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1) Znalecký úkol 

 

Znaleckým úkolem je zjistit obvyklou cenu pozemků p.č. 1694, p.č. 1731 a p.č. 1732 jejímž 

součástí jsou budovy č.p. 622, č.p. 623 a č.p. 624, vše k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, obec 

Hodkovice nad Mohelkou, jako podklad pro jednání o prodeji majetku. 

Na základě požadavku objednatele je výsledek kalkulován samostatně pro č.p. 622 a pro 

č.p. 623 s č.p. 624.  

 

Upozornění: 

Tento posudek nebyl zpracován pro jednání s finančními institucemi (banky, pojišťovny, atd.) 

a nemusí splňovat specifické požadavky určené těmito institucemi pro ocenění. 

Při místním šetření bylo zjištěno, že některé jednotky byly v různém rozsahu rekonstruovány na 

náklady jednotlivých nájemníků. Tyto rekonstrukce nejsou ve výsledku ocenění dle 

požadavku zadavatele kalkulovány. 

 

2) Východiska pro ocenění 

 

Předmět ocenění: 

Předmětem ocenění jsou dále uvedené nemovitosti v Hodkovicích nad Mohelkou, zapsané 

v katastru nemovitostí na LV č. 1, k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice 

nad Mohelkou, okres Liberec: 

 

• pozemek p.č. 1694 jehož součástí je budova č.p. 622, 

• pozemek p.č. 1731 jehož součástí je budova č.p. 623, 

• pozemek p.č. 1732 jehož součástí je budova č.p. 624 

 

a další dále popsané stavby, které jsou příslušenstvím nebo součástí uvedených nemovitostí 

jako věci hlavní. 

 

 

Poloha: 

Kraj: Liberecký 

Okres: Liberec 

Obec: Hodkovice nad Mohelkou 

Katastrální území: Hodkovice nad Mohelkou 

Počet obyvatel: 2 834 

 

Město Hodkovice nad Mohelkou je součásti okresu Liberec a náleží pod Liberecký kraj. 

Rozkládá se cca 13 km jižně od centra Liberce. Protéká zde řeka Mohelka. Ve městě se 

nachází kompletní občanská vybavenost. Městem prochází železnice a je zde zastávka.  

Oceňovaná nemovitost se nachází v souvisle zastavěné části města na sídlišti „ Podlesí” 

v klidné lokalitě s obytnou zástavbou panelovými bytovými domy. V okolí domu je zeleň.  

Jedná se o klidnou lokalitu vhodnou pro trvalé bydlení s dobrou dopravní dostupností, 

občanskou vybaveností v docházkové vzdálenosti a s dobrou dostupností rychlostní 

komunikace Liberec - Praha. V rámci sídliště je dům situován na východním okraji. 

Dopravní dostupnosti: zastávka ČSAD cca 350 m, zastávka ČD cca 1 km, centrum města cca 

700 m. 

 

 

 



 znalecký posudek č. 007/333-2017  

 

Stručný popis: 

Předmětem ocenění je typizovaný bytový panelový dům o třech vchodech, resp. číslech 

popisných. 

Sekce č.p. 622 tvoří jeden blok, osově uskočená druhá část má dva vchody  - č.p. 623 a č.p. 

624. Dům má jedno podzemní technické podlaží a čtyři nadzemní. V č.p. 622 je celkem 27 

bytových jednotek, kromě jedné jsou všechny pronajaty. Ve vchodech č.p. 623 a č.p. 624 je 

po 12ti jednotkách, veškeré jsou pronajaty. 

Pozemky jsou pouze pod budovou. 

 

 

Podklady pro vypracování ocenění: 

Pro vypracování ocenění nemovitého majetku byly znalcem opatřeny nebo objednatelem 

poskytnuty tyto podklady: 

• fotokopie částečného výpisu z katastru nemovitostí vyhotoveného dne 20.3.2017, LV 

č. 1, k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, 

• fotokopie katastrální mapy vyhotovená z www.cuzk.cz, 

• informace k realizovaným prodejům bytů použitých v porovnání, 

• evidenční listy nájemného k jednotlivým jednotkám 

• přehled výměny oken předaný objednatelem, 

• kolaudační rozhodnutí č.j.j. SU –142/2048/96 ze dne 21.10.1996, vydáno Stavebním 

úřadem Hodkovice nad Mohelkou, 

• kolaudační rozhodnutí č.j.j. SU –147/830/95 ze dne 15.12.1995, vydáno Stavebním 

úřadem Hodkovice nad Mohelkou. 

 

 

Další podklady: 

• zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění, 

• Časopis „ Znalec“ – vydávaná Komorou soudních znalců, 

• Zákon č. 183/2006 Sb. v platném změní o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon včetně prováděcích vyhlášek). 

 

Pro vypracování ocenění byly znalcem získány tyto další podklady a informace z internetové 

sítě: 

•   katastr nemovitostí www.cuzk.cz 

•  dálkový přístup do katastru nemovitostí  

•  Český statistický úřad www.czso.cz 

•  www.sreality.cz 

•  www.reality.cz 

•  a další realitní servery 

•  inzertní časopis Tipservis, 

•   databáze cen na www.cenovamapa.eu 

 

Místní šetření prováděl znalec ve dnech 13.3.2017, 14.3.2017, 15.3.2017  a dne 17.3.2017 bez 

účasti zástupce vlastníka. 

Zaměření bytového domu bylo provedeno laserovým dálkoměrem Leica DISTO D2. 

U bytových jednotek znalec vycházel z předložených evidenčních listů s kontrolním 

přeměřením v některých jednotkách. 

  

Ocenění je provedeno ke dni 17.3.2017. 

 

 

Předpoklady pro vypracování znaleckého posudku: 

 

Znalec prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch, majetkovou účast nebo jiný zájem 

související s Předmětem ocenění ani není majetkově nebo personálně propojen 

s objednatelem. Neexistují žádné důvody, které by mohly zpochybnit nezávislost nebo 

objektivitu znalce. 
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Veškeré informace o Předmětu ocenění byly získány na základě žádostí znalce. Znalec 

neprováděl žádná další šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti předložených 

podkladů. Za přesnost údajů a informací, ze kterých znalec při ocenění vycházel, nepřebírá 

odpovědnost a předpokládá jejich pravdivost a úplnost. 

 

S výslednou hodnotou uvedenou v tomto ocenění je kalkulováno pro účely uvedené v kap. 

1.  Znalecký úkol. V případě použití výsledné hodnoty pro jiné než uvedené účely 

neodpovídá znalec za jakékoliv následky nebo škody tímto použitím vzniklé. 

 

 

Právní stav: 

Ze zápisu v katastru nemovitostí vyplývá, že oceňované nemovitosti jsou ve vlastnictví  města 

Hodkovice nad Mohelkou. 

 

 

Stavebněprávní stav: 

Způsob užívání oceňované budovy zapsaný v katastru nemovitostí (bytový dům) odpovídá 

současnému způsobu užívání. 

 

 

Zástavní a jiná věcná práva: 

Vlastnictví oceňovaných nemovitostí není podle výpisu z katastru nemovitostí omezeno 

žádným zástavním nebo jiným věcným právem třetí osoby, které by snižovalo plánované 

příjmy vlastníka nebo vyžadovalo jeho neplánované výdaje. 

 

 

Nájemní vztahy: 

Kromě bytu č. 6 v č.p. 622 jsou všechny bytové jednotky pronajímány. Nájemné je stanoveno 

na částku 27,08 Kč/m

2

/měsíc. Do celkové pronajímané plochy je jednou polovinou 

započtena plocha lodžií a sklepních kójí. Dle ústních informací jsou kromě několika málo 

bytových jednotek nájemní vztahy na dobu neurčitou, několik bytů je pronajímáno vždy na 

půl roku.        

V č.p. 622 jsou  v 1.PP kromě standartních kojí pronajaty  i další sklepní prostory - celkem 5 

místností   po 100,- Kč/měsíc.
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3) Metody 

 

 

Obvyklá cena: 

V české legislativě je užíván pojem cena obvyklá, která je zákonem č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku definována jako „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.“ 

Jak je z výše uvedených definic zřejmé, definice obvyklé ceny se věcně shoduje s definicí 

tržní hodnoty. 

 

 

Obecné metody ocenění: 

Pro ocenění majetku jsou používány tři základní obecně uznávané přístupy: 

• nákladový, 

• výnosový, 

• porovnávací. 

 

Nákladový způsob - tento přístup používá koncepci reprodukčních obstarávacích nákladů 

na stanovení hodnoty. Obezřetný investor by neplatil za aktivum více než částku, za kterou by 

ho mohl nahradit novým. Ocenění nákladovou metodou je určeno hodnotou vložené lidské 

práce, materiálu a tvůrčí energie, nezbytné pro vybudování popř. pořízení obdobných aktiv 

v současných ekonomických podmínkách a za současného stavu daného odvětví. Tato 

metoda představuje náklady spojené s přímou reprodukcí majetku nebo náklady spojené 

s nahrazením oceňovaného majetku, zohledňuje funkční nedostatek a ekonomickou 

respektive morální zastaralost. Náklady na pořízení nového majetku jsou náklady spojené 

s pořízením majetku se stejnou využitelností při současných cenách. 

 

Věcná hodnota vychází z reprodukční ceny v cenové úrovni ke dni ocenění snížené 

o opotřebení způsobené vlivem stáří a technického stavu nemovitosti. K takto zjištěné věcné 

hodnotě staveb se připočítává hodnota pozemků, zjištěná na základě porovnatelných 

prodejů. 

  

 

Výnosový přístup je založen na stanovení budoucích výnosů, které vlastnictví oceňovaného 

majetku svému majiteli přináší. Nezbytnou součástí tohoto přístupu ocenění jsou analýzy 

výnosů, nákladů, kapitalizační míry, atd. 

 

Při ocenění za použití porovnávacího přístupu se odhaduje hodnota majetku na základě 

v současnosti realizovaných cen při prodeji majetků porovnatelných s oceňovaným 

majetkem mezi nezávislými partnery. 

Porovnávací metoda je založena na soustředění informací o porovnatelných majetcích a na 

znalosti a analýze trhu s porovnatelnými majetky. Následnou úpravou již realizovaných cen 

resp. nabídkových cen příslušnými koeficienty, které zohledňují rozdíly mezi absolutní velikostí 

vybraných ukazatelů oceňovaných a porovnávaných majetků, se zjistí výsledná hodnota. 
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4) Ocenění nemovitostí 
 

 

Popis oceňovaného majetku: 

 

Budova č.p. 622: 

Dispozice: 

Stavba je obdélníkového půdorysu, je podsklepena, má čtyři nadzemní podlaží. 1.PP je tzv. 

technické – jsou zde sklepní koje, sklady, prostor výměníkové stanice, místnost s hlavním 

uzávěrem vody, sklepní místnosti  a další společné prostory. 

Vstup do objektu je do 1.NP ze západu, do mezipatra mezi 1.PP a 1.NP je vstup z východu. 

Obytná podlaží mají společné komunikační prostory, kdy schodiště a chodba u výtahu je 

oddělena od hlavní chodby s přístupem do jednotlivých bytových jednotek. Nad 4.NP je 

v prostoru střechy strojovna výtahu. Dispozice bytových jednotek a jejich umístění v rámci 

domu je uvedeno v příloze č. 5 tohoto posudku.  

 

Konstrukce a vybavení:  

Konstrukce a vybavení (budovy a bytů): základy železobetonové s izolací proti zemní vlhkosti, 

stěny obvodové panelové, stropy rovněž panelové. Střecha je plochá, krytina svařovanými 

živičnými pásy, klempířské prvky pozinkované. Omítky na chodbách a v bytech převážně 

vápenné, fasáda nezateplená se stříkanou omítkou a místy tzv. oblázkový vymývaný povrch, 

Keramické obklady v bytech v koupelnách a kuchyních. Schody panelové dvouramenné. 

Podlahoviny v bytech tvoří PVC a dlažby, místy kryto koberci. Společné prostory převážně 

dlažby a PVC, v 1.PP je betonová podlaha. Okna jsou převážně dřevěná zdvojená, 

v některých bytech plastová. Dveře jsou typové, osazené do kovových zárubní. Vstupní 

dveře plastové a kovové s tzv. drátosklem. Vytápění centrální ocelovými radiátory, světelné 

i zásuvkové obvody elektřiny, bleskosvod osazen, přívod studené i teplé vody, ohřev vody 

z centrálního zdroje, odkanalizování běžné koupelny, kuchyně a WC. Plyn do domu zaveden 

není. Vybavení bytů je standardní - koupelny s plechovou smaltovanou vanou a umyvadlem, 

keramické splachovací WC samostatně, v kuchyních sporáky. V některých bytech jsou 

vestavěné skříně, k bytům patří zvonek a listovní schránka. Výtah v domě je osazen. 

 

 

Budova č.p. 623 a č.p. 624: 

Dispozice: 

Stavba je obdélníkového půdorysu, je tvořena dvěma stejnými sekcemi, každá má svoje číslo 

popisné. Vstup do objektu je do 1.NP ze západu, do mezipatra mezi 1.PP a 1.NP je vstup 

z východu. Oproti č.p. 622 se jedná o běžnou panelovou dispozici o třech bytech na 

nadzemním podlaží, viz. přehled v příloze č. 5.  V 1.PP je tzv. technické – jsou zde sklepní koje, 

sklady, prostor výměníkové stanice v č.p.623, místnost s hlavním uzávěrem vody a další 

společné prostory (kolárna, sušárna). 

 

Konstrukce a vybavení: 

Popis odpovídá č.p. 622 s tím rozdílem, že v domě není instalován výtah. Chodby mají nátěr. 
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Stáří  a stav domu č.p. 622, č.p. 623 a č.p. 624: 

Dle předloženého kolaudačního rozhodnutí byl dům č.p. 622 kolaudován v roce 1995; resp. 

objekt č.p. 623 a č.p. 624 v roce 1996. 

Na panelovém domě se vyskytují běžné závady pro tento typ nemovitostí. Nejčastější závady 

panelových konstrukcí obecně jsou netěsnosti střechy – v některých bytech 4.NP je znatelné 

poškození. Dále netěsnost styčných spár mezi panely a tím spojené praskliny v omítkovinách. 

Dožilá jsou dřevěná okna  - netěsnosti a zatékání kolem oken. V některých bytech po 

výměně za plastová okna díky neodbornému osazení zatéká pod parapety stále. Místy jsou 

poškozeny balkonové dílce a trhliny v místech ukotvení, místy jsou poškozeny omítky. 

Morálně dožilé jsou koupelny a WC – v některých bytech jsou dlažby opadané, v některých 

tzv. odfouklé od nosné konstrukce. Problém je s ventilací. Většina nájemníků si stěžovala na 

časté výpadky elektrických rozvodů. Vlivem sedání objektu jsou v 1.PP na betonových 

podlahách praskliny. Dle získaných informací byl v domě dne 20.července 2009 požár. 

Konstrukce však byly opraveny, dle údajů objednatele prohlédl objekt statik. Dle informací 

zástupce objednatele, resp. i některých nájemníků bylo 1.PP vytopeno při extrémních deštích 

vinou průsakem kanalizace. 

 

 

Pozemky: 

Pozemky jsou rovinné, plně zastavěné stavbou. 

 

 

 

 

 Postup ocenění: 

 

Metoda věcné hodnoty, reprodukční cena: 

Reprodukční cena pro jednotlivé stavby byla stanovena pomocí technickohospodářských 

ukazatelů z databáze RTS Brno® v cenové úrovni pololetí roku 2006. Cenová úroveň 9/2016 

byla zjištěna podle doposud zveřejněných indexů ČSÚ a interpolací průběhu indexu cen 

stavebních prací a materiálů ve stejném období předchozího roku. Z důvodu rozdílného 

vybavení objektu/standartu byl na základě objemových podílů použit koeficient vybavení dle 

nákladového ocenění cenového předpisu. 

 

Výpočet věcné hodnoty staveb vychází z reprodukční ceny a zohledňuje přiměřené 

opotřebení, odpovídající průměrně opotřebené nemovitosti stejného stáří a přiměřené 

intenzity používání. 

 

Pro potřeby stanovení věcné hodnoty nemovitostí, souboru staveb a pozemků, se hodnota 

oceňovaných pozemků zjišťuje jako by byly nezastavěné. Hodnota pozemků byla stanovena 

na základě porovnání dosažitelných cen stavebních pozemků v dané lokalitě s přihlédnutím 

k pozitivním i negativním faktorům ovlivňujícím hodnotu oceňovaného pozemku: 

 

• atraktivita lokality, orientace ke světovým stranám, tvar pozemku a jeho  velikost 

dopravní dostupnost, 

• využitelnost pozemku – inženýrské sítě, možnost a intenzita zastavění (dle územního 

plánu), 

• omezující vlivy – věcná břemena, ochranná pásma, stavební uzávěra, ekologické 

zátěže atd. 

 

Ceny stavebních pozemků v lokalitě se pohybují od 700,- Kč/m

2

 /okrajové části/ do 1.000,- 

Kč/m

2

. Vzhledem k poloze a využití byla výsledná hodnota pozemku stanovena na 700,- 

Kč/m

2

. 
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Výnosová metoda: 
Výnosová hodnota byla stanovena metodou prosté kapitalizace. Veškeré vstupy byly 

převzaty od objednatele nebo je znalec sám výpočtem stanovil. Metoda prosté kapitalizace 

vychází z předpokladu stabilizovaného trvale dosažitelného čistého ročního výnosu 

z pronájmu jednotlivých užitných ploch v nemovitosti. Tento výnos je kapitalizován příslušnou 

mírou kapitalizace, která je stanovena na základě úrokové míry dlouhodobého vkladu 

zvýšené o příslušné riziko. 

 

Stanovení výnosů: 

Výnosovou metodou byly oceněny všechny stavby a pozemky i jejich součásti jako jeden 

funkční celek. Výnosy jsou tvořeny pronájmem jednotlivých užitných ploch všech objektů, 

resp. bytů. 

Dosahované nájemné ve výši 27,- Kč/m

2

/měsíc (nap.ř 1561,- Kč/měsíc za byt 2+1) nelze 

považovat za obvyklý nájem. Znalec tak provedl porovnání dosahovaného nájemného 

v místě, resp. v podobných obcích ze skutečně realizovaných nájemních vztahů v níže 

uvedené tabulce. 

Kromě toho lze v aplikaci Asociace realitních kanceláří ČR www.cenovamapa.eu dohledat, 

že průměrné dosahované nájemné v místě je cca 63,- Kč/Kč/m

2

 měsíc. 

Tč. lze  na internetu dohledat dvě nabídky na pronájem bytů v Hodkovicích: 

2+kk 54m

2

 za 4.000,- Kč/měsíc bez služeb (74,- Kč/m

2

 měsíc) a  72m

2

 ve zděné zástavbě za 

8.000,- Kč/měsíc 
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Pro bytové jednotky, resp. započitatelné plochy bytů byla ve výpočtu použita částka ve výši 

66,- Kč/m

2

. Pro č.p. 622 bylo připočteno nájemné ze sklepních místností dle dosahovaného 

nájemného 100-, Kč/místnost/měsíc. 

 

 

Stanovení nákladů: 

Náklady, které musí hradit vlastník nemovitosti tvoří zejména: 

-   daň z nemovitosti 

- pojištění staveb  

- nájemné za užívaní pozemků jiného vlastníka 

- obnovovací náklady staveb 

- běžné udržovací a správní náklady 

Výše roční daně vypočetl znalec dle předpisu. 

Výše ročního pojistného za živelné  popř. jiné pojištění nemovitosti  bylo stanoveno ve výši 

obvyklé pro pojištění nemovitostí v ČR. Obvyklá sazba pojišťoven se pohybuje okolo 0,8- 1‰ 

z reprodukční ceny staveb. 

Obnovovací náklady jsou představovány průměrnými výdaji na výměny stavebních prvků 

krátkodobé životnosti, které musí být periodicky vyměňovány, a dále na modernizace 

(zvyšování užitného standardu pronajímaných ploch v souvislosti s rostoucími požadavky trhu) 

zajišťující nekonečnou ekonomickou životnost staveb. Tyto náklady nejsou skutečnými výdaji 

jednotlivých let, ale jsou vynakládány jednorázově v pravidelně se opakujících periodách. 

Výše těchto nákladů závisí na typu nemovitosti, na jejím konstrukčním systému, použitých 

materiálech atd. Výše těchto nákladů se odvíjí od reprodukční ceny staveb a základními 

kriterii je délka periody a objemový podíl konstrukcí, které budou podléhat výměně  či 

opravě. Pro oceňovanou nemovitost byla použita perioda 30 let a objemový podíl konstrukcí 

15% vzhledem k typu objektu. 

Běžné udržovací a správní náklady jsou spojeny s provozem nemovitosti a jsou tvořeny 

zejména výdaji na drobné opravy a údržbu, na správu (právní služby, účetnictví, provize 
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realitní kanceláři, marketing atd.), výdaji na zajištění provozu technických zařízení (výtahy, 

příprava TUV, vytápění, vzduchotechnika atd.), výdaji na poskytované služby, atd. Celková 

roční výše správních nákladů vztažená na 1 m

2

 užitné plochy se pro jednotlivé typy 

nemovitostí pohybuje od cca 30,-Kč/m

2

 u skladů a hal po cca 500,- Kč/m

2

 – polyfunkční 

objekty, banky, atd. Pro oceňovanou nemovitost byla zvolena sazba 30 Kč/m

2

/rok. 

 

 

 

Výnosová metoda pro č.p. 622: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnosová metoda pro č.p. 623 a č.p. 624: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnosy

jednotková cena na m
2
/rok 792,00

celková započitatelná plocha bytů 1 318,15

výnos sklepy 6,00

neúplné využití 95%

Výnosy z pronájmu /tis. kč/ 991,78

Náklady na nemovitost /tis. kč/ 268,91

daň z nemovitosti 2,34

pojištění nemovitosti 37,61

běžné udržovací a správní náklady 40,90

nájemné za pozemek 0,00

amortizace 188,05

čistý zisk 722,88

kapitalizační míra 7%

Kapitalizovaný zisk 10 326

Prostá kapitalizace
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Porovnávací metoda: 

Pro výpočet porovnávací ceny nemovitosti byly použity nabídkové ceny, resp. realizované 

prodeje porovnatelných nemovitostí v obdobných lokalitách. V rámci obce se jedná 

o atypickou nemovitost – s podobnými panelovými domy se  již běžně neobchoduje. 

Privatizace bytového fondu z majetku měst a obcí již proběhla většinou v minulosti, 

dosahovaná cenová úroveň není ke dni ocenění odpovídající. Realizované prodeje 

podobných bytových panelových domů tak nelze dohledat. Znalec přistoupil k ocenění 

proto tak, že stanovil jednotkovou cenu na metr čtvereční jednotky ve výši 12.000,-Kč/m

2

 

započitetelné plochy, viz. výpočet porovnání. 

Informace o cenách byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů. Takto zjištěné ceny byly 

upraveny v závislosti na poloze bytu v rámci domu, vybavení a celkovém technickém stavu. 

 

Výše uvedená průměrná částka byla dále upravena o vliv podlaží a velikosti bytů. Celkově 

jsou na běžném realitním trhu byty v 1.NP a posledním NP prodávány mírně níže. Pro 1.NP je 

počítáno pouze 95% z uvedené částky; pro 4.NP u č.p. 623 a č.p. 624 90%. V č.p. 622 u 4.NP 

z důvodu existence výtahu 95%. 

Menší bytové jednotky jsou na trhu prodávány za vyšší jednotkovou cenu – u bytů 1+1 bylo 

následně přičteno 10%. 

 

Znalec se dále zabýval rozdílem mezi vchody (č.p.) pro stanovení jednotkové ceny. 

Technický stav, resp. stáří je obdobné. Podstatný rozdíl je pouze v existenci výtahu v č.p. 622. 

Oproti tomu č.p. 622 není klasický bytový dům, má poměrně „neosobní“ dlouhé tmavé 

chodby, druhá dvě čísla popisná mají podstatně lepší celkovou dispozici. 

 

Společné prostory (kočárkárny, sušárny, atd.) nejsou vyčísleny samostatně, v jednotkové 

ceně za metr čtverečný bytové jednotky je již zohledněna možnost využívání těchto prostor. 

Samostatně ale lze využít pronajímané sklepní místnosti v č.p. 622. K součtu bytových 

jednotek byla propočtena částka cca 2.500,- Kč/m

2

 sklepů. 

 

K součtu pro jednotlivá čísla popisná je dále započtena investice do oken. Uvažovaná částka 

je cca 5.000,- Kč na jedno okno a 10.000,- Kč na jednu balkónovou sestavu. Skutečná 

investice byla větší, nicméně z důvodu kvality osazení, již opotřebení, atd. nelze zohlednit 

investici, resp. rozdílnost v bytech plnou částkou. 

 

Výnosy

jednotková cena na m
2
/rok 792,00

celková započitatelná plocha 1 659,97

neúplné využití 95%

Výnosy z pronájmu /tis. kč/ 1 248,96

Náklady na nemovitost /tis. kč/ 300,72

daň z nemovitosti 2,61

pojištění nemovitosti 41,39

běžné udržovací a správní náklady 49,80

nájemné za pozemek 0,00

amortizace 206,93

čistý zisk 948,24

kapitalizační míra 7%

Kapitalizovaný zisk 13 546

Prostá kapitalizace
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Dle výše uvedeného byl vypočten aritmetický součet hodnot bytových jednotek. Částku 

dosaženou součtem hodnot bytů lze považovat za maximální, kterou by byl potencionální 

kupující ochoten investovat. Předmětem ocenění není soubor bytových jednotek, ale celý 

objekt jako celek. Jako celek má dům menší hodnotu než součet hodnot bytů. V případě 

vyhotovení prohlášení vlastníka a následném rozprodeji po bytech je od součtu hodnot bytů 

nutné odečíst náklady na rozprodej a zohlednit riziko investora. Jedná se především 

o časovou hodnotu peněz -  investor bude muset vynaložit částku, která se vrátí až v delším 

časovém horizontu, personální a finanční zajištění rozprodeje, daňové zatížení a výnos 

investora. Tento diskont lze odhadnou na 70% z aritmetického součtu hodnot bytů. 

 

 

 

 

 



 znalecký posudek č. 007/333-2017  

 

 

5) Závěr 

 
 

Metodické postupy: 

 

Pro stanovení výsledné hodnoty nemovitosti byla použita výnosová metoda prosté 

kapitalizace a porovnávací metoda. Vzhledem k charakteru oceňované nemovitosti 

vyjadřuje tento způsob ocenění nejlépe její skutečnou hodnotu. Výsledek výnosové metody 

potvrzuje reálnost výsledné hodnoty na základě porovnávací metody. 

 

 

Výnosová metoda: 

Nájemné bylo uvažováno v obvyklé výši, tj. vyšší než dosahované. Obsazenost byla snížena 

na 95% z důvodů možnosti neúplného využití. Výše daně z nemovitosti a pojistného byla 

vypočtena znalcem. Výši nákladů na správu majetku a běžnou údržbu stanovil znalec na 

základě vlastní metodiky. Vzhledem ke stavu  a typu objektu bylo na obnovu (tvorba rezerv) 

uvažována částka odpovídající výměně 15% konstrukcí každých 30 let. Tato částka byla 

vypočtena z tzv. reprodukční ceny. Reprodukční cena pro jednotlivé stavby byla stanovena 

pomocí technickohospodářských ukazatelů z databáze RTS Brno® v cenové úrovni pololetí 

roku 2006. Cenová úroveň 03/2017 byla zjištěna podle doposud zveřejněných indexů ČSÚ 

a interpolací průběhu indexu cen stavebních prací a materiálů ve stejném období 

předchozího roku. 

 

Porovnávací hodnota: 

Porovnání nelze provést za objekt jako celek, žádné panelová domy se v místě ani okolních 

obcích tč. neobchodovaly, resp. nenabízejí.  Ocenění je tak provedeno tzv. po jednotkách 

s následným diskontem. 

V porovnání jsou uvedeny čtyři realizované prodeje bytů přímo V Hodkovicích. První tři byly 

po částečné modernizaci, včetně úprav bytového domu. Dosahovaná cenová úroveň byla 

cca 17.000,- až 18.000,- Kč/m

2

 bytu. U podstatně horšího bytu z roku 1975 s umakartovým 

jádrem v plně původním stavu byla kupní smlouva stanovena na cca 12.000,- Kč/m

2

. 

Vzhledem ke stavu domu a bytů byla jednotková cena stanovena právě na tuto výši. Pro 

ocenění jako celek pak byly provedeny úpravy popsané v kapitole Porovnání metoda. 

Částka ve výši 12.000,- Kč/m

2

 nijak nevybočuje u údajů prodejů podobných bytů ve 

významově obdobných obcích Libereckého kraje. Na webové aplikaci Asociace realitních 

kanceláří ČR lze dohledat, že průměrná cena bytu pro dané místo, tj. sídliště Podlesí  je 15 000 

- 20 000 Kč/m

2

 - vypočtená cena: 16 788 Kč/m

2

. Stanovený výsledek je výrazně níže z důvodu 

stavu bytů a domu.  

 

Č.p. 622: 

Při započitatelné ploše bytů a částky 12.000,- Kč/m

2

, započtení pronajatých prostor sklepů ve 

výši cca 2.500,- Kč/m2 je součet hodnoty prostor cca 16mil Kč. 

Při zohlednění vlivu bytů v 1.NP a 4.NP: 15,66mil Kč 

Po zohlednění vyšší jednotkové ceny pro byty 1+1: 16,172mil Kč. 

Po zohlednění plastových oken: 16,347mil Kč. 

Ocenění jako celku je pak dle výše uvedeného kalkulováno na 70% z 16,347, tj. 11,44mil Kč. 

 

Č.p. 623, č.p. 624: 

Při započitatelné ploše bytů a částky 12.000,- Kč/m

2

 je součet hodnoty prostor cca 19,926 mil 

Kč. 

Při zohlednění vlivu bytů v 1.NP a 4.NP: 19,185 mil Kč 

Po zohlednění vyšší jednotkové ceny pro byty 1+1: 19,231mil Kč. 

Po zohlednění plastových oken: 19,396mil Kč. 

Ocenění jako celku je pak dle výše uvedeného kalkulováno na 70% z 19,396, tj. 13,557mil Kč. 
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Dva výše uvedené postupy vedly k podobným výsledkům, výnosový způsob tak potvrzuje 

porovnání na základě jednotek. 

 

Pro č.p. 622 je výnosová metoda ve výši cca 10,3mil Kč; porovnání cca 11,4mil Kč. Obvyklou 

cenu tak lze odhadovat v cenové úrovni 10-11mil Kč; výsledek je stanoven na 10,5mil Kč – 

v úrovni výnosové metody. 

Pro č.p. 623-624 je výnosová metoda ve výši cca 13,5mil Kč; porovnání cca 13,5mil Kč. 

Obvyklou cenu tak lze odhadovat v cenové úrovni 13-14mil Kč; výsledek je stanoven na 

13,5mil Kč. 

 

 

O bytové domy tohoto typu je mezi investory zájem. Výhodou je poměr mezi obvyklou cenou 

v místě a obvyklým nájmem. V daném místě je tak návratnost investice kratší.  V místech, kde 

jsou nepoměrně vyšší jednotkové ceny bytů není nájemné adekvátně vyšší. Přesto se zde 

bytové domy kupují jako investice, resp. na pronájem. Např. v krajském Liberci bylo před 

několika lety při privatizaci bytů společnosti Magna několik zájemců, kdy celé portfolio bytů 

bylo prodáno jako celek nejvyšší nabídce. Aktuálně je na trhu nemovitostí malá nabídka 

podobných objektů jako investice. Dá se předpokládat, že v případě prodeje objektu bude 

ze strany investorů zájem. 

Celkový výsledek 24mil Kč při zohlednění započitetelné plochy je cca 8000,- Kč/m

2

 plochy. 

Což je výrazně méně, než za kolik se prodávají jednotlivé byty v podobném stavu. 

                      

Výsledné hodnoty: 

 

Č.p. 622: 

 

Reprodukční cena staveb 37.610.000,- Kč 

Věcná hodnota staveb 29.336.000,- Kč 

Věcná hodnota pozemku 352.000,- Kč 

Věcná hodnota celkem 29.668.000,- Kč 

Výnosová hodnota 10.326.000,- Kč 

Porovnávací hodnota 11.443.000,- Kč 

 

Č.p. 623 a č.p. 624: 

 

Reprodukční cena staveb 41.385.000,- Kč 

Věcná hodnota staveb 32.694.000,- Kč 

Věcná hodnota pozemku 384.000,- Kč 

Věcná hodnota celkem 33.078.000,- Kč 

Výnosová hodnota 13.552.000,- Kč 

Porovnávací hodnota 13.557.000,- Kč 

 

 

Výsledek: 

ZJIŠTĚNÁ CELKOVÁ OBVYKLÁ CENA POZEMKU P.Č. 1694 S Č.P. 622 JE 

10.500.000,- Kč 

 

slovy: desetmilionůpětsettisíckorunčeských 
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ZJIŠTĚNÁ CELKOVÁ OBVYKLÁ CENA POZEMKU P.Č. 1731 S Č.P. 623 A P.P.Č. 1732 S Č.P. 624 

JE 

13.500.000,- Kč 

 

slovy: třináctmilionůpětsettisíckorunčeských 

Ve Světlé pod Ještědem, 31. března 2017 

Ing. Petr Parma 

Dolení Paseky 74 

463 43 Světlá pod Ještědem 

 

http:  www.petrparma.cz 

email:  posudky@petrparma.cz 

tel:   737 714 520 

 

 

 

Znalecká doložka 

Tento znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu 

v Ústí nad Labem ze dne 8.9.2009, č.j. 865/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny 

a odhady nemovitostí.                                             

 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 007/333-2017 znaleckého deníku. Obsahuje 16 stran 

textu a  8 stran příloh. 
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 20.03.2017 18:35:02   

1
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, kód: 505.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0513 Liberec 564061 Hodkovice nad 
Mohelkou

Okres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

D Jiné zápisy

B1 Jiná práva

C

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Omezení vlastnického práva

Město Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 
46342 Hodkovice nad Mohelkou

00262820
Vlastnické právo

Typ vztahu
Oprávnění pro Povinnost k
Změna číslování parcel

Změna výměr obnovou operátu

o

o

- Bez zápisu

Kat.území: 640344 Hodkovice nad Mohelkou List vlastnictví: 1
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti

Listina

- Bez zápisu

Město Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 46342 
Hodkovice nad Mohelkou

Pro: 00262820RČ/IČO:

Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991 Návrh na zápis majetku obce do EN ze dne 
11.3.1992 podle
§ 1 zákona.

o

Z-4000089/1992-505POLVZ:89/1992

Pozemky

    1694

    1731

    1732

503

274

275

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

Parcela:  1694
Parcela:  1731
Parcela:  1732

Parcela:  1731
Parcela:  1732
Parcela:  1694

Z-19073/2007-505
Z-19073/2007-505
Z-19073/2007-505

Z-19073/2007-505
Z-19073/2007-505
Z-19073/2007-505

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Hodkovice nad Mohelkou, č.p. 622, byt.dům

Hodkovice nad Mohelkou, č.p. 623, byt.dům

Hodkovice nad Mohelkou, č.p. 624, byt.dům

 1694

 1731

 1732

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Plomby a upozornění - Bez zápisu 
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 20.03.2017 18:35:02   

2
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, kód: 505.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0513 Liberec 564061 Hodkovice nad 
Mohelkou

Okres: Obec:

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 640344 Hodkovice nad Mohelkou List vlastnictví: 1
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

- Bez zápisu

Město Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 46342 
Hodkovice nad Mohelkou

Město Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 46342 
Hodkovice nad Mohelkou

Město Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 46342 
Hodkovice nad Mohelkou

Pro:

Pro:

Pro:

00262820

00262820

00262820

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991 Předávací protokol ze dne 24.11.1994 podle § 3 
zákona.

Kolaudační rozhodnutí 830/1995 ze dne 15.12.1995 na stavbu bytového domu, rozhodnutí o 
při-
dělení čísla domu ze dne 19.12.1995, geometrický plán č.
443-433/95.

Kolaudační rozhodnutí 2048/1996 ze dne 21.10.1996 na stavbu bytového domu.
Rozhodnutí o přidělení čísla domu ze dne 24.10.1996.

o

o

o

Z-4000015/1995-505

Z-4000053/1996-505

Z-4000013/1997-505

POLVZ:15/1995

POLVZ:53/1996

POLVZ:13/1997

20.03.2017  18:53:38Vyhotoveno:

Podpis, razítko:

Vyhotovil:

Vyhotoveno dálkovým přístupem

Řízení PÚ: .................

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, kód: 505.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD



                                  

    

 

                              
 



Příloha č.5 

č.p. 622               

        

Bytová 
jednotka 

č. 
Nájemce Podlaží Dispozice 

Výměra 
bytové 

jednotky m
2
 

Výměra 
lodžie/balkonu 

m
2
 

Výměra 
sklep m

2
 

Celková 
započitatelná 

plocha m
2
 

1 Kamenská 1.NP 2+1 52,46 3,28 1,88 55,04 

2 Vítek 1.NP 2+1 52,46 3,28 2,03 55,11 

3 Bohmová 1.NP 2+1 52,46 3,28 2,25 55,22 

4 Buchta 1.NP 2+1 52,46 3,28 1,95 55,07 

5 Chlupáčová 1.NP 1+1 38,64 0,00 1,58 39,43 

6 prázdný 1.NP 1+1 38,64 0,00 1,43 39,35 

7 Vejnarová 2.NP 2+1 52,46 3,28 1,58 54,89 

8 Slavík 2.NP 1+1 38,94 0,00 1,43 39,65 

9 Lukáš 2.NP 2+1 52,46 3,28 2,10 55,15 

10 Třešňáková 2.NP 2+1 52,46 3,28 2,25 55,22 

11 Bradáčová 2.NP 2+1 52,46 3,28 1,88 55,04 

12 Vejnarová 2.NP 1+1 38,64 0,00 2,03 39,65 

13 Charvátová 2.NP 1+1 38,64 0,00 1,95 39,61 

14 Sluková 3.NP 2+1 52,46 3,28 2,34 55,27 

15 Jarešová 3.NP 1+1 38,94 0,00 2,52 40,20 

16 Hybenová 3.NP 2+1 52,46 3,28 2,16 55,18 

17 Burešová 3.NP 2+1 52,46 3,28 2,64 55,42 

18 Líznerová 3.NP 2+1 52,46 3,28 2,38 55,29 

19 Kosová 3.NP 1+1 38,64 0,00 2,34 39,81 

20 Marešová 3.NP 1+1 38,64 0,00 1,79 39,53 

21 Chládková 4.NP 2+1 52,46 3,28 0,00 54,10 

22 Bernard 4.NP 1+1 38,94 0,00 2,16 40,02 

23 Vyskočil 4.NP 2+1 52,46 3,28 2,10 55,15 

24 Škoda 4.NP 2+1 52,46 3,28 2,40 55,30 

25 Češková 4.NP 2+1 52,46 3,28 2,25 55,22 

26 Stoklasová 4.NP 1+1 38,64 0,00 2,10 39,69 

27 Samková 4.NP 1+1 38,64 0,00 1,80 39,54 

10N Chládková 1.PP - 0,00 0,00 23,63 11,81 

11N Kosová 1.PP - 0,00 0,00 16,67 8,33 

12N Lukášová 1.PP - 0,00 0,00 16,67 8,33 

16N Hybenová 1.PP - 0,00 0,00 16,67 8,33 

17N Buchta 1.PP - 0,00 0,00 16,67 8,33 

Celkem             1363,28 



Příloha č.5 

č.p. 622               
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jednotka 

č. 
Nájemce Podlaží Dispozice 

Výměra 
bytové 

jednotky m
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Výměra 
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m
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Výměra 
sklep m
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Celková 
započitatelná 

plocha m
2
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Příloha č. 6 

 č.p. 623               

         

 

Bytová 
jednotka 

č. 
Nájemce Podlaží Dispozice 

Výměra 
bytové 

jednotky m
2
 

Výměra 
lodžie/balkonu 

m
2
 

Výměra 
sklep m

2
 

Celková 
započitatelná 

plocha m
2
 

 1 Beranová 1.NP 2+1 53,68 4,82 3,15 57,66 

 2 Erban 1.NP 1+1 38,94 0,00 3,15 40,51 

 3 Růtová 1.NP 4+1 88,06 8,10 3,67 93,94 

 4 Kamenská 2.NP 3+1 75,11 4,82 3,67 79,35 

 5 Bulušková 2.NP 2+1 52,46 3,28 2,52 55,36 

 6 Třešňáková 2.NP 3+1 74,82 4,82 2,52 78,49 

 7 Erbanová 3.NP 3+1 75,11 4,82 2,52 78,78 

 8 Benešová 3.NP 2+1 52,46 3,28 2,52 55,36 

 9 Havrda 3.NP 3+1 74,82 4,82 1,96 78,21 

 10 Kalvodová 4.NP 3+1 75,11 4,82 2,80 78,92 

 11 Kamenská 4.NP 2+1 52,46 3,28 2,80 55,5 

 12 Stappaertsová 4.NP 3+1 74,82 4,82 2,80 78,63 

 Celkem             830,71 

         

         

 č.p. 624               

         

 

Bytová 
jednotka 

č. 
Nájemce Podlaží Dispozice 

Celková 
výměra m

2
 

Výměra 
lodžie/balkonu 

m
2
 

Výměra 
sklep m

2
 

Celková 
započitatelná 

plocha m
2
 

 1 Bártová 1.NP 2+1 53,68 4,82 3,15 57,66 

 2 Šimáčková 1.NP 2+1 52,46 3,28 3,15 55,67 

 3 Nosková 1.NP 3+1 74,82 4,82 2,52 78,49 

 4 Bárta 2.NP 3+1 75,11 4,82 2,52 78,78 

 5 Vejlupková 2.NP 2+1 52,46 3,28 2,52 55,36 

 6 Soukalová 2.NP 3+1 74,82 4,82 2,52 78,49 

 7 Menčík 3.NP 3+1 75,11 4,82 2,52 78,78 

 8 Rybářová 3.NP 2+1 52,46 3,28 2,52 55,36 

 9 Kareš 3.NP 3+1 74,82 4,82 2,52 78,49 

 10 Svatošová 4.NP 3+1 75,11 4,82 2,80 78,92 

 11 Dědková 4.NP 2+1 52,46 3,28 2,52 55,36 

 12 Fišarová 4.NP 3+1 74,82 4,82 2,52 78,49 

 Celkem             829,85 




