
ZNALECKÝ POSUDEK
č. 5688 - 118 / 16

O ceně nemovité věci, stavební parcely č. 458 s budovou č.p. 194 , s příslušenstvím, vše v 
katastrálním území a obci   T R M I C E,   okres   Ú S T Í   N A D   L A B E M,  kraj 

Ú S T E C K Ý.  

Objednatel znaleckého posudku: DRS IMMO a.s., RČ/IČO: 26285011
Lazy VII 5583
760 01 Zlín

Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovité věci podklad pro 
dobrovolnou dražbu 

Dle 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. a 228/2014 Sb., podle stavu ke dni 05.11.2016 znalecký posudek 
vypracoval:

Jan Valentík
Žižkova 261
400 04 Trmice
telefon: 602 59 39 09
e-mail:  odhady.nem@volny.cz

Znalecký posudek obsahuje  9 stran textu včetně  titulního  listu  a  5  stran příloh.  Objednateli  se 
předává ve třech vyhotoveních.

V Trmicích 09.11.2016



A. NÁLEZ

1. Znalecký úkol
Zjistit obecnou cenu budovy č.p. 194, pozemkové parcely č. 458 zapsáno na LV č. 1155. Dále se 
oceňují venkovní úpravy.

2. Základní informace
Název předmětu ocenění: budova č.p. 194
Adresa předmětu ocenění: Na Poříčí 194/1

400 04 Trmice
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Obec: Trmice
Katastrální území: Trmice
Počet obyvatel: 3 175

3. Prohlídka a zaměření
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 05.11.2016 za přítomnosti p. Kafkové Evy.

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku
výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu v Ústí nad Labem, LV č. 1155 pro KÚ Trmice
snímek katastrální mapy předmětného území
Částečná projektová dokumentace, (půdorysy, pohled, řez) z r. 1997, vypracoval p. Dolník Miloš
skutečnosti a výměry zjištěné na místě

5. Vlastnické a evidenční údaje
Vlastník stavby: paní Eva Kafková, Radešín 7, 400 02 Chuderov, vlastnictví: výhradní
Vlastník pozemku: paní Eva Kafková, Radešín 7, 400 02 Chuderov, vlastnictví: výhradní

6. Dokumentace a skutečnost
Dokumentace  byla  předložena  částečná.  Posudek  vychází  z  předložené  dokumentace  a  ze 
skutečností zjištěných na místě

7. Celkový popis nemovité věci
Město Trmice je městem místního významu. Leží asi 20 km od hranice se SRN s ideálním 

napojením, přímo ve městě, na dálnici D8 Praha - Drážďany. Je situováno cca. 3 km od krajského 
města Ústí nad Labem. S tímto je propojeno MHD. Dopravní infrastruktura mezi těmito městy je na 
dobré úrovni, intervaly 15 min.  až 20 min. Vlastní nemovitost je v okrajové části obce Trmice. 
Jedná se o městskou zónu se zástavbou původních činžovních domů z počátku minulého století, 
případně prvorepublikových. Jedná se o bytové domy, které jsou v současnosti využity cca z 1/3 ke 
komerčním účelům (prodejny, sídla firem, kanceláře, ordinace a pod.). Ve vzdálenosti cca. 350 m 
začíná průmyslová zóna. V obci je dostatečná občanská vybavenost, úřady, zdravotnictví - základní 
i odborná pracoviště, základní a středoškolské školství, kulturní a sportovní zařízení. Veškerá další 
infrastruktura je v krajském městě. Z města vychází několik turistických tras a cyklotras a v dosahu 
(Krušné hory) jsou lyžařské běžecké trasy i sjezdovky.  

Pozemek je rovinatý. Z inženýrských sítí je napojení na elektřinu, vodu, plyn a kanalizaci. 
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B. 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. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. 

1. Ocenění staveb

1.1. Hlavní stavby

1.1.1. budova č.p.194 - ocenění kombinací nákladového a výnosového 
způsobu

Ocenění staveb nákladovým způsobem

Budova č.p.194
Oceňována je řadová budova. Objekt má tři nadzemní podlaží a je i částečně podsklepen. 

Podkroví  je  nad  celou  zastavěnou  plochou,  částečně  využito.  V  suterénu  jsou  pouze  sklepní 
prostory.  Suterén  není  využíván,  prosakuje  zde  voda  z  místní  vodoteče,  která  je  odváděna 
čerpadlem  ovládaným  plovákem.  V  domě  č.p.  194  byly  původně  byty,  nyní  jsou  kancelářské 
prostory se zázemím, pouze v 3.NP je 1 x velká bytovka nad celým půdorysem. Objekt prošel 
celkovou rekonstrukcí před cca. 20 lety a na základě kolaudačního rozhodnutí z 20.7.1998 je užíván 
jako administrativní budova s jedním bytem.  

Základy jsou bez funkční izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou vyzdívané z 
masivního zdiva.  Stropy jsou v 1.PP klenbové,  v nadzemních podlažích dřevěné s vodorovným 
podhledem. Střecha je sklonitá, krytina asfaltové šindele. Vnitřní omítky jsou vápenné, štukové, 
vnější také.  Vnitřní  obklad je standardní.  Schody jsou dvouramenné,  kamenné.  Dveře  dřevěné, 
okna plastová. Podlahy laminátové plovoucí a keramické dlažby. Vytápění je etážové, plynové s 
kotlem v každém nadzemním podlaží. Vnitřní rozvody elektro, plynu, vody a kanalizace jsou nově 
provedeny.  Kuchyně  jsou  se  standardním  vybavením,  část  bez  vybavení.  Hygienické  zařízení 
standardní. Výtah není osazen. Individuální vybavení - mříže. Neměl jsem přístup do 3.NP a 4.NP

Stáří  domu  odhaduji  na  100  roků.  Dům  je  po  celkové  rekonstrukci  a  modernizaci. 
Opotřebení odhadem 50 %. Je určen k podnikání a v době ocenění je částečně pronajat.

1.PP není pronajato  - nelze pronajmout
1.NP není pronajato - bylo pronajato jako celek za 6 000,-- Kč bez 

   služeb
2.NP je pronajato  - nájem bez služeb 6 000,-- Kč
3.NP je pronajato  - nájem bez služeb 6 000,-- Kč
4.NP není pronajato  - lze pronajmout cca. 50 % z plochy 1.NP až

  fiktivní nájem 3 000,-- Kč

Zatřídění pro potřeby ocenění
Budova: budovy administrativní
Svislá nosná konstrukce: zděná
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 122
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Výpočet jednotlivých ploch
Podlaží Plocha [m2]
1.PP 74,75 = 74,75
1.NP 17,20*7,85 + 10,50*8,70 = 226,37
2,NP 17,20*7,85 + 10,50*8,70 = 226,37
3,NP 17,20*7,85 + 10,50*8,70 = 226,37
4,NP 17,20*7,85 + 10,50*8,70 = 226,37

Zastavěné plochy a výšky podlaží

Podlaží Zastavěná 
plocha

Konstr. 
výška Součin

1.PP 74,75 m2 2,80 m 209,30
1.NP 226,37 m2 3,60 m 814,93
2,NP 226,37 m2 3,20 m 724,38
3,NP 226,37 m2 3,25 m 735,70
4,NP 226,37 m2 4,50 m 1 018,67
Součet 980,23 m2 3 502,98

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 3 502,98 / 980,23 = 3,57 m
Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 980,23 / 5 = 196,05 m2

Obestavěný prostor

Výpočet jednotlivých výměr
Podlaží Obestavěný prostor
1.PP 74,75*2,80 = 209,30 m3

1.NP 226,37*3,60 = 814,93 m3

2.NP 226,37*3,20 = 724,38 m3

3.NP 226,37*3,25 = 735,70 m3

podkroví 226,37*0,80 + 142,50*3,70 + 83,87*3,70/4 = 785,93 m3

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

Podlaží Typ Obestavěný 
prostor

1.PP NP 209,30 m3

1.NP NP 814,93 m3

2.NP NP 724,38 m3

3.NP NP 735,70 m3

podkroví NP 785,93 m3

Obestavěný prostor - celkem: 3 270,24 m3

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

Konstrukce Provedení Hodnocení 
standardu

Část
[%]

1. Základy včetně zemních prací betonové pasy bez funkční izolace P 100
2. Svislé konstrukce zděné tl. 45 cm a více S 100
3. Stropy trámové polospalné S 100
4. Krov, střecha dřevěný sbíjený S 100
5. Krytiny střech pálená krytina S 100
6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S 100
7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100
8. Úprava vnějších povrchů vápenné S 100
9. Vnitřní obklady keramické běžné obklady S 100
10. Schody železobetonové monolitické s běžným 

povrchem
S 100

11. Dveře hladké plné dveře S 100
12. Vrata X 100
13. Okna plastová S 100
14. Povrchy podlah PVC, keramická dlažba, betonový 

potěr
S 100

15. Vytápění ústřední S 100
16. Elektroinstalace světelná třífázová S 100
17. Bleskosvod bleskosvod S 100
18. Vnitřní vodovod plastové trubky S 100
19. Vnitřní kanalizace plastové potrubí S 100
20. Vnitřní plynovod chybí C 100
21. Ohřev teplé vody centrální ohřev vody S 100
22. Vybavení kuchyní X 100
23. Vnitřní hygienické vybavení WC, vany, sprchové kouty a 

umyvadla
S 100

24. Výtahy chybí C 100
25. Ostatní zabezpečovací zařízení S 20
25. Ostatní chybí C 80
26. Instalační pref. jádra X 100

Výpočet koeficientu K4

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

obj. podíl
1. Základy včetně zemních prací P 8,20 100 0,46 3,77
2. Svislé konstrukce S 17,40 100 1,00 17,40
3. Stropy S 9,30 100 1,00 9,30
4. Krov, střecha S 7,30 100 1,00 7,30
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 3,30 100 1,00 3,30
9. Vnitřní obklady keramické S 1,80 100 1,00 1,80
10. Schody S 2,90 100 1,00 2,90
11. Dveře S 3,10 100 1,00 3,10
12. Vrata X 0,00 100 1,00 0,00
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13. Okna S 5,20 100 1,00 5,20
14. Povrchy podlah S 3,20 100 1,00 3,20
15. Vytápění S 4,20 100 1,00 4,20
16. Elektroinstalace S 5,70 100 1,00 5,70
17. Bleskosvod S 0,30 100 1,00 0,30
18. Vnitřní vodovod S 3,20 100 1,00 3,20
19. Vnitřní kanalizace S 3,10 100 1,00 3,10
20. Vnitřní plynovod C 0,20 100 0,00 0,00
21. Ohřev teplé vody S 1,70 100 1,00 1,70
22. Vybavení kuchyní X 0,00 100 1,00 0,00
23. Vnitřní hygienické vybavení S 3,00 100 1,00 3,00
24. Výtahy C 1,40 100 0,00 0,00
25. Ostatní S 5,90 20 1,00 1,18
25. Ostatní C 5,90 80 0,00 0,00
26. Instalační pref. jádra X 0,00 100 1,00 0,00
Součet upravených objemových podílů 89,25
Koeficient vybavení K4: 0,8925

Ocenění
Základní cena [Kč/m3]: = 2 807,-
Koeficient konstrukce K1: * 0,9390
Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9537
Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,8882
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 0,8925
Polohový koeficient K5 (dle významu obce): * 1,0000
Koeficient změny cen staveb Ki (dle SKP): * 2,1170
Základní cena upravená [Kč/m3] = 4 218,52
Plná cena: 3 270,24 m3 * 4 218,52 Kč/m3 = 13 795 572,84 Kč

Určení opotřebení odborným odhadem
Stáří objektu: 100 roků
Opotřebení: 50,000 % - 6 897 786,42 Kč

Budova č.p.194 - zjištěná cena = 6 897 786,42 Kč

Rekapitulace nákladové ceny staveb:
budova č.p.194 6 897 786,42 Kč

6 897 786,42 Kč

Nákladové ceny - celkem = 6 897 786,42 Kč

zaokrouhleno:                                                                    6 900 000,--  Kč

Ocenění výnosovým způsobem

Zatřídění pro potřeby ocenění
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Druh objektu: Nemovitosti pro administrativu
Základní míra kapitalizace: 7,50 %
Úprava kapitalizace pro s víceúčelovým užitím: 0,50 %
Míra kapitalizace: 8,00 %

Výnosy z pronajímaných prostor
Název Plocha [m2] Nájemné 

[Kč/m2/rok]
Nájemné 

[Kč/měsíc]
Roční výnos [Kč]

1.PP 1,00 0,- 0,- 0,-
1.NP - fiktivní nájem 1,00 72 000,- 6 000,- 72 000,-
2.NP - skutečný nájem 1,00 72 000,- 6 000,- 72 000,-
3.NP - skutečný nájem 1,00 72 000,- 6 000,- 72 000,-
4.NP - fiktivní nájem 1,00 72 000,- 3 000,- 36 000,-
Výnosy celkem 252 000,-

Ocenění
Celkové roční výnosy z pronajímaných prostor:
ztráta na nájemném, odhad 30 %

mezisoučet

= 252 000,- Kč
             75 600,- Kč

           176 400,- Kč

Odpočet nákladů procentem ze započítaného nájemného:
176 400,00 * 20 % - 35 280,- Kč

Roční nájemné upravené: = 141 120,- Kč
Míra kapitalizace 8,00 % / 8,00 %

Cena stanovená výnosovým způsobem = 1 764 000,- Kč

Zaokrouhleno:                                                                   1 765 000,- Kč

Z á v ě r:

Předmětné hodnocení vyjadřuje subjektivní názor zpracovatele obvyklé ceny nemovité věci 
(tržní hodnoty majetku), jako by byl nabídnut ve volném prodeji na trhu.

Oceňovaný majetek patří mezi nemovité věci, které jsou nabízeny omezeně a nejsou často 
předmětem obchodu. Na současném realitním trhu není dostatek obdobných nemovitých věcí a není 
tedy použita porovnávací metoda.  Z tohoto důvodu se domnívám, že výnosová metoda ocenění 
vyjadřuje  nejlépe  stav  ekonomiky  i  konkrétní  nabídku  a  poptávku  po  podobných  nemovitých 
věcech.  Přesto  jsem  výnosovou  hodnotu  snížil  vzhledem  k  nejistému  vývoji  ekonomiky  (viz. 
Náklady a obsazenost) Sníženou výnosovou metodu proto považuji za rozhodující a přisoudil jsem 
ji 100 %.

Neprováděl  jsem žádné  šetření  ohledně  vlastnických  práv  nebo  závazku  vůči  předmětu 
ocenění. Vycházel jsem plně z údajů uvedených v listu vlastnictví č. 1155 pro KÚ Trmice.
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Omezující podmínky a předpoklady:

Nebylo  provedeno  žádné  šetření  a  převzata  žádná  zodpovědnost  za  právní  popis  nebo 
náležitosti,  včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, že vlastnické právo k 
oceňované nemovité  věci  je  správné  a  tedy prodejné,  pokud by se  nezjistilo  v  budoucnu něco 
jiného.

Případné  informace  z  jiných  zdrojů  na  nichž  je  založena  část,  nebo  celá  zpráva,  jsou 
věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. Nebylo vydáno žádné potvrzení, pokud se 
týká správnosti a přesnosti takové informace.

Údaje o rozměrech pozemků, budov a staveb byly získány mým šetřením na místě, případně 
z projektové dokumentace nebo z veřejně přístupných registrů jako je např. Katastr nemovitostí a 
nebyly ve všech případech ověřovány. Popisy jednotlivých nemovitých věcí jsou v ocenění uvedeny 
pouze k identifikačním účelům a neslouží k jiným účelům jako je např. převod nemovité věci. Také 
by neměly být podkladem k jiné právní listině bez příslušného ověření.

Prověření  oceňovaného  majetku  bylo  provedeno  pouze  nedestruktivními  metodami  bez 
použití sond a pod. Při prohlídce nebyly zaznamenány žádné nedostatky mimo vlhkosti v suterénu a 
tato vzlíná i částečně do 1.NP. Oceňovaný nemovitý majetek nejeví ani ekologickou zátěž jako je 
např. azbest,  močovino formaldehydová pojiva nebo jiné potenciálně škodlivé látky a materiály, 
které by mohly v případě jejich výskytu nepříznivě ovlivnit hodnotu oceňovaného majetku. Rovněž 
nebyly provedeny žádné rozbory půdy, geologické studie nebo studie vlivu na životní prostředí.

Nepřebírá se žádná zodpovědnost za případné změny v tržních podmínkách a nepředpokládá 
se, že by byl nějaký závazek důvodem k přezkumu tohoto ocenění, kde by se zohlednily jakékoliv 
události, které vznikly po datu ocenění (prohlídky a místního šetření)  

Pokud by se zjistilo  něco jiného, předpokládá se plný souhlas se všemi aplikovatelnými 
zákony a nařízeními.

Předpokládá  se,  že  mohou  být  získány  nebo  obnoveny  všechny  požadované  licence, 
osvědčení o držbě, povolení nebo jiná legislativní nebo administrativní oprávnění pro jakoukoliv 
potřebu  a  použití  na  nichž  je  postaven  odhad  hodnoty  nemovitého  majetku  obsažený  v  tomto 
ocenění.

Výhody oceňované nemovité věci:
- stabilizovaná oblast
- vlastní pozemek a bezproblémový přístup z veřejné komunikace
- úplné inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektřina)
Nevýhody oceňované nemovité věci:
- menší kupní síla obyvatel regionu
- horší dostupnost centra
- problémové obyvatelstvo v bezprostředním okolí
- zvýšená hlučnost a prašnost s přilehlé komunikace

Současná obvyklá cena budovy č.p. 194 a stavební parcely č. 458, vše v katastrálním území a 
obci  Trmice, okrese Ústí nad Labem, zapsáno na LV č. 1155, vše vedené u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, podle tohoto odhadu k datu 
ocenění tj. 09.11.2016 po zaokrouhlení na 1 765.000,-- Kč.

slovy: jedenmilionsedmsetšedesátpětíckorun českých.

V Trmicích 09.11.2016
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Jan Valentík
Žižkova 261
400 04 Trmice

D. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem vypracoval jako znalec jmenovaný dekretem Krajského soudu v Ústí nad 
Labem ze dne 20.10.1980 pod č. j. Sprv. 2911/80 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady 
nemovitostí.                                                   

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 5688 - 118 / 16 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 118 / 16.

E. SEZNAM PŘÍLOH
počet stran A4 v příloze:

Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 1155 1
Snímek katastrální mapy 1
Fotodokumentace nemovitosti 1
Fotodokumentace nemovitosti 1
Mapa oblasti 1
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