
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK  

číslo položky: 9 - 9718/2022 
Znalecký posudek je podán v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.  

 

          

Stručný popis předmětu znaleckého posudku 

o ceně rodinného domu čp. 844, bud. obč. vybavenosti čp. 843 s 
příslušenstvím a pozemky zapsanými na LV č. 1727,  

obec a k.ú. Nový Hrozenkov 
 

Znalec: Ing. Pavel Tydlačka 
Adresa: Družstevní 1768 

755 01 Vsetín 
IČ: 61601730 telefon: 603 525 872 e-mail: pavel.tydlacka@seznam.cz 

  
 

Zadavatel: JUDr. Jaroslav Haratický 
Adresa: Smetanova 1265 

755 01 Vsetín 
 

OBVYKLÁ CENA 2 720 000 Kč (podíl ½) 

Počet stran: 58  Počet vyhotovení: 2 Vyhotovení číslo:  

Podle stavu ke dni: 04.07.2022 Vyhotoveno: Ve Vsetíně 08.08.2022 
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1. ZADÁNÍ  

 

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele 
 
Stanovit obvyklou cenu podílu 1/2 k nemovitým věcem zapsaných na LV č. 1727, obec a k.ú. Nový 
Hrozenkov 

1.2. Účel znaleckého posudku 
 
Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí zapsaných v seznamu likvidační podstaty za účelem 
zpeněžení nemovitých věcí 
 

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru 
znaleckého posudku 
 
Žádné takové skutečnosti nebyly znalci sděleny.  
 

1.4. Prohlídka a zaměření 
 
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 04.07.2022 za přítomnosti paní Čunkové.   
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2. VÝČET PODKLADŮ  

 

2.1. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 
 
- výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 1727, k.ú. Nový Hrozenkov 
- výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 2136, k.ú. Nový Hrozenkov 
- kopie katastrální mapy z nahlížení do KN 
- částečná stavební dokumentace RD čp. 844 a objektu čp. 843 
- informace spoluvlastníka nemovitosti  
- informace objednatele ocenění JUDr. Haratického 
- informace od správců sítí  
- prohlídka znalce  
- Nahlížení do Katastru nemovitostí - www.nahlizenidokn.cuzk.cz 
- Územní plán Nového Hrozenkova - www.juap-zk.cz 
- Technická mapa Zlínského kraje - www.jdtm-zk.cz 
- Cenová mapa Ikarus - www.ikarus21.cz 
 

2.2. Základní pojmy a metody ocenění 
 
Ocenění je provedeno dle zákona č. 151/1997 Sb. v aktuálním znění platném od 1.1.2021 - §2 
 
(1) Pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování, oceňují se majetek a služba obvyklou 
cenou. 
(2) 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 trhu se 
rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. 
Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi 
prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo 
službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a 
určí se ze sjednaných cen porovnáním. 
(3) V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služba tržní 
hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které 
mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro neurčení obvyklé ceny musejí být v ocenění uvedeny. 
(4) Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být 
majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, 
a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém 
marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem tržního 
odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou 
nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle. 
(5) Určení obvyklé ceny a tržní hodnoty a postup při tomto určení musejí být z ocenění zřejmé, 
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jejich použití, včetně použitých údajů, musí být odůvodněno a odpovídat druhu předmětu ocenění, 
účelu ocenění a dostupnosti objektivních dat využitelných pro ocenění. Podrobnosti k určení 
obvyklé ceny a tržní hodnoty stanoví vyhláška. 
(6) Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti trhu, osobní 
poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby. 
(7) Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena, mimořádná cena nebo tržní hodnota, 
je cena zjištěná. 
(8) Službou je poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností. 
(9) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je  

a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení 
předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění, 
b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného z 
výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace 
tohoto výnosu (úrokové míry), 
c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 
obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z 
ceny jiné funkčně související věci, 
d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní 
nebo která je jinak zřejmá, 
e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na 
základě předpisů o účetnictví,  
f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve 
stanoveném období na trhu, 
g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, 
popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen. 
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3. NÁLEZ  

 

3.1. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 
Katastrální údaje : kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Nový Hrozenkov, k.ú. Nový Hrozenkov 
Adresa nemovité věci: Nový Hrozenkov 844, 843, 756 04 Nový Hrozenkov 

Vlastnické a evidenční údaje 
JUDr. Josef Červinka 
Nový Hrozenkov 844 
756 04 Nový Hrozenkov, LV: 1727, podíl: 1 / 2 

 

Jaromíra Čunková 
Nový Hrozenkov 844 
756 04 Nový Hrozenkov, LV: 1727, podíl: 1 / 2 

 

Místopis 
Městys Nový Hrozenkov (centrum) se rozkládá kolem silnice Vsetín - Velké Karlovice, ve 
vzdálenosti cca 17 km od Vsetína. V obci je Obecní úřad, Základní škola, pošta, zdravotnické 
zařízení, nákupní středisko, lékárna, několik restaurací, ubytovací služby. Spojení s okolními 
obcemi je vlakem a autobusem. V obci je zdravé životní prostředí, v dosahu jsou možnosti 
rekreace (umělé jezero „Kačák“) a možnost letních i zimních sportů (Cyklostezka Bečva, lyžařská 
centra) 
 
Oceňované objekty čp. 843, 844 s příslušenstvím a pozemky jsou situovány v centru Městyse, 
naproti Mateřské školy. V lokalitě je obytná zástavba. Vzdálenost do centra obce, obchodům, 
obecnímu úřadu je cca 550 m, vzdálenost k autobusové zastávce 550 m, vzdálenost k Základní 
škole je cca 410 m. V místě je rozvod elektro NN 230/400 V, veřejný vodovod, veřejná splašková 
kanalizace a zemní plyn, přípojky jsou provedeny.  

 

Situace 
Typ pozemku:  zast. plocha  ostatní plocha  orná půda 

 trvalé travní porosty  zahrada  jiný 
Využití pozemků:  RD  byty  rekr.objekt  garáže  jiné 
Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna

  ostatní 
Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon 
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  MHD  železnice  autobus 
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):   dálnice/silnice I. tř.   silnice II.,III.tř.  
Poloha v obci: širší centrum - zástavba RD 
Přístup k pozemku  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 
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Přístup přes pozemky 

2711/3 Čunková Jaromíra, výlučné vlastnictví (jedná se o pozemek obklopující 
všechny budovy !!!) 

12532/1 Červinka Josef, JUDr. - podíl id. 1/2, Čunková Jaromíra - podíl id. 1/2 
12532/10 Kopecký Břetislav - podíl id. 1/2, Šuláková Božena - podíl id. 1/2 
12532/9 Příhoda František, výlučné vlastnictví 

12532/11 Kalus Ondřej - podíl id. 1/3, SJM - Kalus Petr a Kalusová Eliška - podíl id. 2/3 
   

Celkový popis nemovité věci 
 
Rodinný dům čp. 844 je situován na pozemku p.č. st.2752 (jiného vlastníka), k.ú. Nový Hrozenkov. 
Objekt občanské vybavenosti čp. 843 navazuje na rodinný dům čp. 844 se kterou je propojen jak 
stavebně, tak dveřmi a má společnou kotelnu a ohřev TUV. Obě stavby jsou nepodsklepené, mají 
dvě nadzemní podlaží včetně podkroví. Nosná konstrukce je zděná, sedlová střecha.  
 
Je provedena přípojka elektro NN 230/400 V, přípojka pitné vody z vlastní studny a veřejné sítě, 
přípojka na veřejnou splaškovou kanalizaci, přípojka zemního plynu. Přístup je po zpevněné 
komunikaci.  
 
Dispoziční řešení.  
 
V rodinném domě čp. 844 je byt 6+kk se dvěma koupelnami a WC. Započitatelná podlahová plocha 
je 185,80 m2. V budově čp. 843 byla v minulosti advokátní kancelář JUDr. Červinky, v současné 
době jsou zde dva byty - v 1. NP je byt 2+kk, v podkroví je byt 3+kk. Započitatelná podlahová 
plocha je 152,20 m2. Objekt je konstrukčně řešen a užíván jako RD. Započitatelná plocha obou částí 
celkem je 338 m2.  
 
Technický stav.  
 
Obě stavby byly realizovány současně a dle informace spoluvlastníka jsou užívány od r. 1996. 
Technický stav odpovídá stáří, běžná údržba je mírně zanedbaná a v objektu jsou patrné poruchy 
hydroizolace vyžadující opravu a lokální praskliny ve zdivu.  
 
Příslušenství hlavních staveb.  
 
- garáž na p.č. st.2720 
- rozestavěná stavba na p.č. st.2721 
- přípojka elektro NN 230/400 V 
- přípojka pitné vody z vlastní studny a veřejné sítě 
- přípojka kanalizace na veřejnou kanalizaci 
- přípojka zemního plynu 
- oplocení pozemku 
- zpevněné plochy 
 
Příjezdová komunikace je částečně ve vlastnictví JUDr. Červinky a paní Čunkové, částečně je ve 
vlastnictví jiných osob a VB není zřízeno. Vzhledem k charakteru komunikace se pravděpodobně 
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jedná o veřejnou komunikaci ve smyslu Zákona a pozemních komunikacích. V ocenění není tato 
skutečnost zohledněna.  
 
Jedná se o soubor nemovitých věcí, kdy všechny hlavní a vedlejší stavby s příslušenstvím a část 
pozemků jsou v podílovém spoluvlastnictví JUDr. Červinky a paní Čunkové, druhá část pozemků 
podstatných z hlediska užívání a přístupu k nemovitostem je ve výlučném vlastnictví paní Čunkové 
(bez těchto pozemků nelze zbytek nemovitostí užívat). Tato skutečnost je zohledněna v obvyklé 
ceně.  

Rizika 
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci:   
NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 
NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací 
ANO Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z veřejné komunikace 
ANO Stavba je na pozemcích jiného vlastníka 
Komentář: 1) Objekt čp. 843 je v KN evidován jako občanská vybavenost, v současné době je 
upraven k bydlení (jsou zde dva byty) 
2) Stavby jsou na pozemcích jiného vlastníka viz. LV č. 2136, k.ú. Nový Hrozenkov 
3) Pozemek kolem staveb, přes který je přístup ke stavbám je jiného vlastníka.  
4) Přístupová cesta je částečně ve vlastnictví jiných vlastníků, VB není zřízeno.  
 

 

  

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  
NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území 
NE Povodňová zóna 1 - zanedbatelné nebezpečí výskytu povodně / záplavy 
Komentář: Nemovitá věc bez rizika.  
 

 

  

 

Věcná břemena a obdobná zatížení:   
ANO Zástavní právo 
ANO Exekuce 
Komentář: Na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 1727, k.ú. Nový Hrozenkov vázne 
exekutorské zástavní právo a exekuční příkaz k prodeji. Tato skutečnost není v obvyklé ceně 
zohledněna.  
 

 

  

 

Ostatní rizika: nejsou  
NE Nemovitá věc není pronajímána 
Komentář: Nemovitá věc bez rizika.  
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3.2. Obsah 
Budovy čp. 843 a čp. 844 s příslušenstvím a pozemky v podílovém spoluvlastnictví 

LV č. 1727 

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Rodinný dům čp. 844 (r. 1996)  
1.2. Objekt obč. vybavenosti čp. 843 (r. 1996)  

2. Věcná hodnota ostatních staveb  

2.1. Garáž bez čp. (r. 1996)  
2.2. Rozestavěná stavba bez čp. (r. 1996)  

3. Hodnota pozemků  

3.1. Pozemek - zapsaný na LV č. 1727  

4. Porovnávací hodnota  

4.1. Porovnávací hodnota  
 
Pozemky jiného vlastníka užívané spolu s budovami čp. 843 a čp. 844 s příslušenstvím 

LV č. 2136 

1. Hodnota pozemků  

1.1. Pozemek - zapsaný na LV č. 2136 (jiný vlastník)  
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4. ZNALECKÝ POSUDEK  

 

4.1. Ocenění 

LV č. 1727 
Budovy čp. 843 a čp. 844 s příslušenstvím a pozemky v podílovém spoluvlastnictví 

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Rodinný dům čp. 844 (r. 1996)  

Věcná hodnota dle THU    
 
Rodinný dům čp. 844 je situován na pozemku p.č. st.2752 (jiného vlastníka), k.ú. Nový Hrozenkov.  
 
Rodinný dům navazuje na budovu čp. 843 se kterou je propojena jak stavebně, tak dveřmi a má 
společnou kotelnu a ohřev TUV. RD je nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží včetně podkroví. 
Nosná konstrukce je zděná, sedlová střecha.  
 
Je provedena přípojka elektro NN 230/400 V, přípojka pitné vody z vlastní studny a veřejné sítě, 
přípojka na veřejnou splaškovou kanalizaci, přípojka zemního plynu. Přístup je po zpevněné 
komunikaci.  
 
Účel užívání stavby.  
 
Budova je v KN evidována jako rodinný dům a je zde jeden byt.  
 
Dispoziční řešení.  
 
V rodinném domě je byt 6+kk se dvěma koupelnami a WC. Započitatelná podlahová plocha je 
185,80 m2.  
 
Technický stav.  
 
Rodinný dům je dle informace spoluvlastníka užíván od r. 1996. Technický stav odpovídá stáří, 
běžná údržba je mírně zanedbaná a v objektu jsou patrné poruchy hydroizolace a lokální praskliny.  
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Užitná plocha 

Název Užitná plocha 

1.NP  
Výčet místností: plocha koef užitná plocha 
1. NP  104,00 m2 1,00  104,00 m2 

    104,00 m2 

Podkroví  
Výčet místností: plocha koef užitná plocha 
Podkroví  75,20 m2 1,00  75,20 m2 

Lodžie  13,26 m2 0,50  6,63 m2 

    81,83 m2 

185,83 m2

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] výška 

1.NP 9,00×12,50+(4,40+2,15)/2+3,05×4,66 =  129,99 3,30 m 
Podkroví 8,00×12,50 =  100,00 2,70 m 

  229,99 m2 

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

Typ Název Obestavěný prostor [m3] 

PP Základy (9,00×12,50+(4,40+2,15)/2)×0,30+(3,05×4,66)×0,15 
=  36,86 

NP 1.NP (9,00×12,50+(4,40+2,15)/2)×(0,10+3,30)+(3,05×4,6
6)×2,20 =  424,90 

Z Podkroví (9,00×12,50)×(0,60+4,30/2) =  309,38 

Obestavěný prostor - celkem:  771,14 m3 

 

 

Konstrukce Popis 
1. Základy betonové pasy 
2. Zdivo tvárnice Ytong 400 mm 
3. Stropy stropy jsou tvrdé nespalné 
4. Střecha sedlová, dřevěný krov 
5. Krytina betonová taška Bramac 
6. Klempířské konstrukce úplné, měděný plech 
7. Vnitřní omítky vápenné štukové 
8. Fasádní omítky vápenocementová omítka hladká 
9. Vnější obklady sokl je obložen umělým kamenem 
10. Vnitřní obklady keramické v hygienickém zařízení 
11. Schody dvouramenné přímé, ŽB kce, dřev. nášlapy 
12. Dveře typové hladké a dřevěné 
13. Okna plastová s izolačním sklem a střešní 
14. Podlahy obytných místností laminátové desky, keramická dlažba 
15. Podlahy ostatních místností keramická dlažba 
16. Vytápění ÚT teplovodní, kotel na dřevo a plynový kotel 
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17. Elektroinstalace 230/400 V 
18. Bleskosvod proveden 
19. Rozvod vody teplá a studená 
20. Zdroj teplé vody plynový ohřívač, elektrický ohřívač 
21. Instalace plynu zemní plyn 
22. Kanalizace provedena v obou podlažích 
23. Vybavení kuchyně standardní vybavení 
24. Vnitřní vybavení 2 x koupelna s vanou, SK a umývadlem 
25. Záchod 2 x samostatný WC 
26. Ostatní krb 
  

 

Ocenění  

Zastavěná plocha (ZP) [m2] 130 
Užitná plocha (UP) [m2] 186 
Obestavěný prostor (OP) [m3] 771,14 
Jednotková cena (JC) [Kč/m3] 8 740 
Rozestavěnost % 100,00 
Upravená cena (RC) [Kč/m3] 8 740 
Reprodukční hodnota (RC × OP) [Kč] 6 739 790 
Stáří roků 26 
Další životnost roků 74 
Opotřebení % 26,00 

Věcná hodnota (VH) [Kč] 4 987 445 

 

1.2. Objekt obč. vybavenosti čp. 843 (r. 1996)  

Věcná hodnota dle THU    
 
Objekt občanské čp. 843 je situován na pozemku p.č. st.2719/1 (jiného vlastníka) a p.č. st.2719/2, 
k.ú. Nový Hrozenkov. Navazuje na budovu čp. 844 se kterou je propojen jak stavebně, tak dveřmi a 
má společnou kotelnu a ohřev TUV. RD je nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží včetně 
podkroví. Nosná konstrukce je zděná, sedlová střecha.  
 
Je provedena přípojka elektro NN 230/400 V, přípojka pitné vody z vlastní studny a veřejné sítě, 
přípojka na veřejnou splaškovou kanalizaci, přípojka zemního plynu. Přístup je po zpevněné 
komunikaci.  
 
Účel užívání stavby.  
 
Budova je v KN evidována jako objekt občanské vybavenosti, v minulosti se jednalo o prostory 
advokátní kanceláře JUDr. Červinky. Aktuálně je objekt upraven k bydlení (v obou podlažích byla 
provedena kuchyně) a jsou zde dva byty.  
 
Dispoziční řešení.  
 
V budově jsou dva byty v 1. NP byt 2+kk, v podkroví je byt 3+kk. Započitatelná podlahová plocha je 
152,20 m2.  
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Technický stav.  
 
Rodinný dům je dle informace spoluvlastníka užíván od r. 1996. Technický stav odpovídá stáří, 
běžná údržba je mírně zanedbaná a v objektu jsou patrné poruchy hydroizolace a lokální praskliny.  
 

Užitná plocha 

Název Užitná plocha 

1.NP  
Výčet místností: plocha koef užitná plocha 
1. NP  82,80 m2 1,00  82,80 m2 

    82,80 m2 

Podkroví  
Výčet místností: plocha koef užitná plocha 
Podkroví  69,44 m2 1,00  69,44 m2 

    69,44 m2 

152,24 m2

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] výška 

1.NP 9,00×11,50 =  103,50 3,30 m 
Podkroví 8,00×11,50 =  92,00 2,70 m 

  195,50 m2 

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

Typ Název Obestavěný prostor [m3] 

PP Základy (9,00×12,50)×0,30 =  33,75 
NP 1.NP (9,00×12,50)×(0,10+3,30) =  382,50 
Z Podkroví (9,00×12,50)×(0,60+4,30/2) =  309,38 

Obestavěný prostor - celkem:  725,63 m3 

 

 

Konstrukce Popis 
1. Základy betonové pasy 
2. Zdivo tvárnice Ytong 400 mm 
3. Stropy stropy jsou tvrdé nespalné 
4. Střecha sedlová, dřevěný krov 
5. Krytina betonová taška Bramac 
6. Klempířské konstrukce úplné, měděný plech 
7. Vnitřní omítky vápenné štukové 
8. Fasádní omítky vápenocementová omítka hladká 
9. Vnější obklady sokl je obložen umělým kamenem 
10. Vnitřní obklady keramické v hygienickém zařízení 
11. Schody dvouramenné přímé, ŽB kce, dřev. nášlapy 
12. Dveře typové hladké a dřevěné 
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13. Okna plastová s izolačním sklem a střešní 
14. Podlahy obytných místností laminátové desky, keramická dlažba 
15. Podlahy ostatních místností keramická dlažba 
16. Vytápění ÚT teplovodní, kotel na dřevo a plynový kotel 
17. Elektroinstalace 230/400 V 
18. Bleskosvod proveden 
19. Rozvod vody teplá a studená 
20. Zdroj teplé vody plynový ohřívač, elektrický ohřívač 
21. Instalace plynu zemní plyn 
22. Kanalizace provedena v obou podlažích 
23. Vybavení kuchyně standardní vybavení 
24. Vnitřní vybavení 2 x koupelna s vanou, SK a umývadlem 
25. Záchod 2 x samostatný WC 
26. Ostatní krb 
  

 

Ocenění  

Zastavěná plocha (ZP) [m2] 104 
Užitná plocha (UP) [m2] 152 
Obestavěný prostor (OP) [m3] 725,63 
Jednotková cena (JC) [Kč/m3] 8 740 
Rozestavěnost % 100,00 
Upravená cena (RC) [Kč/m3] 8 740 
Reprodukční hodnota (RC × OP) [Kč] 6 341 963 
Stáří roků 26 
Další životnost roků 74 
Opotřebení % 26,00 

Věcná hodnota (VH) [Kč] 4 693 053 

 

2. Věcná hodnota ostatních staveb  

2.1. Garáž bez čp. (r. 1996)  

Věcná hodnota dle THU    
 
Garáž bez čp. je situována na pozemku p.č. st.2720, k.ú. Nový Hrozenkov. Garáž je samostatně 
stojící, nepodsklepená, přízemní. Nosná konstrukce je zděná, sedlová střecha. Je provedena 
přípojka elektro NN 230/400 V.  
 
Dispoziční řešení.  
 
V objektu jsou garážová stání a dílna.  
 
Technický stav.  
 
Stavba je dle informace vlastníka užívána od r. 1996, údržba je průměrná, mírně zanedbaná.  
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Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] výška 

1.NP 6,07×16,10+4,01×4,02 =  113,85 3,00 m 

  113,85 m2 

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

Typ Název Obestavěný prostor [m3] 

PP Základy (6,07×16,10+4,01×4,02)×0,30 =  34,15 
NP 1.NP (6,07×16,10+4,01×4,02)×(0,10+3,00) =  352,93 
Z Zastřešení (6,07×16,10+4,01×4,02)×1,80/2 =  102,46 

Obestavěný prostor - celkem:  489,54 m3 

 

 

Konstrukce Popis 
1. Základy betonové pasy 
2. Obvodové stěny Ytong 300 mm 
3. Stropy dřevěné omítané 
4. Krov sedlová střecha, dřevěný krov 
5. Krytina betonová taška Bramac 
6. Klempířské konstrukce úplné, měděný plech 
7. Úpravy povrchů omítky, sokl obložen umělým kamenem 
8. Dveře plastové 
9. Okna plastová s izolačním zasklením 
10. Vrata výsuvná 
11. Podlahy betonové 
12. Elektroinstalace 230/400 V 
  

 

Ocenění  

Zastavěná plocha (ZP) [m2] 114 
Obestavěný prostor (OP) [m3] 489,54 
Jednotková cena (JC) [Kč/m3] 5 000 
Rozestavěnost % 100,00 
Upravená cena (RC) [Kč/m3] 5 000 
Reprodukční hodnota (RC × OP) [Kč] 2 447 715 
Stáří roků 26 
Další životnost roků 54 
Opotřebení % 32,50 

Věcná hodnota (VH) [Kč] 1 652 208 
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2.2. Rozestavěná stavba bez čp. (r. 1996)  

Věcná hodnota dle THU    
 
Rozestavěná stavba bez čp. je situována na pozemku p.č. st.2721, k.ú. Nový Hrozenkov. Je 
samostatně stojící, nepodsklepená, přízemní. Nosná konstrukce je zděná, nízká sedlová střecha. Je 
provedena přípojka elektro NN 230/400 V.  
 
Dispoziční řešení.  
 
Objekt byl rozestavěn jako sauna, nebyl dokončen a je užíván jako sklad.  
 
Technický stav.  
 
Stavba je dle informace vlastníka užívána od r. 1996, údržba je průměrná, mírně zanedbaná.  
 

Užitná plocha 

Název Užitná plocha 

1.NP   m2 

0,00 m2

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] výška 

1.NP 5,07×7,09-2,60×2,20 =  30,23 2,70 m 

  30,23 m2 

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

Typ Název Obestavěný prostor [m3] 

PP Základy (5,07×7,09-2,60×2,20)×0,30 =  9,07 
NP 1.NP (5,07×7,09-2,60×2,20)×(0,10+2,70) =  84,63 
Z Zastřešení (5,07×7,09)×1,00/2 =  17,97 

Obestavěný prostor - celkem:  111,67 m3 

 

 

Konstrukce Popis 
1. Základy betonové pasy 
2. Obvodové stěny Ytong 300 mm 
3. Stropy dřevěné, palubkový podhled 
4. Krov sedlová střecha, dřevěný krov 
5. Krytina betonová taška Bramac 
6. Klempířské práce úplné, pozinkovaný plech 
7. Úprava povrchů vnitřní omítky chybí 
7. Úprava povrchů omítky, sokl obložen umělým kamenem 
8. Schodiště chybí 
9. Dveře plastové 
10. Okna dřevěná zdvojená 
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11. Podlahy betonové 
12. Elektroinstalace 230/400 V 
  

 

   

Jednotková cena  5 000 Kč/m3 

Množství  111,67 m3 

Reprodukční cena  558 373 Kč 
   

 

Konstrukce Obj. podíl. 
[%] 

Standardní cena 
[Kč] 

Upravená cena 
[Kč] 

Upravený obj. 
podíl [%] 

1. Základy 7,10 39 645 39 645 7,32 
2. Obvodové stěny 31,80 177 563 177 563 32,80 
3. Stropy 19,80 110 558 110 558 20,42 
4. Krov 7,30 40 761 40 761 7,53 
5. Krytina 8,10 45 228 45 228 8,35 
6. Klempířské práce 1,70 9 492 9 492 1,75 
7. Úprava povrchů 6,10 34 061 0 0,00 
7. Úprava povrchů 6,10 34 061 17 030 3,15 
8. Schodiště 0,00 0 0 0,00 
9. Dveře 3,00 16 751 16 751 3,09 
10. Okna 1,10 6 142 6 142 1,13 
11. Podlahy 8,20 45 787 45 787 8,46 
12. Elektroinstalace 5,80 32 386 32 386 5,98 

Upravená reprodukční cena  541 343 Kč 
Množství  111,67 m3 

Základní upravená jedn. cena (JC) 4 848 Kč/m3 

 

Ocenění  

Zastavěná plocha (ZP) [m2] 30 
Obestavěný prostor (OP) [m3] 111,67 
Základní upravená jedn. cena (JC) [Kč/m3] 4 848 
Rozestavěnost % 100,00 
Upravená cena (RC) [Kč/m3] 4 848 
Reprodukční hodnota (RC × OP) [Kč] 541 399 
Stáří roků 26 
Další životnost roků 54 
Opotřebení % 32,50 

Věcná hodnota (VH) [Kč] 365 444 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 

 

3. Hodnota pozemků 

3.1. Pozemek - zapsaný na LV č. 1727  

 
Jedná se pouze o část pozemků v oceňovaném areálu, které jsou zapsané na LV č. 1727. 
Rozhodující část pozemku na které je RD čp. 844, objekt čp. 843, garáž a sklad jsou jiného 
vlastníka. Bez dořešení právního vztahu k těmto pozemkům na LV č. 2136 (převod, zřízení VB) je 
užívání staveb prakticky nemožné.  
 
Pozemek je rovinný, oplocený, v místě je úplná vybavenost sítěmi, dvůr mezi objekty je dlážděný, 
přístup je po nezpevněné komunikaci.  
 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 
Cena zasíťovaných pozemků v Novém Hrozenkově jsou dle databáze Ikarus cca 1500 až 1550 
Kč/m2. Pozemek p.č. 2505/2 - část o výměře 280 m2, která je zatížená VB a pozemky sloužící jako 
zahrada a nejsou dle ÚP zastavitelné jsou oceněny sníženou sazbou.  Pozemek pod komunikaci je 
oceněn sazbou 100 Kč/m2.  
 

Druh pozemku Parcela č. Výměra 
[ m2 ] 

Jednotková 
cena 

[ Kč/m2 ] 

Spoluvlastnický 
podíl 

Celková cena 
pozemku 

[ Kč ] 
ostatní plocha 12532/1 418 100,00  41 800 
orná půda 2710/1 546 700,00  382 200 
orná půda 2505/5 392 700,00  274 400 
orná půda 2505/2 466 1 550,00  722 300 
orná půda 2505/2 280 700,00  196 000 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 2719/2 2 1 550,00  3 100 

Celková výměra pozemků 2 104 Hodnota pozemků celkem 1 619 800 
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4. Porovnávací hodnota 

4.1. Porovnávací hodnota  

Oceňovaná nemovitá věc  
Užitná plocha: 338,07 m2 

Obestavěný prostor: 1 496,77 m3 

Zastavěná plocha: 233,49 m2 

Plocha pozemku: 2 104,00 m2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Rodinný dům 
Lokalita: Lhota u Vsetína 
Popis: Rodinný dům čp. 255 je situován na p.č. st.533, k.ú. Lhota u Vsetína. Na tuto 

parcelu navazuje p.č. 1667/2 a p.č. 1667/3, jsou ve funkčním celku. RD je 
samostatně stojící, částečně podsklepený rodinný dům, má dvě nadzemní podlaží 
včetně podkroví.  
 
Nosná konstrukce je zděná, sedlová střecha. Zdrojem pitné vody je veřejný 
vodovod a vlastní studna. Kanalizace je svedena do ČOV s přepadem do potoka. Je 
provedena přípojka zemního plynu. Přístup je po veřejné komunikaci.  
 
Dispoziční řešení.  
 
V 1.PP jsou sklepy a technické zázemí RD, v 1.NP je zádveří, koupelna, WC, obývací 
pokoj se schodištěm, kuchyně s jídelnou, pokoj a garáž. V podkroví je chodba, 
koupelna, WC, 3 x pokoj. V domě je byt 6+kk se dvěma koupelnami a WC, 
podlahová plocha je 188 m2.  
 
Typ stavby. 
 
Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno v r. 2002, jedná o rodinný dům. Takto je stavba 
i konstrukčně řešena.  
 
Technický stav. 
 
Technický stav objektu je velmi dobrý, základní údržba je prováděna, pouze drobné 
závady na fasádě.  
 
V příslušenství RD jsou : 
- přípojka pitné vody 
- přípojka splaškové kanalizace  
- přípojka elektro NN 230/400 V 
- přípojka zemního plynu 
- studna 
- domovní ČOV 
- zpevněné plochy 
- venkovní krytý bazén 
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- hospodářské stavby na p.č. 1667/2 nezapsané v KN (zděná kůlna, dřevěná kůlna, 
3x dřevěný přístřešek) 
 
Započitatelná podlahová plocha ...... 187 m2 
Kupní cena ......................................... 6.500.000 Kč 
Obchod realizován ............................ 03/2022, vklad čj. V-1092/2022 z 9.3.2022 
 

Užitná plocha: 187,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realizovaná cena 1,00 

K2 Velikosti objektu - menší 0,90 

K3 Poloha - blíže k správnímu centru 0,90 

K4 Provedení a vybavení - standardní 1,00 

K5 Celkový stav - lepší 1,00 

K6 Vliv pozemku - ano, zohledněno ve stanovení OC 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

  
Zdroj: Databáze odhadce 

Cena [Kč] 
 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

6 500 000 187,00 34 759 0,81 28 155 
 

Název: Rodinný dům 
Lokalita: Vigantice 
Popis: Rodinný dům čp. 316 je situován na pozemku p.č. st.529, k.ú. Vigantice. RD je 

nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží včetně podkroví. Nosná konstrukce je z 
celostěnových panelů  se zateplením.  
 
Je provedena přípojka elektro NN 230/400 V, vodovod je napojen na  veřejnou 
vodovodní síť, kanalizace je  svedena do veřejné splaškové kanalizace, je 
provedeno napojení na zemní plyn. Přístup k pozemku  je po živičné veřejné 
komunikaci.  
 
Základy jsou ŽB pasy s izolací proti zemní vlhkosti. Zdivo nosné je stěnových panelů 
se  zateplením. Stropní konstrukce je systémová. Schodiště je dvouramenné 
přímé, ŽB konstrukce, Střecha je sedlová, dřevěný vázaný krov. Střešní krytina je 
tašková pálená, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou 
vápenné štukové, v kuchyni, koupelnách a WC jsou provedeny keramické dlažby a 
obklady. Fasáda je zateplena ETICS. Podlahy místností jsou pokryty  
dřevolaminátem a keramickou dlažbou. Okna jsou plastová s izolačním zasklením, 
dveře jsou typové hladké, foliované, obložkové zárubně. Je proveden rozvod 
elektro, teplá a studená voda, kanalizace. Vytápění je ÚT teplovodní. Zdrojem tepla 
je plynový kotel, v obývacím pokoji e krb.  V 1.NP je  standardně vybavená 
kuchyně, v obou podlažích je koupelna.  
 
Technický stav.  
 
Rodinný dům je kolaudován v r. 2010. Je ve velmi dobrém  stavu, bez závad, 
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udržovaný.   
 
Příslušenství hlavní stavby.  
 
- přípojka elektro NN 230/400 V 
- přípojka pitné vody z veřejné sítě 
- přípojka splaškové kanalizace do veřejné sítě 
- přípojka zemního plynu 
- zpevněné plochy (chodníky) 
 
Podlahová plocha započitatelná ....  175 m2 
Kupní cena ....................................... 6.450.000,- Kč (36.857 Kč/m2) 
Obchod realizován .......................... 11/2020, vklad V-5063/2020 -836 
 
 

Užitná plocha: 175,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realizovaná cena 1,00 

K2 Velikosti objektu - menší 0,90 

K3 Poloha - blíže k správnímu centru 0,90 

K4 Provedení a vybavení - standardní 1,00 

K5 Celkový stav - lepší 1,00 

K6 Vliv pozemku - ano, zohledněno ve stanovení OC 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

  
Zdroj: Databáze odhadce 

Cena [Kč] 
 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

6 450 000 175,00 36 857 0,81 29 854 
 

Název: Rodinný dům 
Lokalita: Vigantice 
Popis: Rodinný dům čp. 89 je situován na pozemku p.č. st.107, ve funkčním celku je 

pozemek p.č. 493/81, k.ú. Juřinka. RD je situován v místní části Juřinka. Je 
samostatně stojící, částečně podsklepený, má dvě nadzemní podlaží včetně 
podkroví. Nosná konstrukce je zděná.  
 
Je provedena přípojka elektro NN 230/400 V, přípojka pitné vody z veřejné sítě, 
přípojka kanalizace na veřejnou splaškovou kanalizaci, přípojka zemního plynu.  
 
Základy jsou betonové pasy a deska. Zdivo je cihelné o tl. 450 mm a Ytong o tl. 365 
mm. Stropy jsou částečně dřevěné, částečně hurdis. Střecha je sedlová s 
polovalbami, dřevěný krov. Krytina je skládaná, betonová taška BETA. Klempířské 
konstrukce jsou úplné, ocelový pozinkovaný plech. Vnitřní omítky jsou vápenné 
štukové. Fasádní omítky - je provedeno kontaktní zateplení z EPS o tl. 100 mm + 
omítka, sokl je omítán. Vnitřní obklady jsou provedeny v kuchyních a koupelnách s 
WC. Schody jsou dvouramenné přímé, ŽB kce, povrch keramická dlažba, do sklepa 
betonové bez nášlapné vrstvy. Dveře interiérové jsou typové s folií a lakované, 
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ocelové zárubně, vstupní dveře do domu jsou plastové. Okna jsou plastová s 
izolačním zasklením. Podlahy obytných místností jsou pokryty laminátovými 
deskami. Podlahy ostatních místností jsou pokryty keramickou dlažbou (1.NP+Pod) 
a CP (v 1.PP). Vytápění je ÚT teplovodní, v obou podlažích okruh s PL kotlem. 
Elektroinstalace je 230/400 V. Bleskosvod je proveden. Rozvod teplé a studené 
vody je proveden v obou podlažích. Zdroj teplé vody v 1.NP je plynový boiler, v 
podkroví plynový kotel. Instalace plynu je provedena v obou podlažích. Kanalizace 
je provedena v obou podlažích. V domě je 2 x kuchyně, vybavení je  kuchyňská 
linka s dřezem, plyn. varná deska, digestoř. Vnitřní vybavení RD je 2 x koupelna s 
SK, umývadlem a WC. Záchod je splachovací - 2 x v koupelně.  
 
Dispoziční řešení.  
 
V 1.PP je schodiště, chodba, 3 x sklep. V 1.NP je zádveří, chodba, schodiště, obývací 
pokoj a jídelna s kuchyňským koutem, 3 x pokoj, terasa. V podkroví je chodba, 
koupelna s WC, obývací pokoj a jídelna s kuchyňským koutem, 3 x pokoj, komora. V 
domě jsou dva byty 4+kk se společným vchodem, celková započitatelná plocha je 
264,56 m2.  
 
Technický stav.  
 
Rodinný dům je užíván od r. 1960. V roce 2001 byla provedena kompletní 
rekonstrukce RD, přístavba a nadstavba. Byla provedena výměna všech prvků 
krátkodobé životnosti, nový krov a střecha, kontaktní zateplení, vytápění bylo 
rozděleno na dva okruhy po podlažích s vlastními kotly ÚT a ohřevem TUV. RD je 
velmi dobře udržovaný, bez závad a plně funkční  
 
Příslušenství hlavní stavby.  
 
- hospodářská stavba a garáž na p.č. st.107 (jako RD) 
- přípojka elektro NN 230/400 V 
- přípojka pitné vody z veřejného vodovodu 
- přípojka kanalizace do veřejné splaškové kanalizace 
- přípojka zemního plynu 
- zpevněné plochy 
- oplocení pozemku s branou a brankou 
 
Pozemek o výměře 929 m2 
 
Započitatelná plocha RD ...... 264,56 m2 
Kupní cena .......................... 4.500.000 Kč (17.010 Kč/m2) 
Obchod realizován ............. 02/2021 
 

Užitná plocha: 264,00 m2 
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Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realizovaná cena 1,00 

K2 Velikosti objektu - menší 0,90 

K3 Poloha - blíže k správnímu centru 0,90 

K4 Provedení a vybavení - standardní 1,00 

K5 Celkový stav - lepší 1,00 

K6 Vliv pozemku - ano, zohledněno ve stanovení OC 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

  
Zdroj: Databáze odhadce 

Cena [Kč] 
 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

4 500 000 264,00 17 045 0,81 13 806 
 

Název: Rodinný dům 
Lokalita: Poličná 
Popis: Rod. dům čp. 259 na p.č. st.339, k.ú. Poličná. RS je řadový krajní, je částečně 

podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a půdní prostor, nosná konstrukce je 
zděná, sedlová střecha. V místě je úplná vybavenost inženýrskými sítěmi včetně 
zemního plynu, přístup je po veřejné  komunikaci. Zastavěná plocha je 128 m2, 
započitatelná plocha RD je 230 m2.  
 
Kupní cena ………………… 6.390.000 Kč 
Započitatelná plocha …. 230 m2 (oprava) 
Obchod realizován …….. 10/2021, vklad V – 5854/2021 ze dne 13.10.2021 
 

Užitná plocha: 230,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realizovaná cena 1,00 

K2 Velikosti objektu - menší 0,90 

K3 Poloha - blíže k správnímu centru 0,90 

K4 Provedení a vybavení - standardní 1,00 

K5 Celkový stav - lepší 1,00 

K6 Vliv pozemku - ano, zohledněno ve stanovení OC 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

  
Zdroj: Databáze odhadce 

Cena [Kč] 
 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

6 390 000 230,00 27 783 0,81 22 504 
 

Název: Rodinný dům 
Lokalita: Hutisko-Solanec 
Popis: Rodinný dům čp. 602 situovaný na pozemku p.č. st.600, p.č. 442/120, k.ú. Solanec 

pod Soláněm. Rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, má dvě 
nadzemní podlaží. Nosná konstrukce je zděná, střecha sedlová s malým spádem. Je 
provedena přípojka elektro NN 230/400 V, veřejný vodovod, veřejná kanalizace, 
zemní plyn. Přístup je po veřejné komunikaci. Zastavěná plocha je 127 m2, 
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přepočtená podlahová plocha je (127 x 2) x 0,80 = 203 m2, je provedena korekce 
na technické zázemí (-15 m2).  
 
Započitatelná plocha .…. 188m2 
Kupní cena ……...…………... 4.600.000 Kč 
Obchod realizován ……... 04/2021, vklad V – 2333/2021 -836 ze dne 30.4.2021 
 

Užitná plocha: 188,00 m2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny - realizovaná cena 1,00 

K2 Velikosti objektu - menší 0,90 

K3 Poloha - srovnatelná 1,00 

K4 Provedení a vybavení - standardní 1,00 

K5 Celkový stav - srovnatelný 1,00 

K6 Vliv pozemku - ano, zohledněno ve stanovení OC 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

  
Zdroj: Databáze odhadce 

Cena [Kč] 
 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

4 600 000 188,00 24 468 0,90 22 021 
 

Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty: 

 
Porovnávací hodnota je stanovena na základě realizovaných obchodů. Je provedena korekce -10 % 
na velikost stavby (všechny porovnávací nemovitosti jsou menší) a na polohu vůči správnímu 
centru. Nemovitosti jsou vzhledem ke konstrukčnímu propojení posuzovány jako jedna stavba. 
 

Minimální jednotková porovnávací cena 13 806 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 23 268 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 29 854 Kč/m2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Průměrná jednotková cena 23 268 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 338,07 m2 

Výsledná porovnávací hodnota 7 866 213 Kč 
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LV č. 2136 
Pozemky jiného vlastníka užívané spolu s budovami čp. 843 a čp. 844 s příslušenstvím 

1. Hodnota pozemků  

1.1. Pozemek - zapsaný na LV č. 2136  

 
Jedná se o část pozemků v oceňovaném areálu. Na pozemku je RD čp. 844, objekt čp. 843, garáž 
bez čp. a rozestavěný sklad, jedná se o pozemek kolem staveb, zpevněné plochy 
 
Pozemek je rovinný, oplocený, v místě je úplná vybavenost sítěmi, dvůr mezi objekty je dlážděný, 
přístup je po nezpevněné komunikaci.  
 
Pozn.  
 
Pozemek je jiného vlastníka a cena je stanovena informativně s ohledem na korekci tržní nebo 
obvyklé ceny nemovitostí zapsané na LV č. 1727, jež jsou předmětem ocenění.  
 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 
Cena zasíťovaných pozemků v Novém Hrozenkově jsou dle databáze Ikarus cca 1500 až 1550 
Kč/m2.  
 
 

Druh pozemku Parcela č. Výměra 
[ m2 ] 

Jednotková 
cena 

[ Kč/m2 ] 

Spoluvlastnický 
podíl 

Celková cena 
pozemku 

[ Kč ] 
orná půda 2711/3 1 108 1 550,00  1 717 400 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 2752 143 1 550,00  221 650 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 2721 35 1 550,00  54 250 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 2720 161 1 550,00  249 550 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 2719/1 119 1 550,00  184 450 

Celková výměra pozemků 1 566 Hodnota pozemků celkem 2 427 300 
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4.2. Výsledky 
Budovy čp. 843 a čp. 844 s příslušenstvím a pozemky v podílovém spoluvlastnictví 

LV č. 1727 
1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Rodinný dům čp. 844 (r. 1996)  4 987 444,60 Kč 
1.2. Objekt obč. vybavenosti čp. 843 (r. 1996)  4 693 052,60 Kč 

Věcná hodnota staveb - celkem:  9 680 497,20 Kč 
2. Věcná hodnota ostatních staveb  

2.1. Garáž bez čp. (r. 1996)  1 652 207,60 Kč 
2.2. Rozestavěná stavba bez čp. (r. 1996)  365 444,30 Kč 

Věcná hodnota ostatních staveb - celkem:  2 017 651,90 Kč 
3. Hodnota pozemků  

3.1. Pozemek - zapsaný na LV č. 1727  1 619 800,- Kč 
4. Porovnávací hodnota  

4.1. Porovnávací hodnota  7 866 212,80 Kč 
Pozemky jiného vlastníka užívané spolu s budovami čp. 843 a čp. 844 s příslušenstvím 

LV č. 2136 
1. Hodnota pozemků  

1.1. Pozemek - zapsaný na LV č. 2136  2 427 300,- Kč 
 

  

Porovnávací hodnota 7 866 213 Kč 
Věcná hodnota 15 745 249 Kč 

z toho hodnota pozemku 4 047 100 Kč 
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Obvyklá cena  

2 720 000 Kč  

slovy: Dvamilionysedmsetdvacettisíc Kč  
 
 
 

Silné stránky  
 
- obec se zdravým prostředím 
- dobrá občanská vybavenost obce 
- klidná lokalita bez rušivých vlivů 
- poloha nemovitých věcí v centrální části obce 
- veškerá vybavenost obce je v pěším dosahu 
- dobré konstrukční a dispoziční řešení 
 

Slabé stránky  
 
- průměrná údržba 
- nestandardně velká podlahová plocha 

 
 

Komentář ke stanovení výsledné ceny 
Jedná se o nemovitost situovanou v centrální části městyse. Skládá se ze dvou hlavních staveb -RD 
čp. 844 a obj. obč. vybavenosti čp. 843, garáže a rozestavěné stavby, příslušenství a částí pozemků. 
Věcná hodnota nemovitostí zapsaných na LV č. 1727 je 13.320.000 Kč, z toho hodnota pozemků je 
1.620.000 Kč.  
 
Porovnávací hodnota nemovitých věcí je 7.870.000 Kč. Tato porovnávací hodnota je stanovena pro 
celý soubor nemovitých věcí, které jsou užívány společně se stavbami, tj. včetně části pozemků 
zapsaných na LV č. 2136, které jsou jiného vlastníka. Porovnávací hodnotu nelze jinak stanovit, 
neboť nemovité věci nejsou obchodovány zpravidla bez pozemku ve funkčním celku. Následně je 
provedena korekce porovnávací hodnoty ve výši hodnoty  těchto pozemků. Důvodem je 
skutečnost, že bez těchto pozemků z LV č. 2136 není možné ostatní nemovité věci užívat a 
nemovité věci nejsou obchodovatelné na volném trhu. Nemovitost je vzhledem ke stavebnímu 
řešení oceněna jako celek, cena není stanovena pro jednotlivé stavby.  
 
Stanovení obvyklé ceny : 
1) Porovnávací hodnota celkem ............... 7.866.213 Kč 
2) Hodnota pozemků jiného vlastníka ...... 2.427.300 Kč 
3) Obvyklá cena ........................................ 5.438.913 Kč (pol.1 mínus pol.2) 
4) Podíl id. 1/2 .......................................... 2.719.457 Kč (pol. 3 děleno 2) 
Obvyklá cena 1/2 ..................................... 2.720.000 Kč (zaokrouhleno) 
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Podmínky platnosti ceny.  
 
Obvyklá cena id. 1/2 nemovitých věcí na LV č. 1727 ve výši 2.720.000 Kč je platná za podmínky, že 
souběžně bude vyřešen pro případného nabyvatele právní vztah k pozemkům z LV č. 2136, bez 
kterých nelze zbytek nemovitých věcí užívat a nejsou obchodovatelné na volném trhu. (zřízení VB, 
převod) 
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5. ZÁVĚR  

 
 

OBVYKLÁ CENA 2 720 000 Kč (podíl ½) 
slovy: Dvamilionysedmsetdvacettisíc Kč  

 

 
 

SEZNAM PŘÍLOH  

 

 počet stran A4 v příloze: 

Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 1727 7 

Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 2136 (pozemky jiného vlastníka) 2 

Informace z katastru nemovitostí - přístupová cesta 5 

Kopie katastrální mapy z Nahlížení do KN - pozemky LV č. 1727 1 

Kopie katastrální mapy z Nahlížení do KN - pozemky LV č. 2136 2 

Mapové podklady 4 

Fotodokumentace nemovitých věcí z prohlídky 7 

Informace spoluvlastníka (paní Čunkové Jaromíry) 0 

Prohlídka odhadce 0 

Částečná stavební dokumentace 0 

Informace z databáze realizovaných obchodů 0 
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ZNALECKÁ DOLOŽKA  

 

 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu Ostrava č.j.Spr. 
1209/90 z 30.1.1990 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. 
 
 

Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 9 - 9718/2022 evidence posudků. 

Ve Vsetíně 08.08.2022 

 

 

Ing. Pavel Tydlačka 
Družstevní 1768 

755 01 Vsetín 

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.12.4. 
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PŘÍLOHY ZNALECKÉHO POSUDKU  

č: 9 - 9718/2022 

 počet stran A4 v příloze: 

Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 1727 7 

Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 2136 (pozemky jiného vlastníka) 2 

Informace z katastru nemovitostí - přístupová cesta 5 

Kopie katastrální mapy z Nahlížení do KN - pozemky LV č. 1727 1 

Kopie katastrální mapy z Nahlížení do KN - pozemky LV č. 2136 2 

Mapové podklady 4 

Fotodokumentace nemovitých věcí z prohlídky 7 

Informace spoluvlastníka (paní Čunkové Jaromíry) 0 

Prohlídka odhadce 0 

Částečná stavební dokumentace 0 

Informace z databáze realizovaných obchodů 0 
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Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 1727 
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Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 2136 (pozemky jiného vlastníka) 
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Informace z katastru nemovitostí - přístupová cesta 
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Kopie katastrální mapy z Nahlížení do KN - pozemky LV č. 1727 
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Kopie katastrální mapy z Nahlížení do KN - pozemky LV č. 2136 
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Mapové podklady 

 
Ortofotomapa 

 
Letecký snímek 
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Mapové podklady 

 
Mapa lokality 

 
Mapa městyse 
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Mapové podklady 

 
Mapa oblasti 

 
Povodňová mapa Zlínského kraje 
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Mapové podklady 

 
Územní plán 
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Fotodokumentace nemovitých věcí z prohlídky 

  
Objekt obč. vybav. čp. 843 Objekt obč. vybav. čp. 843 

  
Objekt obč. vybav. čp. 843 Rodinný dům čp. 844 

  
Rodinný dům čp. 844 Rodinný dům čp. 844 

  
zděný sklad (rozestavěný) Garáž bez čp. 
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vstup do RD čp. 844 RD čp. 844 - 1.NP 

  
RD čp. 844 - 1.NP RD čp. 844 - 1.NP 

  
RD čp. 844 - 1.NP RD čp. 844 - 1.NP 

  
RD čp. 844 - 1.NP RD čp. 844 - 1.NP 
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chodba mezi čp. 843 a čp. 844 schodiště do podkroví čp. 844 

  
RD čp. 844 - podkroví RD čp. 844 - podkroví 

  
RD čp. 844 - podkroví RD čp. 844 - podkroví 
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Společná kotelna boční vstup do čp. 843 

  
Objekt čp. 843 - 1.NP Objekt čp. 843 - 1.NP 

  
Objekt čp. 843 - 1.NP Objekt čp. 843 - 1.NP 

  
Objekt čp. 843 - 1.NP Objekt čp. 843 - 1.NP 
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Objekt čp. 843 - 1.NP Objekt čp. 843 - 1.NP 

  
Objekt čp. 843 - podkroví Objekt čp. 843 - podkroví 

  
Objekt čp. 843 - podkroví Objekt čp. 843 - podkroví 

  
Objekt čp. 843 - podkroví Objekt čp. 843 - podkroví 
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Objekt čp. 843 - podkroví Objekt čp. 843 - podkroví 

  
Objekt čp. 843 - podkroví Objekt čp. 843 - podkroví 

  
Zděný sklad na p.č. st.2721 Zděný sklad na p.č. st.2721 

  
Garáž bez čp. na p.č. st.2720 Garáž bez čp. na p.č. st.2720 
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vjezd a dvůr mezi RD a garáží pozemek u obj. čp. 843 

  
vjezd a dvůr mezi RD a garáží příjezdová cesta 

  

  

  

  
 


