Cena 

Obytné plochy - bytové 94.0 94.0 6 000.00 564 000 

Pozemky - zastavěná plocha a 
nádvoří 

104.0  0.00 0 

 

CELKEM 198.0 94.0  564 000 

 
Porovnávací hodnota věci nemovité 
 

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

560 000 Kč 
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Fotodokumentace 
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Fotodokumentace 
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