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1. ÚVOD 
 

1.1. Znalecký úkol 
Úkolem znaleckého posudku je určení obvyklé ceny nemovitých věcí: st. parcela č. 102 o výměře 

554 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav., Stavba stojí na 

pozemku p.č.: St.  102, st. parcela č. 103/3 o výměře 1131 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí 

je stavba: bez čp/če, zem.stav., Stavba stojí na pozemku p.č.: St.  103/3, st. parcela č. 104/3 o 

výměře 944 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: : bez čp/če, zem.stav., st. 

parcela č. 105/3 o výměře 726 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: : bez 

čp/če, zem.stav., st. parcela č. 106/3 o výměře 645 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku 

stojí stavba: : bez čp/če, zem.stav., st. parcela č. 107/3 o výměře 580 m2, zastavěná plocha a 

nádvoří, na pozemku stojí stavba: : bez čp/če, zem.stav., st. parcela č. 108/4 o výměře 759 m2, 

zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: : bez čp/če, zem.stav., st. parcela č. 108/6 o 

výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: : bez čp/če, zem.stav., st. 

parcela č. 109/4 o výměře 440 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: : bez 

čp/če, zem.stav., st. parcela č. 109/6 o výměře 126 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku 

stojí stavba: : bez čp/če, zem.stav., st. parcela č. 110 o výměře 268 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav., Stavba stojí na pozemku p.č.: St.  110, st. parcela č. 111 o 

výměře 495 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: bez čp/če, garáž, Stavba stojí na 

pozemku p.č.: St.  111, st. parcela č. 112 o výměře 273 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí 

je stavba: Nížebohy, č.p. 88, jiná st., Stavba stojí na pozemku p.č.: St.  112, st. parcela č. 116 o 

výměře 93 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav., Stavba stojí 

na pozemku p.č.: St.  116, st. parcela č. 117/3 o výměře 489 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav., Stavba stojí na pozemku p.č.: St.  117/3, st. parcela č. 118 

o výměře 249 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav., Stavba 

stojí na pozemku p.č.: St.  118, st. parcela č. 120 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav., Stavba stojí na pozemku p.č.: St.  120, st. parcela č. 121/2 

o výměře 102 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav., Stavba 

stojí na pozemku p.č.: St.  121/2, parcela č. 129/27  o výměře 5805 m2, ostatní plocha, parcela č. 

129/28 o výměře 1102 m2, ostatní plocha, parcela č. 129/29 o výměře 5905 m2, ostatní plocha, 

parcela č. 129/30 o výměře 494 m2, ostatní plocha, parcela č. 129/31 o výměře 220 m2, ostatní 

plocha, parcela č. 129/32 o výměře 313 m2, ostatní plocha, parcela č. 129/33 o výměře 294 m2, 

ostatní plocha, parcela č. 129/34 o výměře 210 m2, ostatní plocha, parcela č. 129/38 o výměře 

3328 m2, ostatní plocha, Budova bez čp/če, zem.stav., stojící na st. parcele č. 104/3 a st. parcele 

č.104/4, LV 10002, Budova bez čp/če, zem.stav., stojící na st. parcele č. 105/3 a st. parcele č.105/4, 

LV 10002, Budova bez čp/če zem.stav., stojící na st. parcele č. 106/3 a st. parcele č.106/4, LV 

10002, Budova bez čp/če zem.stav., stojící na st. parcele č. 107/3 a st. parcele č.107/4, LV 10002, 

Budova bez čp/če zem.stav., stojící na st. parcele č. 108/4, st. parcele č.108/5, LV 10002 a st. 

parcele č. 108/6, Budova bez čp/če zem.stav., stojící na st. parcele č. 109/4, st. parcele č.109/5, LV 

10002 a st. parcele č. 109/6, Budova bez čp/če zem.stav., stojící na st. parcele č. 119, zapsané na 

LV č. 173, pro k.ú. Nížebohy, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice, u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. 

 

1.2. Podklady  
- objednávka znaleckého posudku 

- výpis z Katastru nemovitostí LV č. 173 pro k.ú. Nížebohy ze dne 11.04.2019 

- snímek z Katastrální mapy - nahlížení do KN 

- fyzická prohlídka oceňovaných nemovitých věcí, zaměření a pořízení fotodokumentace. Vlastník 

nebo osoba, která má předmět ocenění v držení nebo nájmu byl přítomen řádné prohlídce 

předmětu ocenění, prohlídka byla umožněna. Veškeré popisy a informace vyplývají z prohlídky, 

sdělení a měření na místě samém, informace a skutečnosti o zakrytých konstrukcích a existenci 

podzemních částí a stavu inženýrských sítí apod. byly dle možností prohlídky a stavu nemovitých 

věcí odhadnuty.  Projektová dokumentace ani jiné podklady či doklady nebyly doloženy.  
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2. METODY OCEŇOVÁNÍ 
 

2.1. Nákladová metoda 
Nákladová metoda je založena na principu pojetí náhrady, jejím výsledkem je věcná hodnota, která 

vychází z nutných pořizovacích nákladů, které by bylo třeba vynaložit na pořízení pozemků a 

realizaci obdobné výstavby, snížená pak o přiměřené opotřebení. 
 
 

2.2. Výnosová metoda 
Výnosová metoda je založena na principu očekávání budoucích výnosů, jejím výsledkem je 

výnosová hodnota, která vychází z předpokládaných nebo skutečných výnosů jakožto budoucího 

prospěchu, které je možné od oceňovaných nemovitých věcí očekávat a které jsou transformovány 

na současnou hodnotu peněz. 
 
 

2.3. Porovnávací metoda 
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 5% až 10% 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. 
 

2.4. Volba metody ocenění 

 
Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

§ 2 

Způsoby oceňování majetku a služeb 

 

(1) 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. Obvyklá cena vyjadřuje 

hodnotu věci a určí se porovnáním.  
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Při volbě metody ocenění jsem analyzovala použitelnost a vypovídací hodnotu základních, v praxi 

používaných metod ocenění. Vzhledem k tomu, že se jedná o určení obvyklé ceny, pro jehož 

výpočet je možné nalézt dostatečnou množinu obdobného majetku a statisticky ji vyhodnotit, bude 

v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku obvyklá cena určena porovnáním. V 

daném případě oceňovaných nemovitých věcí, by nákladová metoda ani výnosová metoda neměly 

dostatečnou vypovídací hodnotu. 

 

Poznámka: Pro výpočet užitných ploch je vycházeno ze zastavěných ploch přepočtem 

koeficientem 0,85, resp. ze zastavěných ploch je odečteno 15% na obvodové a vnitřní stěny u hal 

a koeficientem 0,80, resp. ze zastavěných ploch je odečteno 20% na obvodové a vnitřní stěny u 

budov. 
 

 

3. NÁLEZ  
 

3.1. Identifikační údaje nemovité věci 
Dle výpisu z katastru nemovitostí LV 173 ze dne 11.04.2019 pro k.ú. Nížebohy 

B.A.Y. 2000, s.r.o. v likvidaci, Roudnická 88, Nížebohy, 41301 Budyně nad Ohří 

 

Adresa: Roudnická čp. 88 

Název katastrálního území: Nížebohy 

Název obce: Budyně nad Ohří 

Název okresu: Litoměřice 

List vlastnictví: 

 

 

LV č. 173 

3.2. Omezení vlastnického práva a jiné zápisy 
 

dle LV č. 173 pro k.ú. Nížebohy  ze dne 11.04.2019 

Zástavní právo smluvní 

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 

Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - B.A.Y. 2000, s.r.o. v likvidaci 

Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - B.A.Y. 2000, s.r.o. v likvidaci 

- ocenění je provedeno bez vlivu výše uvedených omezení vlastnického práva a jiných zápisů 

 

Poznámka: některé budovy a haly, resp. jejich části jsou pronajaty, nájemní smlouvy nebyly 

doloženy. Obvyklá cena je určena bez vlivu nájemních smluv. 

 
 

3.3. Poloha a charakteristika nemovitosti 
Jedná se o areál, původně zemědělský (bývalé teletníky) v obci Budyně nad Ohří, samostatná část 

Nížebohy, v nezastavěném území, přibližně 520m východně od Nížeboh, při silnici II/246, 

Roudnická ul. (parc.č. 363/1 ve vlastnictví Ústecký kraj), ze které je příjezd k areálu přes pozemek 

se zpevněnou plochou (parc.č. 99 ve spoluvlastnictví Tesařová Dáša a Zelenka Jiří - bez právního 

zajištění). Areál se skládá z budov, hal, vedlejších staveb a venkovních úprav, byl postaven 

přibližně v 70 tých letech minulého století.  Část hal - bývalých teletníků a část venkovních úprav 

stojí na pozemcích ve vlastnictví Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní 

pozemkový úřad. Nájemní smlouva k užívání těchto pozemků nebyla předložena. Jedná se o 

pozemky:  

- st.parc.č. 104/4 o výměře 802m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí hala, která je 

předmětem ocenění) 
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- st.parc.č. 105/4 o výměře 836m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí hala, která je 

předmětem ocenění) 

- st.parc.č. 106/4 o výměře 912m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí hala, která je 

předmětem ocenění) 

- st.parc.č. 107/4 o výměře 980m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí hala, která je 

předmětem ocenění) 

- st.parc.č. 108/4 o výměře 1385m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí hala, která je 

předmětem ocenění) 

- st.parc.č. 109/5 o výměře 1220m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí hala, která je 

předmětem ocenění) 

- parc.č. 129/35 o výměře 4213m2, ostatní plocha, manipulační plocha 

- parc.č. 129/36 o výměře 328m2, ostatní plocha, manipulační plocha 

- parc.č. 129/37 o výměře 1077m2, ostatní plocha, manipulační plocha 

Celkový výměra pozemků (ve vlastnictví Česká republika) 11753m2. 

 

Odkanalizování areálu do původní jímky na vyvážení, voda z veřejného řadu, elektroinstalace 

zavedena, plyn zaveden.  

 

Budyně nad Ohří leží na území okresu Litoměřice a náleží pod Ústecký kraj. Příslušnou obcí s 

pověřeným obecním úřadem a příslušnou obcí s rozšířenou působností je Roudnice nad Labem (v 

dojezdové vzdálenosti cca 10km). Dojezdová vzdálenost do Litoměřic cca 25km, do Prahy cca 

50km, exit z dálnice D8 cca 5km. V Budyni nad Ohří má trvalý pobyt hlášeno přibližně 2200 

obyvatel, v obci je veřejný vodovod, kanalizace, plynofikace, pošta, kulturní a sportovní zařízení, 

mateřská a základní škola, ordinace lékaře, autobusová doprava s linkami místního významu. 

Samostatná část Nížebohy je od Budyně nad Ohří vzdálena 3,5km. Přímo u oceňovaného areálu, 

na Roudnické ul. je zastávka autobusu.   

 

3.4. Popis a stav objektů 

 
St.parc.č. 102, součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. 

Jedná se o torzo čtyř železobetonových kruhových základů pod bývalými sily. Zastavěná plocha 

554m2. 

Fotodokumentace 
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St.parc.č. 103/3, součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. 

Jedná nepodsklepenou přízemní halu s jeřábovou dráhou s portálovým jeřábem nosnosti 3200kg 

(původně seník). Hala je dělena na tři části. Část s jeřábovou dráhou o světlé výšce cca 10m, část 

naposledy užívaná jako dílna s montážní jámou o světlé výšce 5,60m a část s chodbou, kuchyní a 

sociálním zařízením. Zastavěná plocha celkem 1131m2, obestavěný prostor informativně 

15300m3, užitná plocha 960m2. 

 

Popis převažujících konstrukcí: 

Konstrukce Popis 

Základy betonové 

Zdivo zděné smíšené 

Stropy nad přibližně polovinou haly, strop s rovným podhledem 

Střecha krov pravděpodobně ocelové příhradové vazníky, nízké sedlo 

Krytina trapézový plech 

Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 

Vnitřní povrchy omítky 

Fasádní povrchy omítky 

Vnější obklady nejsou 

Vnitřní obklady běžné keramické obklady 

Schody ocelové 

Dveře náplňové 

Vrata kovová otevíraná a sekční 

Okna luxfery 

Podlahy místností beton, keramická dlažba 

Vytápění ústřední teplovodní plynovým kotlem (v části kuchyně a sociálního 

zařízení) 

Elektroinstalace světelná, třífázová 

Rozvod vody studená i teplá voda (na sociálním zařízení a v kuchyni), studená  

Zdroj teplé vody bojler 

Instalace plynu plyn zaveden z nádrže na plyn, která je vedle haly 

Kanalizace odkanalizování od zařizovacích předmětů  

Vybavení kuchyně kuchyňská linka 

Vnitřní vybavení umyvadla, WC, sprchový kout 

Záchod splachovací 

Ostatní požární voda 

 

Historie a stavebně technický stav: 
Hala byla postavena původně jako seník, naposledy byla užívána pro skladování a jako dílna, již 

delší dobu je nevyužívaná, bez oprav a bez údržby, v horším, zanedbaném stavu (např. nefunkční 
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části rozvodů instalací, dožilé betony podlah, výskyt vlhkosti, výskyt holubů apod.), morálně 

zastaralé. 

 

Fotodokumentace 
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St.parc.č. 104/3, součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. 
Zastavěná plocha celé haly 1550m2, obestavěný prostor informativně 6000m3, užitná plocha 

1320m2. 

Poznámka: jedná se o halu, která je součástí pozemku st.parc.č. 104/3 a stojí také na pozemku 

st.parc.č. 104/4, který je ve vlastnictví Český republika. 

 

St.parc.č. 105/3, součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. 
Zastavěná plocha celé haly 1520m2, obestavěný prostor informativně 5830m3, užitná plocha 

1290m2. 

Poznámka: jedná se o halu, která je součástí pozemku st.parc.č. 105/3 a stojí také na pozemku 

st.parc.č. 105/4, který je ve vlastnictví Český republika. 

 

St.parc.č. 106/3, součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. 
Zastavěná plocha celé haly 1520m2, obestavěný prostor informativně 5830m3, užitná plocha 

1290m2. 

 

Poznámka: jedná se o halu, která je součástí pozemku st.parc.č. 106/3 a stojí také na pozemku 

st.parc.č. 106/4, který je ve vlastnictví Český republika. 

 

St.parc.č. 107/3, součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. 
Zastavěná plocha celé haly 1520m2, obestavěný prostor informativně 5830m3, užitná plocha 

1290m2. 

 

Poznámka: jedná se o halu, která je součástí pozemku st.parc.č. 107/3 a stojí také na pozemku 

st.parc.č. 107/4, který je ve vlastnictví Český republika. 
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St.parc.č. 108/4 a st.parc.č. 108/6, součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. 
Zastavěná plocha celé haly 1520m2, obestavěný prostor informativně 5830m3, užitná plocha 

1290m2. 

Poznámka: jedná se o halu, která je součástí pozemku st.parc.č. 108/4 a st.parc.č. 108/6 a stojí 

také na pozemku st.parc.č. 108/5, který je ve vlastnictví Český republika. 

 

St.parc.č. 109/4 a st.parc.č. 109/6, součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. 
Zastavěná plocha celé haly 1520m2, obestavěný prostor informativně 5830m3, užitná plocha 

1290m2. 

Poznámka: jedná se o halu, která je součástí pozemku st.parc.č. 109/4 a st.parc.č. 109/6 a 

stojí také na pozemku st.parc.č. 109/5, který je ve vlastnictví Český republika. 
 

Jedná se o šest samostatně stojích, hal (bývalých teletníků), které mají stejné či podobné 

konstrukce.  Haly jsou u západních štítů vzájemně propojeny spojovací chodbou a mezi 

některými halami jsou spojovací krčky. 

 

Haly jsou nepodsklepené, přízemní, o světlé výšce cca 3,20m. U východních štítů hal jsou 

oddělené menší kanceláře a sklady, v některých halách jsou uprostřed oddělené menší sklady, v 

jedné hale je bývalá kuchyně a jídelna. Tři haly z jižní strany jsou průjezdné, ostatní neprůjezdné. 

Jižní hala je pronajata přibližně z 1/4. Severní hala byla pronajata, dle sdělení byl již pronájem 

ukončen, ale nájemce halu nevyklidil a nepředal, je uzamčena a nebyla prohlédnuta. 

 

Popis převažujících konstrukcí: 

Konstrukce Popis 

Základy betonové 

Stěny na zděné podezdívce montované na bázi dřevní hmoty 

Stropy s rovným podhledem 

Střecha krov pravděpodobně ocelové příhradové vazníky, nízké sedlo 

Krytina trapézový plech 

Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 

Vnitřní povrchy omítky, nátěry 

Fasádní povrchy omítky, nátěry 

Vnější obklady keramický obklad soklu 

Vnitřní obklady v jižní hale běžné keramické obklady v kuchyni 

Schody nejsou 

Dveře náplňové 

Vrata dřevěná otevíraná 

Okna jednoduchá a zdvojená 

Podlahy místností beton, keramická dlažba 

Vytápění není 

Elektroinstalace světelná, třífázová, pravděpodobně částečně nefunkční 

Rozvod vody v jižní hale v kuchyni studená i teplá voda, v ostatních studená (většinou 

jedno umyvadlo)  

Zdroj teplé vody v jižní hale bojlery  

Instalace plynu není 

Kanalizace odkanalizování od umyvadel  

Vybavení kuchyně v jižní hale původní, nefunkční 

Vnitřní vybavení v některých halách umyvadla, v jedné hale výlevka, původní sociální v 

jedné hale zařízení nefunkční 

Záchod není 

Ostatní není 
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Historie a stavebně technický stav: 
Haly byly postaveny původně jako teletníky, naposledy byly užívány pro parkování a skladování, 

již delší dobu jsou nevyužívané, bez oprav a bez údržby, v horším, zanedbaném stavu (např. 

nefunkční části rozvodů instalací, dožilé betony podlah, poškozené části konstrukcí apod.), 

morálně zastaralé. 

 

Fotodokumentace 
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pohledy východní 

  
 

pohledy západní 

  
 

vnitřní prostory hal 
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St.parc.č. 110, součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. 

Jedná se o nepodsklepenou přízemní budovu, původně zázemí pro zaměstnance. Zastavěná plocha 

celkem 268m2, obestavěný prostor informativně 1290m3, užitná plocha 215m2. 

 

Popis převažujících konstrukcí: 

Konstrukce Popis 

Základy betonové 

Zdivo zděné smíšené 

Stropy s rovným podhledem 

Střecha plochá 

Krytina asfaltová 

Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 

Vnitřní povrchy omítky 
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Fasádní povrchy omítky 

Vnější obklady keramický obklad soklu 

Vnitřní obklady běžné keramické obklady 

Schody nejsou 

Dveře náplňové 

Vrata nejsou 

Okna plastová 

Podlahy místností keramická dlažba, PVC 

Vytápění ústřední teplovodní plynovým kotlem (mimo provoz) 

Elektroinstalace světelná, třífázová 

Rozvod vody studená i teplá voda  

Zdroj teplé vody Bojler, průtokový ohřívač (mimo provoz) 

Instalace plynu plyn zaveden  

Kanalizace odkanalizování od zařizovacích předmětů  

Vybavení kuchyně kuchyňská linka 

Vnitřní vybavení umyvadla, WC, sprchový kout 

Záchod splachovací 

Ostatní není 

 

Historie a stavebně technický stav: 
Budova byla postavena původně jako zázemí pro zaměstnance, naposledy byla užívána pro 

ubytování, již delší dobu je nevyužívaná, bez oprav a bez údržby, ve zcela špatném, zanedbaném 

stavu (zejména dlouhodobé zatékání do budovy, které způsobilo poškození konstrukcí a výskyt 

plísní, nefunkční části rozvodů instalací apod.), morálně zastaralé. 

 

Fotodokumentace 
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St.parc.č. 111, součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. 

Jedná se o nepodsklepenou přízemní budovu, původně garáže. Zastavěná plocha celkem 495m2, 

obestavěný prostor informativně 2380m3, užitná plocha 395m2. 

 

Popis převažujících konstrukcí: 

Konstrukce Popis 

Základy betonové 

Zdivo zděné smíšené 

Stropy s rovným podhledem 

Střecha plochá 

Krytina asfaltová 

Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 

Vnitřní povrchy omítky 

Fasádní povrchy omítky 

Vnější obklady keramický obklad soklu 

Vnitřní obklady pravděpodobně na sociálním zařízení 

Schody nejsou 

Dveře náplňové 

Vrata kovová otevíraná a sekční 

Okna plastová a luxfer 

Podlahy místností beton 

Vytápění ústřední teplovodní plynovým kotlem (částečně mimo provoz) 

Elektroinstalace světelná, třífázová 

Rozvod vody studená i teplá voda  

Zdroj teplé vody pravděpodobně bojler, průtokový ohřívač  

Instalace plynu plyn zaveden  

Kanalizace odkanalizování od zařizovacích předmětů  

Vybavení kuchyně pravděpodobně kuchyňská linka 

Vnitřní vybavení pravděpodobně umyvadla, WC, sprchový kout 

Záchod splachovací 

Ostatní není 

 

Historie a stavebně technický stav: 
Budova byla postavena původně jako garáže a dílny, naposledy byla užívána v severní části s 

montážní jámou pro opravy, tato část již delší dobu nevyužívaná, bez oprav a bez údržby, ve 

špatném, zanedbaném stavu (zejména dlouhodobé zatékání do budovy, které způsobilo poškození 

konstrukcí a výskyt plísní, nefunkční části rozvodů instalací apod.), morálně zastaralé. Jižní část 
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budovy je užívána na základě nájemní smlouvy a nebyla prohlédnuta. Předpokládá se lepší, 

částečně opravený stav. 

 

Fotodokumentace 
 

 
 

  
 

  
 

St.parc.č. 112, součástí je stavba čp. 88, jiná st. 
Jedná se o nepodsklepenou, dvoupodlažní budovu, původně administrativní. Zastavěná plocha 

celkem 273m2, obestavěný prostor informativně 1900m3, užitná plocha 435m2. 

 

Popis převažujících konstrukcí: 

Konstrukce Popis 

Základy betonové 

Zdivo zděné smíšené 
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Stropy s rovným podhledem 

Střecha sedlová s nízkým sklonem 

Krytina plechová 

Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 

Vnitřní povrchy omítky 

Fasádní povrchy omítky 

Vnější obklady keramický obklad soklu 

Vnitřní obklady běžné keramické obklady 

Schody betonové v povrchem PVC 

Dveře náplňové 

Vrata nejsou 

Okna plastová  

Podlahy místností keramická dlažba, PVC, koberec 

Vytápění ústřední teplovodní plynovým kotlem (v současnosti mimo provoz) 

Elektroinstalace světelná, třífázová 

Rozvod vody studená i teplá voda  

Zdroj teplé vody v kombinaci s vytápěním  

Instalace plynu plyn zaveden  

Kanalizace odkanalizování od zařizovacích předmětů  

Vybavení kuchyně kuchyňská linka 

Vnitřní vybavení umyvadla, WC, sprchový kout 

Záchod splachovací 

Ostatní není 

 

Historie a stavebně technický stav: 
Budova byla postavena původně jako administrativní, naposledy byla užívána jako 

administrativní, dříve byly provedeny částečné rekonstrukce (např. sociální zařízení, výměna oken 

apod.), již delší dobu je nevyužívaná, bez oprav a bez údržby, v běžném, již spíše zanedbaném 

stavu, morálně zastaralé.  

 

Fotodokumentace 
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 22 

  
 

St.parc.č. 116, součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. 

Jedná se o podzemní betonovou jímku odpadních vod o zastavěné ploše 93m3. Jímka je ve 

špatném, zanedbaném stavu. 

 

Fotodokumentace 

  
 

St.parc.č. 117/3, součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. 

Stavba na pozemku byla již dříve odstraněna, jedná se o volný pozemek 

  

St.parc.č. 118, součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. 

Jedná se o podzemní betonovou požární nádrž vod o zastavěné ploše 249m3. Nádrž je ve špatném, 

zanedbaném stavu. 
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Fotodokumentace 

  
 

St.parc.č. 119, součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. 

Jedná se o nepodsklepenou přízemní stavbu původní váhy, která je dlouhodobě nevyužívaná, bez 

oprav a bez údržby, v horším až špatném, zanedbaném stavu. Zastavěná plocha 32m2, užitná 

plocha 25m2. 

 

Fotodokumentace 

  
 

St.parc.č. 120, součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. 

Jedná se o nepodsklepenou přízemní stavbu původní vrátnice u zadního vjezdu do areálu, která je 

dlouhodobě nevyužívaná, bez oprav a bez údržby, v horším až špatném, zanedbaném stavu. 

Zastavěná plocha 18m2, užitná plocha 15m2. 

 

Fotodokumentace 
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St.parc.č. 121/2, součástí je stavba bez čp/če, zem. stav. 

Jedná se o nepodsklepenou přízemní stavbu původní garáže u zadního vjezdu do areálu, která je 

dlouhodobě nevyužívaná, bez oprav a bez údržby, v horším až špatném, zanedbaném stavu. 

Zastavěná plocha 65m2, užitná plocha 50m2. 

 

Fotodokumentace 

 
 

 

Vedlejší stavby a venkovní úpravy: 

V běžném rozsahu - malá čerpací stanice, plynová nádrž (pronajata), zpevněné plochy ze silničních 

panelů, betonové a asfaltové, přípojky, oplocení, vrata, vrátka, apod., vše převážně v původním, 

dožilém, spíše nefunkčním stavu. 

 

Shrnutí 

Pozemky, LV 173 25 624m2 

Zastavěná plocha budov a hal 11 432m2 

Užitná plocha budov a hal 9 865m2 

  

Pozemky v areálu užívané, které jsou ve vlastnictví Česká republika, LV 10002 11 753m2 

 

3.5. Pozemky 
Jedná se o pozemky zastavěná plocha a nádvoří, zastavěné budovami a halami a pozemky ostatní 

plocha, manipulační plocha, částečně se zpevněnými plochami, částečně zatravněné s trvalými 

porosty v běžných druzích. Zatravněné části jsou převážně neudržované, zarostlé a zpustlé.  

 

4. Analýza trhu nemovitých věcí 
Trh s nemovitými věcmi (realitní trh) lze obecně definovat jako místo, oblast, kde se setkává 

prodávající a kupující (případně realitní makléř, developer, banka, poradce apod.), tvoří se zde 

cena a předmětem vzájemného obchodu jsou nemovité věci, případně další služby a nemovitými 

věcmi spojené. Nemovité věci lze obecně dělit na rezidenční a komerční. V daném případě ocenění 

nemovité věci trh vykazuje v poslední době převážně (v závislosti zejména na lokalitě) stále 

rostoucí tendenci poptávky, která převyšuje nad nabídkou a vlivem toho dochází ke stálému 

nárůstu cen. Ceny od roku 2014 trvale rostou, momentálně jsou spíše ve stagnaci (resp. vlastníci 

za ně již požadují většinou tak vysoké ceny, že kupující nejsou ochotni takové ceny zaplatit a 

nemovité věci jsou nabízeny k prodeji spíše delší dobu, rovněž tak získání hypotéčních úvěrů či 

jiných typů financování je v současné době obtížnější). V Budyni nad Ohří není ke dni ocenění 

nabízen žádný skladový - výrobní areál. V okolí cca 25km je pak nabízeno přibližně šedesát 

skladových - výrobních areálů v cenové relaci od 1.00.000,- kč za malé areály po 25.000.000,- kč 

za rozlehlé areály. Z nabídkových cen jsou vybrány vzorky nejvíce podobné oceňované nemovité 

věci a dále jsou použity vzorky realizovaných kupních cen. 

 

 



 25 

5. Ocenění 
 

5.1. Výpočet porovnávací hodnoty 
Pro výpočet porovnávací hodnoty jsou použity podobné nemovité věci (vzorky), u nichž je 

realizovaná cena známá a nemovité věci (vzorky) z inzerce nabídkových cen. Při výběru vzorků 

je respektována přiměřená homogenita pro srovnání, tj. vzorky odpovídají shodnému segmentu 

trhu zejména co do polohy, typu, velikosti, kvality, využitelnosti apod. Případné rozdíly jsou 

zohledněny pomocí použitých korekčních koeficientů. Cílem porovnání je využít a jeho pomocí 

vytěžit přibližné indicie, které naznačují hranice úrovně porovnávací hodnoty. Při výběru vzorků 

jsou použity vzorky jak horší tak lepší a výsledná porovnávací hodnota leží uvnitř intervalu, 

vymezeném cenami jednotlivých vzorků. Při analýze transakcí se srovnatelným majetkem je pro 

stanovení indikace porovnávací hodnoty oceňovaných nemovitých věcí zvolena srovnávací 

jednotka za metr čtvereční užitné plochy. Tato jednotka je u rezidenčních nemovitých věcí 

podobného typu považována a používána za standardní.  

Oceňovaná nemovitá věc:  

Pozemky, LV 173 25 624m2 

Zastavěná plocha budov a hal 11 432m2 

Užitná plocha budov a hal 9 865m2 

 
 lokalita cena  druh ceny  

 1) Velvary, okr. Kladno 22 008 700,- Kč kupní cena, prodej 02/2019  

Výrobně skladový areál položený severně od města Velvary, cca 25 km severně od hranic Prahy, sjezd dálnice D8 

exit 18 je vzdálen cca 8 km. Celková výměra vlastních pozemků 43.842 m2. Areál je nyní využíván pro výrobu 

chemických přípravků pro automobilový průmysl.   Celková pronajatelná plocha: cca 10.400 m2. Z toho výrobní a 

dílenské plochy: 7.900 m2, skladové plochy: 1.960 m2, kanceláře a provoz: 560 m2.   Hlavní budovy areálu: 

železobetonová budova s mísírnou, balírnou a kancelářemi z r. 1975 (zastavěná plocha 1.892 m2), na ni navazující 

železobetonová hala s výrobnou plastových obalů a plněním z r. 1978 (zast. plocha 3.987 m2), samostatný ocelový 

sklad hotových výrobků z r. 1979 (zast. plocha 1.561 m2). Dále v areálu menší objekty: výrobna fridexu, plnírna 

velkých obalů, sklad obalů dílny a údržba, správní budova, vrátnice.   Vytápění z vlastní regulační stanice plynu a 

centrální plynové kotelny, elektrická energie z vlastní trafostanice, napojení na obecní vodovodní řad, dešťová u 

splašková kanalizace svedena do vlastní ČOV.   

Pozemky celkem 43 842m2 

Užitná plocha 10 400m2 
 

   

 

 2) Litoměřice, okr. Litoměřice 5 300 000,- Kč kupní cena, prodej 11/2018  

Uzavřený rovinatý areál pro průmyslovou výrobu a skladování na ulici Mlékojedská v Litoměřicích. Areál vystavěn 

kolem v 70. letech 20. století. Areál se nachází v záplavovém území . Areál není v současné době pronajat.  V areálu 

zpevněné plochy   Budovy v areálu: Průmyslový objekt bez čp/če – „výrobní hala I“. Průmyslový objekt – 

„Administrativní budova“. Objekt obč. vybavenost bez čp/če – „sklad“. Průmyslový objekt bez čp/če – „el. rozvodna“. 

Průmyslový objekt bez čp/če – „výrobní hala II“ . Sítě: veřejný vodovod, napojeno na městskou kanalizaci, možnost 

připojit na el. energii a plyn (odpojeny měřiče) 

Pozemky 8 945m2 

Užitná plocha 2 950m2 
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 3) Štětí, okr. Litoměřice 6 000 000,- Kč kupní cena, prodej 10/2018  

Prodej výrobního a skladovacího areálu, zastavěná plocha 6490m2. 

Pozemky 30 071m2 

Užitná plocha 5 190m2 

 

   

 

 4) Šepetely, okr. Litoměřice 17 000 000,- Kč nabídková cena  

areál bývalé odchovny telat - budov včetně příslušenství a pozemků. Je situovaný v obci Třebívlice, části Šepetely, 

která není s obcí stavebně srostlá. Je napojená na veřejné inženýrské sítě: elektrickou energii, vodovod. Kanalizace 

do vlastního septiku. Zemědělský areál a jeho budovy je v současné době částečně pronajatý - ve zbytku neužívaný. 

V areálu se nachází rekonstruovaný sklad na zpracování ovoce, sklad, spojovací chodby, sociální a sprvní budova, 

garáže, kotelna a uhelna, výdejní místo jaderných krmiv, kafilerní box, dezinfekční vjezd, seník, strojovna 

spojovacího dopravníku, přístřešek pro valník, silážní žlab, jímky na močůvku, odpadní vody a silážní šťávy.   

Pozemky celkem 28 032m2 

Užitná plocha 4 511m2 

Areál byl nabízen v dražbě 06/2019 za vyvolací cenu 17.000.000,- Kč, nebylo učiněno nejnižší podání. 

 

   

 

 5) Terezín, okr. Litoměřice 2 500 000,- Kč nabídková cena  

Naše společnost Vám zprostředkuje možný prodej komerčního prostoru pro Vaše podnikání v obci České Kopisty u 

Terezína. Hala o výměře 1418m² se používala jako skladovací prostor pro uskladnění zeleniny. Do haly vejdeme 

plechovými vraty o výšce 3,5m. Další vrata jsou z boční strany haly - vstup z pozemku. V přední části lze parkovat 

např. zemědělské stroje. Dále se zde nachází 2 původní kanceláře. Tento prostor má včetně kanceláří výměr 394m². 

Výška je v této části 4,2m. V druhé části je chodba o délce 49m², z které se vchází do 4 jednotlivých zateplených 

boxů. Každý box je uzamykatelný. Tři boxy mají podlahovou plochu 185m² a jeden box 121m². Výška v těchto boxech 

je 5,6m. Přední a zadní část haly je uvnitř rozdělena plechovými vraty. V zadní části haly je betonová rampa. Na 

nezastavěném pozemku o ploše 2996m² je studna s užitkovou vodou. Do haly je napojena elektrika, voda a plyn je na 

hranici pozemku. Objekt má dva vjezdy. Podél celé haly je asfaltový pás. Celý objekt je oplocen. České Kopisty jsou 

vzdálené 10km od nájezdu na dálnici, Litoměřice 7km, Roudnice nad Labem 15km. V případě zájmu o prohlídku 

kontaktujte makléře, s financováním Vám rádi pomůžeme. Ev. číslo: 607523.Celková cena: 2 500 000 Kč za 

nemovitost Cena za m²: 1 763 Kč Poznámka k ceně: včetně právního servisu a odměny RK ID zakázky: 608137 

Aktualizace: 12.08.2019 Stav: Rezervováno Stavba: Smíšená Stav objektu: Dobrý Typ domu: Patrový Užitná plocha: 

1418 2 Parkování: 2 
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 7) Třebívlice, okr. Litoměřice 12 000 000,- Kč nabídková cena  

Prodáme samostatný areál stojící na okraji obce Třebívlice, v okrese Litoměřice, 950 m od silnice Lovosice - Most a 

cca 12 km od dálnice D8. Areál sestává z halových objektů o celkové zastavěné ploše 2.143 m2 s perfektním 

administrativním zázemím, z volných pozemků a z vybetonované silážní jámy, u které byla připravována montovaná 

nástavba = přestavba na skladovou halu i ploše 1.123 m2; celková výměra areálu je 7.662 m2. V areálu byla 

dlouhodobě provozována kovovýroba - výroba ekologických kotlů na TP. V areálu jsou tyto inženýrské sítě: elektrická 

energie: 230/400 V (vlastní trafo); voda: obecní řad; kanalizace: obecní řad; plyn: cca 100 m; telekomunikace: ano; 

topení: kotel na TP, ústřední topení - v kancelářích radiátory a ve výrobě sahary. Areál se dle územního plánu nachází 

v plochách VP - výroba průmyslová a neleží v žádném záplavovém území. Příjezd k areálu je po veřejných asfaltových 

komunikacích vhodných i pro nákladní dopravu. Areál je nyní pronajatý třetím osobám. Na vyžádání zašleme stavební 

výkresy hal a podrobné informace.Celková cena: 12 000 000 Kč za nemovitost Cena za m²: 3 659 Kč ID zakázky: 

N00478 Aktualizace: 05.08.2019 Stavba: Skeletová Stav objektu: Velmi dobrý Typ domu: Přízemní Podlaží: 1 Plocha 

zastavěná: 3280 m2 Užitná plocha: 3280 m2 Plocha podlahová: 3280 m2 Voda: Dálkový vodovod Topení: Ústřední 

tuhá paliva Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Telefon Elektřina: 230V, 400V 

Poznámka: inzerováno od 12/2018 za 12.000.000,- Kč dosud 

   

 

 

Použité koeficienty: 

K1 - koeficient polohy, lokality, především z pohledu občanské a technické vybavenosti, 

dopravní dostupnosti, přístup a příjezd k nemovitosti apod. 

K2 – koeficient typu stavby, materiálové provedení, stavebně technický stav 

 K3 – koeficient pozemku, velikost, tvar 

 K4 – koeficient velikosti objektů 

 K5 – koeficient vybavení nemovitosti, rekonstrukce, modernizace 

 K6 – koeficient zdroje 

K7 - koeficient časový  

 K8 – koeficient ostatní, výše neuvedené, celkový dojem, úvaha a názor znalce 

 

hodnocení vzorků 

č.nem. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Kč/m2  Kč/m2 upravená 

1. Velvary, okr. Kladno 1,00 1,00 0,95 1,00 0,85 1,00 0,95 2116 1623 

2. Litoměřice, okr. Litoměřice 0,90 1,00 0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 1797 1314 

3. Štětí, okr. Litoměřice 1,00 1,00 0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 1156 939 

4. Šepetely, okr. Litoměřice 1,00 1,00 0,95 0,90 1,00 0,90 0,95 3769 2755 

5. Terezín, okr. Litoměřice 1,00 1,00 0,95 0,90 1,00 0,90 0,95 1763 1289 

7. Třebívlice, okr. Litoměřice 1,00 1,00 0,95 0,90 0,90 0,90 0,95 3659 2407 

minimum         939 

maximum         2755 

median         1468 
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průměr         1721 

jednotková cena (median)         1468 

užitná plocha m2         9865 

porovnávací hodnota celkem                 14 486 202 

 

Porovnávací hodnota po zaokrouhlení: 15 000 000,- Kč 

 

5.2. Rekapitulace, závěrečná analýza 

Na oceňované nemovité věci je nutné pohlížet komplexně a zhodnotit jejich silné a slabé stránky.  

 

Silné stránky – dostatečně velký areál, různé možnosti využití 

 

Slabé stránky – právně nezajištěný přístup, některé pozemky v areálu jsou ve vlastnictví Česká 

republika, převážně původní, horší stav až špatný stav staveb 

 

Z transakční historie, analýzy transakcí a vyhodnocení segmentu trhu je zřejmé, že s obdobnými 

nemovitými věcmi je obchodováno. Pro určení obvyklé ceny je vycházeno z databáze a znalosti 

trhu, z konzultací s realitními kancelářemi, z vyhodnocení údajů odborného tisku. Z realizovaných 

prodejů databáze a nabídkových cen pro potřebné porovnání jsou vybrány obdobné nemovité věci, 

které se v některých charakteristikách mohou odlišovat, ale poskytují dostatek informací o rozpětí 

jednotkových cen. Provedením analýzy dílčích indicií a analýzy trhu, po zohlednění všech vlivů 

působících na cenu obvyklou, zejména poloze, stavebně technickému stavu a vybavení, stavu a 

prognózám ekonomického vývoje v daném segmentu trhu a po zvážení všech okolností byla 

současná cena obvyklá – tržní hodnota stanovena na úrovni hodnoty porovnávací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Závěr 
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Analýzou trhu, porovnáním výše vypočtených hodnot a po přihlédnutí ke všem vlivům 

působícím na obvyklou cenu odhaduji cenu obvyklou oceňovaných nemovitých věcí, 

ke dni ocenění: 22.08.2019 

 

ve výši: 15 000 000,- Kč 
 

 

slovy: patnáctmilionů Kč 
 

V Pardubicích, 02.09.2019 

 
Vypracoval         

Renáta Havířová                                

 

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

ZUOM a.s. - znalecký ústav 

 Ing. Jan Mikloško 

Ředitel společnosti 

 

 

7.  Znalecká doložka 
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. 614-120/2019 znaleckého deníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Přílohy 
8.1. Osvědčení 

Výše podepsaný tímto osvědčuje, že: 

1. V současné době ani v budoucnosti nebudeme mít účast nebo prospěch z nemovitostí, 

které jsou předmětem zpracovaného tržního ocenění, výše odměny nezávisí na 

dosažených závěrech, nebo odhadnutých hodnotách. 

2. Zpracované tržní ocenění zohledňuje všechny známé skutečnosti ke dni zpracování, 

které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty. 

3. Při své činnosti jsme neshledali žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že předané 

dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. 
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8.2. Mapy 
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katastrální mapy 

 



 32 

 
 


		2019-09-02T06:32:59+0200
	Jan Mikloško




