
 
 

  

 

 
ZNALECKÝ POSUDEK 

č. 5549-039/21 

O ceně - stavebního pozemku č. 202 zastavěná plocha a nádvoří se součástí: budovou č.p. 1 
- stavebního pozemku č. 201 zastavěná plocha a nádvoří, se součástí:  budovou bez čp/če  
- stavebního pozemku č. 462 zastavěná plocha a nádvoří se součástí: budovou garáže bez čp/če 
- pozemku č. 1277 ostatní plocha, zeleň 
- pozemku č. 1313 ostatní komunikace 
- pozemků č. 1493, 1494 ostatní plocha, jiná 
 a příslušenství , vše v k.ú. Řehlovice, v obci Řehlovice. 

 
 
 

Objednatel znaleckého posudku: Ústecký kraj 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 

 

Účel znaleckého posudku: Stanovení ceny v místě a čase obvyklé na žádost 
objednatele  

 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF 
ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 488/2020 Sb., podle stavu ke dni 15.2.2021 znalecký 
posudek vypracoval: 

 Mgr. Ota Zeman 
 Hoření 2423/3 
 400 11 Ústí nad Labem 
 telefon: 602 461820 
 e-mail: reality.zeman@volny.cz 

 

Znalecký posudek obsahuje 27 stran textu včetně titulního listu a 9 stran příloh. Objednateli se 
předává ve dvou vyhotoveních.  

Ústí nad Labem 1.3.2021 
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A. ZADÁNÍ 

1. Znalecký úkol 
Vypracovat znalecký posudek o ceně nemovitostí sestávající se z budovy č.p. 1 s příslušenstvím a 
pozemky v obci Řehlovice, části Hliňany,  katastrálním území Řehlovice,  který si vyžádal majitel 
nemovitosti. 
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B. VÝČET PODKLADŮ 

1. Základní informace 
Název předmětu ocenění: budova s přísl. 
Adresa předmětu ocenění: Hliňany 1 
 403 13 Řehlovice 
LV: 315 
Kraj: Ústecký 
Okres: Ústí nad Labem 
Obec: Řehlovice 
Katastrální území: Řehlovice 
Počet obyvatel: 1 466 
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 846,00 Kč/m2 

Koeficienty obce 
Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: 1001 - 2000 obyvatel III  0,70 
O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,60 
O3. Poloha obce: Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí 

(oblastí) vyjmenovaným v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) 
II  1,03 

O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod a 
kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn 

II  0,85 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je městská hromadná doprava 
popřípadě příměstská doprava 

I  1,00 

O6. Občanská vybavenost v obci: Komplexní vybavenost (obchod, 
služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) 
služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,00 

 
Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 311,00 Kč/m2 

2. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 30.9.2019 a 15.2.2021. 

3. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 
- LV č. 315 pro obec Řehlovice, katastrální území Řehlovice 
- snímek katastrální mapy 
- aktuální informace z KN 
- informace objednatele 
- skutečnosti a výměry zjištěné na místě 


4. Vlastnické a evidenční údaje 
Ústecký kraj, hospodaření Krajská majetková, Na Schodech 4, Ústí nad Labem, RČ/IČO: 
70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, podíl 1 / 1 

 

 

dle LV č. 315 pro k.ú. Řehlovice  a prohlášení objednatele 
ke dni ocenění: 

bez omezení vlastnického práva 
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C. NÁLEZ 

1. Dokumentace a skutečnost 
Dokumentace nebyla předložena. S ohledem na prohlídku objektu nemá znalec pochybnosti o jejím 
účelu či charakteru. Ocenění pozemků vychází ze stavu záznamových listin a ocenění ostatních 
částí vychází z nálezu na základě prohlídky. 


2. Celkový popis nemovité věci 

Zámek vznikl v roce 1650 přestavbou starší tvrze zmiňované již roku 1397. Přestavbu 
provedli Kosticové, kteří zde zřídili centrum spojeného hliňanského a řehlovického panství. Ve 
dvacátém století zámek využíval léčebný ústav pro mládež a od roku 2008 v něm sídlil domov pro 
osoby se zdravotním postižením.Naposledy využíván jako speciální internátní  ubytování a výuku. 
V současné době bez využití.  

Řehlovice jsou obec cca 10 km od krajského města Ústí nad Labem.  Současný počet obyvatel dle 
Lexikonu měst a obcí je  1 466. Obec má školu 1. stupně, obchody a základní služby. Má veřejnou 
síť vody, kanalizace i plynu. Krajské město Ústí nad Labem je statutární město s veškerým 
základním a vyšším vybavením. Současný počet obyvatel dle Lexikonu měst a obcí je  92 040.  
Město je průmyslového charakteru (především chemický  a lehký průmysl). Doprava ve městě je 
autobusová a trolejbusová. Z hlediska regionálního je důležitým dopravním uzlem (dálnice D8, 
železnice, lodní labská doprava s překladištěm).  
Vlastní oceňované nemovitosti tvoří jednotný oplocený celek. Vedle hlavní budovy jsou oceněny 
pozemky, vedlejší stavby včetně garáže, porosty a venkovní úpravy. Hlavní budova ztratila svůj 
původní účel, oceněna je dle současného stavu jako budova bez ohledu a vlivu na památkovou 
hodnotu.  

3. Obsah znaleckého posudku 
1. budova č.p. 1 s přísl.  
2. pozemky  
3. ostatní komunikace  
4. porosty  
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D. ZNALECKÝ POSUDEK 

Oceňovací předpis 
Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 
121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., 
č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb., č. 225/2017 Sb. a č. 237/2020 
Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 
53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb. a č. 488/2020 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.  

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka nižší než 
nabídka 

I  -0,06 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 
území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 
IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,90 
8. Poloha obce: Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí 

(oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a 
Brna) 

III  1,03 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 
ambulantní zařízení a základní škola) 

II  1,00 

 
V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy 
č. 3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,871 
  i = 1  

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,940 
  i = 1  
 

Index polohy 
Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Budovy pro školství a zdravotnictví 
Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  0,55 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Výrobní 
objekty – (řemesla, sklady) nerušící okolí 

V  -0,05 

3. Poloha pozemku v obci: Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot) IV  0,00 
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4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 
Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci 

II  -0,07 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je 
částečně dostupná občanská vybavenost obce 

II  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 
dobré parkovací možnosti 

VI  0,00 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka od 201 do 1000, MHD – 
špatná dostupnost centra obce 

II  -0,03 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Výhodná – 
možnost komerčního využití 

III  0,05 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - bez dalších vlivů II  0,00 
 
  11  

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,495 
  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy 
č. 3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,431 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
Koeficient pp = IT * IP = 0,465 

1. budova č.p. 1 s přísl. 
Cena výnosová vychází z obvyklé nájemní ceny. Obvyklá nájemní cena byla stanovena s ohledem  
na místo, stav nemovitosti, dle porady s RK a to na celou budovu ve výši 30 000,-Kč měsíčně. 

Ocenění nákladovým způsobem 

Ocenění staveb nákladovým způsobem 

Budova č.p. 1 
 

                    Jedná se o původní barokní zámek z konce 17. století ve své základní konstrukci 
nenarušený. V moderní době v exteriéru a hlavně v interiéru maximálně upravený a přizpůsobený 
aktuálnímu účelu a tím byl do nedávna ústav sociální péče.  

                    Zámek Hliňany je v zásadě protáhlý obdélníkový jednopatrový objekt směrem 
k západu tvořící obrácené „L“ se šikmou valbovou střechou klasické nosné konstrukce dřevěného 
valbového krovu s příslušným pozemkem, kde se nachází další pomocné objekty níže popsané.  

                    Má 4 podlaží, dvě podzemní, dvě nadzemní a půdu. Objekt je v dobrém technickém 
stavu a je částečně podsklepen. 

Popis exteriéru 

Hlavní budova 

                    Půdorys je protáhlý směrem západovýchodním, na západní straně s ozubem (jakési 
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zrcadlové „L“). Na východní straně je přistavěna jednopodlažní kotelna s plochou střechou 
minimálního spádu opatřenou krytinou s asfaltových pásů. Ze severní strany je na ní zabudován 
požární žebřík. Je z ní vyveden mohutný komín přimknutý k čelní stěně původní budovy.  

                    Na severní straně je jednopodlažní přístavba s plochou střechou mírného spádu 
opatřenou krytinou s asfaltových pásů. V pohledu zvenku nalevo je do přístavby zhotoven vchod. 
Dveře jsou ocelové dvoukřídlé prosklené s nadsvětlíkem. Přístup je ze sousední komunikace 
brankou v oplocení po chodníku s betonovou dlažbou ohraničeném železným trubkovým zábradlím. 
Z branky na přístupový chodníček je zhotovena bezbariérová rampička.  

                    Obě přístavby díky omítce tvoří kompaktní celek s hlavní stavbou. 

                    Obvodové zdivo je kamenné z pískovcových bloků. Místy je proložené cihlou. Severní 
přízemní obvodová zeď je typickou slepou arkádou. Zastavěné archivolty jsou opatřené nadsvětlíky 
vyzděné luxfery, v ostatních jsou okna.  

                    Omítka je dvouvrstvá vápenocementová štuková hlazená. Rohy budovy jsou zdobené 
štukovou imitací bosovaného nároží. Podlaží jsou oddělená štukovým vystouplým páskem. 
Okapová hrana je zdobena štukovým sedmipáskovým fabionem na třech místech narušeným 
dešťovou vodou unikající z netěsnícího okapového žlabu. Těsně nad terénem do výše 80 cm je 
zesílený sokl téměř po celé délce narušený vzlínající vlhkostí a to u paty stavby.  

                    Početná okna jsou dřevěná dvojitá dvoukřídlá s dvojitými dvoukřídlými nadsvětlíky. 
Všechna jsou opatřena železnými mřížemi. 

                    Klempířské prvky - parapety, žlaby, svody -  jsou v dobrém stavu až na 3 výše zmíněné 
výjimky.  

                    Střešní krytina na valbové střeše je skládaná s asfaltových šablon. Při okapu i při 
hřebeni je provedeno střešní odvětrání. Je prostoupena dvěma odvětráními ze sociálních zařízení a 
čtyřmi nevyužívanými komíny. 

                    Na levé straně z jižního pohledu je z přízemní místnosti (kuchyně) vyvedeno 
vzduchotechnické potrubí až nad okap. 

                    Do původní stavby jsou zhotoveny 4 vstupy. 2 jsou ze severní strany. Oba vstupy jsou 
na opačných koncích severní stěny. Dveře jsou kovové jednokřídlé. Nadsvětlíky jsou vyzděné 
luxfery. Ze severní strany jsou tedy 3 vchody včetně toho do přístavby, který je z této strany objektu 
hlavním. 

                    Z jižní strany je zhotoven vchod, který lze považovat za hlavní. Jedná se o vstup do 
obestavěného jednopodlažního zádveří, které je jakousi předloženou lichou arkádou. Dveře jsou 
dvoukřídlé dřevěné prosklené s nadsvětlíkem v archivoltě. Zádveří má 2 okna jednoduchá 
jednokřídlá. Napravo od vchodu jedno okno jednoduché členěné v archivoltě liché arkády. Střecha 
zádveří je využita k terase, která je opatřena železným ozdobným zádveřím s vyzděnými pilířky. 
Krytá je šikmou stříškou. Prostor terasy je chráněn bezpečnostní mříží. 

                     Přede dveřmi je zvýšená terasa, na kterou vede šestistupňové schodiště. Terasa i 
schodiště jsou opatřeny železným trubkovým zábradlím. Dveře jsou dvoukřídlé prosklené.  
Schodišťové stupně jsou složeny z prostě uložených pískovcových kvádrů. 

                    Na pravé straně z jižního pohledu jsou ještě jedny vstupní jednokřídlé dřevěné dveře se 
čtyřmi schodišťovými stupni.  
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Oplocení 

                    Jižní strana pozemku je omývána levým břehem řeky Bíliny. Na celé této hraně je 
zbudována betonová opěrná zeď, která chrání plochý terén pozemku před sesouváním. 

                    Pozemek je téměř souvisle oplocený. Pouze jediné místo o délce asi 2 m je neoploceno. 
Jde o chybějící boční uzavření napravo ze severního pohledu. Z technického hlediska je oplocení 
sestaveno ze čtyř konstrukčních druhů.      

                    Severní okraj pozemku je ohraničen železným trubkovým plotem zapuštěným do 
betonové podezdívky. Stejný plot je i ze západní strany.  

                    Severovýchodní okraj je ohrazen ohradovou zdí. Podezdívka, sloupky i pole jsou 
vystavěny z betonových pohledových dutinových tvarovek propojených betonovou směsí a 
ocelovými roksory. 

                    Východní a jihozápadní okraj je ohrazen plotem z kamenné podezdívky, ze sloupků 
z betonových tvarovek a ze železných ozdobných polí. 

                    Jižní okraj je ohraničen dřevěným prkenným plotem proloženým třemi poly z plexiskla 
na nízké betonové podezdívce. 

                    V oplocení jsou 2 vstupy a 2 vjezdy. Z východu dvoukřídlá železná brána. 
Z jihovýchodu dvoukřídlá železná brána a jednokřídlá vstupní branka. Ze severu dvoukřídlá železná 
branka. 

 

Pomocné objekty na pozemku 

                    Z jižního pohledu v obou rozích pozemku jsou dvě podobné stavby. Ta nalevo je 
čtvercový domeček se stanovou střechou se skládanou asfaltovou krytinou se střešním odvětráním. 
Vstupuje se do něj jednokřídlými železnými dveřmi. 

                     K němu je přistavěna dvojgaráž s plochou střechou s oplechovanou atikou. Objekt je 
vyzděn ze smíšeného respektive cihelného zdiva na maltu vápenocementovou. Do garáže vedou ze 
zadní strany jednokřídlé dřevěné dveře. Omítka je zachovalá dvouvrstvá štuková hlazená 
s ochranným nátěrem. Jediné okno je dvoukřídlé dvojité dřevěné. Oboje garážová vrata jsou 
dvoukřídlá kovová. Před garáží je provedeno zastřešení. Nosná konstrukce je z ocelových trubek. 
Střecha je z vlnitého plechu. Stání před garáží je vybetonováno. Podlaha dvojgaráže je z gletované 
betonové mazaniny opatřené ochranným nátěrem. Vnitřní omítka je vápenná štuková. Ke garáži za 
cihlovou příčkou je přilehlá sociální místnost se sprchovým koutem a WC. Podlaha s dlažbou. 
Obklad pouze za sprchovým koutem. Stěny jsou opatřeny ochranným nátěrem. Rozvody elektro a 
vody. Kanalizace. 

                    Z jižního pohledu napravo v rohu pozemku je druhý čtvercový domeček se stanovou 
střechou shodných parametrů jako domeček výše zmíněný avšak bez přístavby. 

                     V severovýchodní části pozemku je pod povrchem zabudovaná čistička přístupná 
šachtou s ocelovým poklopem. Vedle je betonové stání s cisternou na topný olej umístěnou na 
betonových pilířcích. 
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                    Pozemek je z větší části zatravněn. Nachází se na něm mnoho vzrostlých stromů. Jižní 
plocha je vyasfaltované nádvoří poškozené dešťovou vodou a sněhem. Navíc je tam jedno 
parkovací stání ze zámkové dlažby. U jižního oplocení jsou trubkové konstrukce na prádelní šňůry. 

                    

                       

Popis interiéru 

 

                    Vnitřní podélná zeď oddělující lichou arkádu od ostatních prostor z kamenného a 
smíšeného zdiva omítnutá je nosná. V 1. N. P. jsou i příčné nosné zdi nebo spíše pilíře odlehčené 
valenými oblouky, což je pro tento druh staveb charakteristické. Příčky ve všech podlažích jsou 
cihelné a částečně nosné. 

                    Nosná konstrukce stropů je z dřevěných trámů. Podhledy jsou zaklopené dřevěným 
bedněním a povrchově upravené rákosovými rohožemi omítnuté vápennou štukovou omítkou. 
Podlahy jsou dřevěné z fošen s dřevěným bedněním. 

 

První podzemní podlaží (1. PP) 

                    Soustava sklepních místností vyzděných kamenným pískovcovým zdivem 
vyspárovaným hrubozrnnou cementovápennou maltou. Vede do ní jednoramenné schodiště tvořené 
prostě uloženými kamennými schodišťovými stupni.  

                    Místnosti jsou zaklenuté valenou klenbou. Povrchy stěn jsou natřené vápenným 
pačokem. Nátěr je do vysoké míry narušen vzdušnou vlhkostí s mnohými plochami, kde je rozrušen 
úplně.   

                    Podlahy jsou z betonové mazaniny, která je zároveň nášlapnou vrstvou, je nahrubo 
hlazená negletovaná. Jednotlivé místnosti jsou zčásti volně průchozí, zčásti jsou vstupy opatřené 
ocelovými zárubněmi s jednokřídlými dřevěnými dveřmi.  

                    Rozvody elektřiny jsou vedeny po povrchu stěn. Ventilace je umožněna díky sklepním 
okénkům vyvedených těsně nad terén. 

 

Druhé podzemní podlaží (2. PP) 

                    Jedná se o jedinou místnost propojenou s 1. PP schodištěm stejného druhu jako výše 
zmíněné. Místnost je v celém půdorysu překlenuta valenou klenbou, čela místnosti jsou svislá. 
Sklepní okenní otvory nejsou. Ostatní technické parametry jsou shodné s 1. PP. 

 

První nadzemní podlaží (1. NP) 

                   Chodba následující z jižního vchodu je opatřená dlažbou a obkladem do výše 1,2 m.  
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Ústí do hlavní chodby, která vede lichou arkádou při severním okraji budovy. Každé její pole je 
zastropeno klasickou klášterní klenbou. Nášlapná vrstva podlaha hlavní chodby je funkční dlažba. 
Sokly a radiátory jsou chráněny dřevěným prkenným mořeným lakovaným obkladem. 

                    Jídelní sál a pokoje jsou obloženy sololitem. Kotelna a sušárna nikoliv. Podlahová 
krytina je linoleum. Sociální místnosti a kuchyň jsou dlážděné s obklady. Zdravotechnika je 
funkční. Kuchyň je vybavená velkou digestoří napojenou na odsávání. Je v ní zbudován výtah na 
dopravu jídel do patra                                            

                    Jednotlivé chodby jsou odděleny ocelovými dvoukřídlými prosklenými dveřmi. Do 
místností jsou dveře jednokřídlé dřevěné v ocelových zárubních. 

                    Vnitřní omítky jsou štukové. Malby. Svítidla jsou převážně zářivková. 

                    Dvě schodiště. Hlavní schodiště je uprostřed. Je čtyřramenné levotočivé s třemi 
mezipodestami. Schodišťové stupně jsou chráněny linem a gumovými hranami. Ramena jsou od 
zrcadla oddělena železným trubkovým zábradlím. Obvodové zdi schodiště jsou obloženy dřevem do 
výše 1,20 m. Jsou opatřeny železnými madly. 

                    Vedlejší schodiště je přímé dvouramenné levotočivé s jednou mezipodestou. Stupně 
jsou pískovcové oboustranně vetknuté do schodišťových zdí. 

 

Druhé nadzemní podlaží (2. NP) 

                    Stěna z luxferů odděluje chodbu od centrálního schodišťového prostoru. Četné pokoje 
mají nášlapnou vrstvu podlah linoleum. Jsou obložené sololitovými deskami do výše 1,20 m. Jejich 
počet je cca 8 v závislosti na jednoduchých příčkách.  

                    Podlaha chodby je linoleum. Dřevěný obklad do výše 1,20 m. Sociální místnosti 
s obkladem a dlažbou oddělené od chodby stěnou z luxferů.  

                   Veškeré zbývající povrchy stěn a stropů upraveny dvouvrstvou vápennou omítkou 
štukovou. 

                    Na půdu vede schodiště navazující na vedlejší schodiště z 1. N. P.  

                                 

Půda 

                    Podlaha půdy je dlážděna kameninovými dlaždicemi. Krov je dřevěný hambálkový 
valbový. Spodní vrstva krytina je tvořena dřevěným bedněním. Četné vikýře. 

  

Inženýrské sítě 

                    Vodovod je rozveden po celé budově. Elektroinstalace ve všech objektech. 
Kanalizace s vlastní čističkou. Plyn. Ústřední topení s rozvody po celé budově s vlastní kotelnou na 
topný olej. Kuchyň je vybavena vzduchotechnikou. 
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Celkový technický stav 

Stavba okamžitě schopná provozu, průběžně modernizována.                     

Zatřídění pro potřeby ocenění 
Budova § 12: C. školy,univerzity a budovy pro výzkum 
Svislá nosná konstrukce: Zděná 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1263 
Nemovitá věc je součástí pozemku 
 
Výpočet jednotlivých ploch 
Podlaží Plocha  [m2] 
PP 59,60*14,25+10,30*6,85 =  919,86 
1.NP 59,60*14,25+10,30*14,25+9,20*2,80 =  1 021,84 
2.NP 59,60*14,25 =  849,30 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží 
Zastavěná 

plocha 
Konstr. 
výška 

Součin 

PP  919,86 m2  3,20 m  2 943,55 
1.NP  1 021,84 m2  3,20 m  3 269,89 
2.NP  849,30 m2  3,20 m  2 717,76 
Součet   2 791,00 m2   8 931,20 
 
Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 8 931,20 / 2 791,00 = 3,20 m 
Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 2 791,00 / 3 = 930,33 m2 

Obestavěný prostor 
Název Obestavěný prostor   
spodní stavba 849,30*3,20+10,30*6,85*4,30 =  3 021,15 m3 

vrchní stavba 1021,84*3,20+849,30*3,20 =  5 987,65 m3 

zastřešení 849,30*4,80/2 =  2 038,32 m3 

 

(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 

Název Typ 
Obestavěný 

prostor 
spodní stavba PP  3 021,15 m3 

vrchní stavba NP  5 987,65 m3 

zastřešení NP  2 038,32 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  11 047,12 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 
standardu 

Část 
[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonové pasy P 100 
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2. Svislé konstrukce z pískovcových bloků P 100 
3. Stropy klenuté i s vodorvným podhledem S 100 
4. Krov, střecha sedlový krov S 100 
5. Krytiny střech kanadský šindel S 100 
6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S 100 
7. Úprava vnitřních povrchů vápenné omítky S 100 
8. Úprava vnějších povrchů vápenné S 100 
9. Vnitřní obklady keramické keramické S 100 
10. Schody dvouramenné teracové S 100 
11. Dveře standardní různých druhů S 100 
12. Vrata  X 100 
13. Okna dřevěná zdvojená i dvojitá S 100 
14. Povrchy podlah PVC a keramická dlažba S 100 
15. Vytápění topné oleje S 100 
16. Elektroinstalace světelná třífázová S 100 
17. Bleskosvod bleskosvod S 100 
18. Vnitřní vodovod standard S 100 
19. Vnitřní kanalizace standard S 100 
20. Vnitřní plynovod rozvod zemního plynu S 100 
21. Ohřev teplé vody centrální ohřev vody S 100 
22. Vybavení kuchyní standard S 100 
23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprchové kouty S 100 
24. Výtahy nejsou C 100 
25. Ostatní standard S 100 
26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 
[%] 

Koef. 
Upravený 
obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací P  7,30 100  0,46  3,36 
2. Svislé konstrukce P  19,20 100  0,46  8,83 
3. Stropy S  11,10 100  1,00  11,10 
4. Krov, střecha S  6,20 100  1,00  6,20 
5. Krytiny střech S  2,10 100  1,00  2,10 
6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 
7. Úprava vnitřních povrchů S  6,90 100  1,00  6,90 
8. Úprava vnějších povrchů S  3,10 100  1,00  3,10 
9. Vnitřní obklady keramické S  1,80 100  1,00  1,80 
10. Schody S  3,10 100  1,00  3,10 
11. Dveře S  3,20 100  1,00  3,20 
12. Vrata X  0,00 100  1,00  0,00 
13. Okna S  5,20 100  1,00  5,20 
14. Povrchy podlah S  2,20 100  1,00  2,20 
15. Vytápění S  4,10 100  1,00  4,10 
16. Elektroinstalace S  5,00 100  1,00  5,00 
17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 
18. Vnitřní vodovod S  2,20 100  1,00  2,20 
19. Vnitřní kanalizace S  2,10 100  1,00  2,10 
20. Vnitřní plynovod S  0,30 100  1,00  0,30 
21. Ohřev teplé vody S  1,60 100  1,00  1,60 
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22. Vybavení kuchyní S  1,80 100  1,00  1,80 
23. Vnitřní hygienické vyb. S  3,40 100  1,00  3,40 
24. Výtahy C  1,00 100  0,00  0,00 
25. Ostatní S  6,20 100  1,00  6,20 
26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 
Součet upravených objemových podílů  84,69 
Koeficient vybavení K4:  0,8469 

Ocenění 
Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  2 538,- 
Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 
Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9271 
Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,9563 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,8469 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,9000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2620 
Základní cena upravená [Kč/m3] =  3 642,88 

Plná cena: 11 047,12 m3 * 3 642,88 Kč/m3 =  40 243 332,51 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 
Stáří (S): 200 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 50 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 250 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 200 / 250 = 80,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 80,0 % / 100) *  0,200 

Budova č.p. 1 - zjištěná cena =  8 048 666,50 Kč 

Vedlejší stavba na p.p.č.201 
1.NP tvoří jedna místnost bez vybavení. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 
Vedlejší stavba § 16: typ B 
Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm 
Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1.nadz. podlaží 
Podkroví: nemá podkroví 
Krov: neumožňující zřízení podkroví 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 
Název Zastavěná plocha [m2] Výška 
1.NP 5,00*5,00 =  25,00 2,90 m 

 25,00 m2 

Obestavěný prostor 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 
Typ Název Obestavěný prostor [m3] 
NP vrchní stavba 25,00*2,90 =  72,50 
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Z zastřešení 25,00*2,80/3 =  23,33 
Obestavěný prostor - celkem:  95,83 m3 

 

Popis a hodnocení standardu 
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)  

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 
[%] 

Koef. 
Upravený 
obj. podíl 

1. Základy P  7,10 100  0,46  3,27 
2. Obvodové stěny P  31,80 100  0,46  14,63 
3. Stropy S  19,80 100  1,00  19,80 
4. Krov S  7,30 100  1,00  7,30 
5. Krytina S  8,10 100  1,00  8,10 
6. Klempířské práce S  1,70 100  1,00  1,70 
7. Úprava povrchů S  6,10 100  1,00  6,10 
8. Schodiště X  0,00 100  1,00  0,00 
9. Dveře S  3,00 100  1,00  3,00 
10. Okna P  1,10 100  0,46  0,51 
11. Podlahy S  8,20 100  1,00  8,20 
12. Elektroinstalace S  5,80 100  1,00  5,80 
Součet upravených objemových podílů  78,41 
Koeficient vybavení K4:  0,7841 

Ocenění 
Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m3] =  1 250,- 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,7841 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,9000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2850 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  2 015,63 
Plná cena: 95,83 m3 * 2 015,63 Kč/m3 =  193 157,82 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 
Stáří (S): 200 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 240 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 200 / 240 = 83,3 %   
Koeficient opotřebení: (1- 83,3 % / 100) *  0,167 

Vedlejší stavba na p.p.č.201 - zjištěná cena =  32 257,36 Kč 

Garáž 
dvougaráž: dvoje plechová vrata, dvě stání + 2 další místnosti včetně WC. Střecha rovná opatřená 
Ipou.  

Zatřídění pro potřeby ocenění 
Garáž § 15: typ B 
Svislá nosná konstrukce: zděná nebo železobetonová 
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Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 
1.nadz. podlaží 

Podkroví: nemá podkroví 
Krov: neumožňující zřízení podkroví 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] Výška 
1.NP 5,00*5,00+5,30*10,30 =  79,59 2,80 m 

 79,59 m2 

Obestavěný prostor 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 
Typ Název Obestavěný prostor [m3] 
NP vrchní stavba 79,59*2,80 =  222,85 

Obestavěný prostor - celkem:  222,85 m3 

 

Popis a hodnocení standardu 
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)  

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 
[%] 

Koef. 
Upravený 
obj. podíl 

1. Základy S  6,20 100  1,00  6,20 
2. Obvodové stěny S  30,10 100  1,00  30,10 
3. Stropy S  26,20 100  1,00  26,20 
4. Krov X  0,00 100  1,00  0,00 
5. Krytina S  5,70 100  1,00  5,70 
6. Klempířské konstrukce S  2,90 100  1,00  2,90 
7. Úpravy povrchů S  4,80 100  1,00  4,80 
8. Dveře S  2,70 100  1,00  2,70 
9. Okna S  1,40 100  1,00  1,40 
10. Vrata S  6,80 100  1,00  6,80 
11. Podlahy S  7,20 100  1,00  7,20 
12. Elektroinstalace S  6,00 100  1,00  6,00 
Součet upravených objemových podílů  100,00 
Koeficient vybavení K4:  1,0000 

Ocenění 
Základní cena (dle příl. č. 13) [Kč/m3]: =  1 375,- 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  1,0000 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,9000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2850 
Základní cena upravená  [Kč/m3] =  2 827,69 

Plná cena: 222,85 m3 * 2 827,69 Kč/m3 =  630 150,72 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 
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Stáří (S): 80 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 80 / 100 = 80,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 80,0 % / 100) *  0,200 

Garáž - zjištěná cena =  126 030,14 Kč 

Přípojka vody 

Zatřídění pro potřeby ocenění 
Venkovní úprava § 18: 1.1.2. Přípojka vody DN 40 mm 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Délka: 15,00 m 

Ocenění 
Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  360,- 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,9000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5520 
Základní cena upravená cena [Kč/m] =  826,85 

Plná cena: 15,00 m * 826,85 Kč/m =  12 402,75 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 
Stáří (S): 50 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 70 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 70 = 71,4 %   
Koeficient opotřebení: (1- 71,4 % / 100) *  0,286 

Přípojka vody - zjištěná cena =  3 547,19 Kč 

Přípojka kanalizace 

Zatřídění pro potřeby ocenění 
Venkovní úprava § 18: 2.1.2. Přípojka kanalizace DN 200 mm 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Délka: 15,00 m 

Ocenění 
Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  1 450,- 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,9000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5210 
Základní cena upravená cena [Kč/m] =  3 289,90 

Plná cena: 15,00 m * 3 289,90 Kč/m =  49 348,50 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 
Stáří (S): 50 roků 
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Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 90 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 90 = 55,6 %   
Koeficient opotřebení: (1- 55,6 % / 100) *  0,444 

Přípojka kanalizace - zjištěná cena =  21 910,73 Kč 

Podezdívka 

Zatřídění pro potřeby ocenění 
Venkovní úprava § 18: 13.14. Podezdívka z lomového kamene, spárovan, 

římsa betonová, výška do 60 cm 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Délka: 120,00 m 

Ocenění 
Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  1 200,- 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,9000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5520 
Základní cena upravená cena [Kč/m] =  2 756,16 

Plná cena: 120,00 m * 2 756,16 Kč/m =  330 739,20 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 
Stáří (S): 100 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 140 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 100 / 140 = 71,4 %   
Koeficient opotřebení: (1- 71,4 % / 100) *  0,286 

Podezdívka - zjištěná cena =  94 591,41 Kč 

Oplocení 

Zatřídění pro potřeby ocenění 
Venkovní úprava § 18: 13.3.1. Plot z kovových profilů, zděné nebo kovové 

sloupky 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 60,00 m2 pohledové plochy 

Ocenění 
Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2] =  840,- 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,9000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5520 
Základní cena upravená cena [Kč/m2] =  1 929,31 

Plná cena: 60,00 m2 * 1 929,31 Kč/m2 =  115 758,60 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 
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Stáří (S): 50 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 60 = 83,3 %   
Koeficient opotřebení: (1- 83,3 % / 100) *  0,167 

Oplocení - zjištěná cena =  19 331,69 Kč 

Oplocení 2 

Zatřídění pro potřeby ocenění 
Venkovní úprava § 18: 13.8. Plot zděný tl. 20 - 30 cm, betonový základ, 

omítka nebo spárování 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 120,00 m2 pohledové plochy 

Ocenění 
Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2] =  1 135,- 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,9000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5520 
Základní cena upravená cena [Kč/m2] =  2 606,87 

Plná cena: 120,00 m2 * 2 606,87 Kč/m2 =  312 824,40 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 
Stáří (S): 50 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 60 = 83,3 %   
Koeficient opotřebení: (1- 83,3 % / 100) *  0,167 

Oplocení 2 - zjištěná cena =  52 241,67 Kč 

Venkovní schodiště 

Zatřídění pro potřeby ocenění 
Venkovní úprava § 18: 12.7. Schodiště z lomového kamene do písku 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 242 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Délka: 20,00 m 

Ocenění 
Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  190,- 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,9000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,5740 
Základní cena upravená cena [Kč/m] =  440,15 

Plná cena: 20,00 m * 440,15 Kč/m =  8 803,- Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 
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Stáří (S): 100 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 110 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 100 / 110 = 90,9 % 
Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 %   
Koeficient opotřebení: (1- 85 %/ 100) *  0,150 

Venkovní schodiště - zjištěná cena =  1 320,45 Kč 

Rekapitulace nákladových cen: 
budova č.p. 1 =  8 048 666,50 Kč 
vedlejší stavba na p.p.č.201 =  32 257,36 Kč 
garáž =  126 030,14 Kč 
přípojka vody =  3 547,19 Kč 
přípojka kanalizace =  21 910,73 Kč 
podezdívka =  94 591,41 Kč 
oplocení =  19 331,69 Kč 
oplocení 2 =  52 241,67 Kč 
venkovní schodiště =  1 320,45 Kč 

Nákladové ceny - celkem =  8 399 897,14 Kč 

Ocenění výnosovým způsobem 

Zatřídění pro potřeby ocenění 
Druh objektu: Nemovitosti pro školství 
Základní míra kapitalizace (dle příl. č. 22): 8,00 % 
Úprava kapitalizace pro pokrytí zvýšeného rizika spojeného s docílením pronájmu celkové 
podlahové plochy pro stavby oceněné dle § 31 odst. 1 a) a c): 0,1 % 
Míra kapitalizace (dle příl. č. 22): 8,10 % 

Výnosy z nepronajatých částí 
Název Plocha [m2] Nájemné 

[Kč/m2/rok] 
Nájemné 

[Kč/měsíc] 
Roční výnos [Kč] 

budova s přísl.      50 000,-  600 000,- 
Výnosy celkem     600 000,- 

Ocenění 
Celkové roční výnosy z pronajímaných prostor: =  600 000,- Kč 

Odpočet 5 % z ceny skutečně zastavěné plochy pozemku: 

 - cena stavebního pozemku: 672 179,40 Kč 
 - výměra stavebního pozemku: 4 890,00 m2 

 - skutečně zastavěná plocha: 1 021,84 m2 

 - cena skutečně zastavěné plochy: 140 462,13 Kč 
Odpočet 5 % z ceny skutečně zastavěné plochy pozemku: -  7 023,11 Kč 

Odpočet nákladů procentem ze započítaného nájemného: 

600 000,00 * 40 %  -  240 000,- Kč 
Roční nájemné upravené dle § 32 odst. 5:  =  352 976,89 Kč 
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Míra kapitalizace 8,10 % /  8,10 % 

Cena stanovená výnosovým způsobem =  4 357 739,40 Kč 

Ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu oceňování 
Skupina: C) Bez zásadních změn - stabilizovaná oblast, 

nemovitost má rozvojové možnosti 
Ocenění nákladovým způsobem CN =  8 399 897,14 Kč 
Ocenění výnosovým způsobem CV =  4 357 739,40 Kč 
Rozdíl R =  4 042 157,74 Kč 

Ocenění dle přílohy č. 23 tab. 2, skupiny C): 

 CV + 0.20 R =  5 166 170,95 Kč 

Budova č.p. 1 s přísl. - zjištěná cena =  5 166 170,95 Kč 

2. pozemky 
Pozemky tvořící jednotný funkční celek. 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,940 

Index polohy pozemku IP = 0,495 

Výpočet indexu cenového porovnání 
Index omezujících vlivů pozemku 
Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 

včetně - ostatní orientace 
IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 
4. Chráněná území a ochranná pásma: Národní přírodní rezervace, 

národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka - 
památkově chráněné území 

IV  -0,05 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 
6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - bez dalších vlivů I  0,00 
 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 +Pi = 0,950 
  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,940 * 0,950 * 0,495 = 0,442 

Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 
odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 
[Kč/m2]  

Index Koef. 
Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek  
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§ 4 odst. 1  311,-  0,442    137,46 
 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 
nádvoří 

201 25 137,46  3 436,50 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 
nádvoří 

202 1 057 137,46  145 295,22 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 
nádvoří 

462 80 137,46  10 996,80 

§ 4 odst. 1 ostatní plocha 1277 3 672 137,46  504 753,12 
§ 4 odst. 1 ostatní plocha 1494 56 137,46  7 697,76 
Stavební pozemky - celkem 4 890   672 179,40 

Pozemky - zjištěná cena celkem =  672 179,40 Kč 

3. ostatní komunikace 

Ocenění 

Stavební pozemek pro ostatní plochy, komunikace 

Úprava základních cen pro pozemky komunikací 

Znak Pi 

P1. Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného 
prostranství a drah 

 

IV  Ostatní a veřejná prostranství (veřejná zeleň, veřejné parky a 
jiné veřejné prostranství) 

 -0,10 

P2. Charakter a zastavěnost území  
II  V kat. území mimo sídelní části obce v zastavěném území obce   -0,05 

P3. Povrchy  
II  Komunikace s nezpevněným povrchem  -0,03 

P4. Vlivy ostatní neuvedené  
II  Bez dalších vlivů  0,00 

P5. Komerční využití  
I   Bez možnosti komerčního využití   0,30 

  4  

Úprava základní ceny pozemků komunikací I = P5 * (1 + Pi) = 0,246 
  i = 1 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 
[Kč/m2]   

Koeficienty 
Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 4 odst. 3 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace a veřejné prostranství  
§ 4 odst. 3  311,-  0,246  1,000    76,51 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 3 ostatní plocha - 
ostatní komunikace 

1313 122 76,51 9 334,22 
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Ostatní stavební pozemek - celkem 122  9 334,22 

Ostatní komunikace - zjištěná cena celkem =  9 334,22 Kč 

4. porosty 

Okrasné rostliny: příloha č. 39. 

Název Stáří Počet / Výměra 
Typ Jedn. cena [Kč / 

jedn.] 
Úpravy [%] Upr. cena 

[Kč / jedn.] 
Cena 
[Kč] 

 40 roků  4,00 ks 
Jehličnaté stromy I 15 840,-  - 50 %  7 920,-  31 680,- 

 40 roků  40,00 m 
Živé ploty z jehl. dřevin (zerav, 
cypřišek, smrk omorika) 

8 910,-  - 50 %  4 455,-  178 200,- 

Součet:  209 880,- 
Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39): *  1,000 
Koeficient polohy K5 (příl. č. 20) *  0,900 
Celkem - okrasné rostliny =  188 892,- Kč 

Porosty - zjištěná cena celkem =  188 892,- Kč 
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Rekapitulace 
1. budova č.p. 1 s přísl.  5 166 171,- Kč 
2. pozemky  672 179,40 Kč 
3. ostatní komunikace  9 334,20 Kč 
4. porosty  188 892,- Kč 

Výsledná cena - celkem:  6 036 576,60 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  6 036 580,- Kč 

slovy: Šestmilionůtřicetšesttisícpětsetosmdesát Kč 
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Cena obvyklá 
 

Cena obvyklá se stanovuje porovnáním. Porovnání provedeno srovnáváním cen obdobných 
nemovitostí nabízených  inzertními časopisy a to metodou porovnání přímého. 
 
Výpočet porovnávací hodnoty  

Budova Hliňany č.p.1 

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Vejprty 
Popis: viz příloha 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,00 
K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 0,90 

K5 Celkový stav 0,90 

K6 Vliv pozemku 1,20 

 

Zdroj: inzerce 

Cena Celkový koeficient KC  Upravená cena 
7 350 000 Kč 0,87 6 394 500 Kč 

 

Název: Štětí 
Popis: viz příloha 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,10 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,10 
K5 Celkový stav 1,10 

K6 Vliv pozemku 1,20 

 
Zdroj: inzerce 

Cena Celkový koeficient KC  Upravená cena 
4 500 000 Kč 1,44 6 480 000 Kč 

 

Název: Blšany 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,90 
K2 Velikosti objektu 1,20 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 
K6 Vliv pozemku 1,20 

 

Zdroj: inzerce 

Cena Celkový koeficient KC  Upravená cena 
3 100 000 Kč 1,30 4 030 000 Kč 
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Název: Měcholupy 
Popis: viz příloha 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 1,00 
K4 Provedení a vybavení 1,10 

K5 Celkový stav 1,10 

K6 Vliv pozemku 1,20 

 

Zdroj: inzerce 

Cena Celkový koeficient KC  Upravená cena 
3 600 000 Kč 1,31 4 716 000 Kč 

 

Název: Podbořanský Rohovec 
Popis: viz příloha 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,10 
K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,20 

 
Zdroj: inzerce 

Cena Celkový koeficient KC  Upravená cena 
4 950 000 Kč 1,19 5 890 500 Kč 

 

Název: Křešice 
Popis: viz příloha 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,90 
K2 Velikosti objektu 0,80 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 0,90 
K6 Vliv pozemku 1,00 

 

Zdroj: inzerce 

Cena Celkový koeficient KC  Upravená cena 
11 000 000 Kč 0,65 7 150 000 Kč 

 

Název: Meziboří 
Popis: viz příloha 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 0,90 

K3 Poloha 1,00 
K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 0,90 

 

Zdroj: inzerce 
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K6 Vliv pozemku 1,10 
Cena Celkový koeficient KC  Upravená cena 

8 000 000 Kč 0,80 6 400 000 Kč 
 

Minimální jednotková porovnávací cena 4 030 000 Kč/ks 
Průměrná jednotková porovnávací cena 5 865 857 Kč/ks 
Maximální jednotková porovnávací cena 7 150 000 Kč/ks 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě přímého porovnání 
Průměrná jednotková cena 5 865 857 Kč/ks 

Výsledná porovnávací hodnota 5 865 857 Kč 
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                                               Cena obvyklá  

 

  

 
Rekapitulace 

1. budova č.p. 1 s přísl. a pozemky   

Výsledná cena - celkem:  5 865 857,- Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  5 865 860,- Kč 

slovy: Pětmilionůosmsetšedesátpěttisícosmsetšedesát Kč 

 

 

 

G. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v 
Ústí nad Labem ze dne 30.května 2001 pod č.j. Spr 3533/2001 pro obor ekonomika, odvětví ceny a 
odhady, specializace oceňování nemovitostí 

Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 5549-039/21 evidence posudků. 

 

Ústí nad Labem 1.3.2021 

 Mgr. Ota Zeman 
 Hoření 2423/3 
 400 11 Ústí nad Labem 
 telefon: 602 461820 
 e-mail: reality.zeman@volny.cz 

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.11.1. 
 


