
 

 

 

 

 
 

ZNALECKÝ POSUDEK č. 920 – 105/17 
 

 
o ceně nemovitých věcí – pozemků parc. č. 287/37, 289/1 a 1365/34 vč. příslušenství a součástí, 

tj. stavby č. p. 508 na parc. č. 289/1, zapsaných na LV č. 1139, v katastrálním území Velká 

Polom, obec Velká Polom, okres Ostrava - město 

 

 

 

 

 

 

Objednatel posudku: Ing. Ilona Šeděnková,  

 Lomená 597/17,  Píšť 747 18 

 insolvenční správce dlužníka DKDŘEVO s.r.o., 

IČ: 28573749, Průmyslová 508, 747 64 Velká 

Polom 

  

 

 

Účel posudku: Ocenění nemovitých věcí pro účely insolvenčního 

řízení č. KSOS 37 INS 15483/2017 

    

 

 

Datum místního šetření: 1. 11. 2017 

   

   

 

 

Datum, ke kterému je provedeno ocenění: 1. 11. 2017 

 

 

 

 

Posudek vypracoval: Ing. Petra Vařeková 

 Nad Porubkou 111/6a 

 721 00 Ostrava 

  

 

 

 

 

Znalecký posudek obsahuje včetně titulního listu 24 stran, 3 přílohy a objednateli se předává 

ve dvou vyhotoveních a elektronické podobě. 

 

 

 

V Ostravě, dne 1. prosince 2017 



                                                                                                                                          Znalecký posudek č. 920-105/17 

 

 

 
2 

A. NÁLEZ 

 

1. Znalecký úkol 

Úkolem znaleckého posudku je odhad tržní hodnoty nemovitých věcí – pozemků parc. č. 287/37, 289/1 a 

1365/34 vč. příslušenství a součástí, tj. stavby č. p. 508 na parc. č. 289/1, zapsaných na LV č. 1139, v 

katastrálním území Velká Polom, obec Velká Polom, okres Ostrava - město. 

Ocenění je provedeno pro účely insolvenčního řízení č. KSOS 37 INS 15483/2017 dlužníka DKDŘEVO 

s.r.o., IČ: 28573749, Průmyslová 508, 747 64 Velká Polom, na základě objednávky insolvenční správkyně 

Ing. Ilony Šeděnkové. 

 

 

2. Prohlídka a zaměření nemovitých věcí 

Místní šetření bylo dne 1. 11. 2017, kdy bylo provedeno ohledání a zaměření nemovitých věcí, vč. pořízení 

fotodokumentace, za účasti znalce a vlastníka pana Kozelského. 

 

 

3. Podklady pro vypracování posudku 

• Výpis z katastru nemovitostí č. 1139 pro k. ú. Velká Polom ke dni 13. 10. 2017, vyhotovený Českým 

úřadem zeměměřičským a katastrálním – SCD 

• Částečná projektová dokumentace k přístavbě dílny, soc. zázemí a lakovny z roku 2013  

• Územní plán obce Velká Polom 

• Cenová data dálkovým přístupem z katastru nemovitostí  

• Kopie katastrální mapy 

• Skutečnosti a výměry zjištěné na místě 

• Databáze znalce, tisková a internetová inzerce, informace realitních kanceláří 

• Použitá literatura: 

- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku), v aktuálním znění, 

- Vyhláška č. 443/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování 

majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.  

- Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí (CERM, Brno, 2016), 

- Bradáč A., Krejčíř P. a kol.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM,Brno, 1997 

- Bradáč A.: Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí. VUT v Brně-ÚSI, 1998, 

- Bradáč A., Fiala J.: Nemovitosti (oceňování a právní vztahy). LINDE Praha a.s., 1999 

- Český statistický úřad: Malý lexikon obcí ČR (platnost ke dni ocenění)  

 

 

4. Vlastnické a evidenční údaje (částečné) k datu 13. 10. 2017 

LV č. 1139 

Okres:   CZ0806  Ostrava - město 

Katastrální území: 778591  Velká Polom 

Obec:   510882  Velká Polom 

A - Vlastník:          Podíl 

DKDŘEVO s.r.o., Průmyslová 508, 74764 Velká Polom  

B - Nemovitosti: 

- Pozemek parc. č. 287/37, ostatní plocha, manipulační plocha, výměra 1769 m2 

- Pozemek parc. č. 289/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1387 m2, součástí je stavba č. p. 508, jiná 

stavba 
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- Pozemek parc. č. 1365/34, orná půda, výměra 455 m2 

B1 – Jiná práva – bez zápisu                                                                                                              

C – Omezení vlastnického práva – zástavní právo smluvní, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, 

věcné břemeno zřizování a provozování vedení, rozhodnutí o úpadku  

Ostatní údaje viz příloha č. 1 tohoto znaleckého posudku 

 

 

5. Práva a závady 

Dle listu vlastnictví č. 1139 je v části C k nemovitostem zapsáno omezení vlastnického práva - zástavní 

právo smluvní, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, věcné břemeno zřizování a provozování 

vedení, rozhodnutí o úpadku. Jiné závady či práva - výměnky, nájemní, pachtovní či předkupní práva apod. 

nebyly při místním šetření zjištěny.  

Nejsou známy žádné údaje o uplatňovaných restitučních nárocích. 

 

 

6. Dokumentace a skutečnost 

Zpracovateli byla k dispozici částečná projektová dokumentace k přístavbě objektu č. p. 508.  Při místním 

šetření bylo provedeno porovnání stavu uvedeného v katastru nemovitostí se skutečností. Nebyly zjištěny 

podstatné rozdíly. 

 

 

 

7. Postup ocenění      

Pro tržní oceňování jsou v odborné literatuře nejčastěji používány pojmy tržní cena, tržní hodnota, obchodní 

hodnota a obvyklá cena. Definice obvyklé ceny je uvedena v zákoně č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Obvyklá cena je v zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku definována následujícím způsobem: 

„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 věci 

a určí se porovnáním (statistickým vyhodnocením skutečně realizovaných prodejů). 

 

Mezinárodní oceňovací standardy definují pojem tržní hodnota jako odhadnutou částku, za kterou by 

aktivum mohlo být vyměněno v den ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při 

transakci založené na řádné koncepci podnikatelské politiky a za předpokladu, že obě strany jednaly vědomě, 

rozvážně a bez nátlaku. Ve znaleckých posudcích se provádí odhad tržní hodnoty předmětu ocenění, nikoliv 

přesné matematické vyčíslení částky, za jakou je nemovitost prodejná. Na konečnou cenu má totiž vliv 

spektrum okolností, přičemž každou z nich muže potenciální kupující pro sebe vyhodnotit jinak, z jiného 

úhlu pohledu. Zásadou přitom je, že vše by se mělo odvíjet od trhu; pokud trh s majetkem daného druhu 

neexistuje, použijí se náhradní metodiky, je však třeba upozornit, že se nejedná o ocenění na základě trhu. 

Tržním oceněním se tedy neurčuje absolutní hodnota majetku, ale interpretuje se chování kupujících na trhu 

ve vztahu k danému majetku. Jde o odborný názor vykonstruovaný na základě dostupných a relevantních 

informací k datu ocenění. 
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Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných 

ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihují současnou hodnotu majetku. Ta je velmi proměnlivá v 

čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se vyvíjejí v období rozvoje tržního hospodářství, stabilizace 

finanční politiky a soukromého podnikání. Použití metod a způsob stanovení tržní hodnoty je také ovlivněn i 

účelem, pro který se tržní hodnota majetku zjišťuje. Podkladem pro odhad tržní hodnoty bývá nejčastěji 

stanovení následujících hodnot: 

- věcné hodnoty nemovitostí 

- výnosové hodnoty nemovitostí 

- srovnávací hodnoty nemovitostí 

 
Věcná hodnota (časová) 

Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na vybudování nové stavby (pořízení pozemku) v současných 

cenách (reprodukční cena stavby), snížených o opotřebení, stanovené přiměřeně ke stáří a skutečnému stavu 

nemovitosti (časová cena, vystihující reálný technický stav v čase hodnocení). Stanovení věcné hodnoty je 

prováděno pomocí ukazatelů vydávaných ÚRS, pomocí cenového předpisu, nákladových kalkulací, 

podrobného položkového rozpočtu apod. Věcnou hodnotu pozemku lze stanovit porovnáním se skutečnými 

prodeji či nabízenými cenami, použitím cenového předpisu, metodou třídy polohy apod. 

Výše opotřebení staveb se stanoví v % na základě celkového stavu stavby s přihlédnutím zejména ke stáří 

stavby, předpokládané životnosti, údržbě, provedeným stavebním změnám a opravám, závadám a způsobu 

užívání. Uvede se předpoklad další životnosti (v rocích) s běžnou údržbou. 

 

Výnosová hodnota  

Výnosová hodnota vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem).  

Výnosové ocenění by mělo být provedeno u všech nemovitostí, které dosahují nebo mohou dosahovat 

výnosů z nájemného, zejména u všech nemovitostí s provozními prostory. Toto nájemné však musí být 

stanoveno jako nájemné v daném místě a čase obvyklé, tj. takové, které se na trhu dá i skutečně objektivně 

zjistit. Je nutné posoudit s komentářem i výši nájemného uvedenou v uzavřených nájemních smlouvách v 

době ocenění. Obvyklá výše nájemného musí odrážet daný stav nemovitosti.  

Výnosová hodnota nemovitostí se stanovuje jednoduchou kapitalizací stabilizovaného, trvale dosažitelného 

ročního čistého výnosu příslušnou mírou kapitalizace, tj. porovnáním s jistinou vloženou do banky při 

alternativním investování kapitálu: 

                                  stabilizovaný čistý roční výnos  x  100 (%) 

výnosová hodnota  = --------------------------------------------------- 

                                         úroková míra kapitalizace (% p.a.) 

Při kapitalizaci trvale dosažitelného ročního výnosu představuje výnosová hodnota nemovitosti jistinu, ze 

které při uložení do peněžního ústavu budou úroky stejné jako roční výnos nemovitosti. Vychází se z 

předpokladu, že majitel nemovitost pronajímá za účelem trvale odčerpatelného výnosu. Čistý výnos tvoří 

rozdíl příjmů z nájemného a výdajů, resp. nákladů vynaložených z titulu vlastnictví, provozování a 

pronajímání objektu. 

Zdroj výnosu tvoří jednotlivé podlahové plochy staveb určené k pronájmu, rozlišené dle účelu užívání a 

polohy ve stavbě. Zdrojem výnosu mohou být i běžně pronajímatelné volné části pozemků. 

Nájemné pro výpočet výnosu je nutné uvažovat bez úhrad za plnění a služby spojené s užíváním (např. teplo, 

teplou vodu, vodné, stočné, el. energii, odvoz TDO, ostrahu  apod.). 

Odpočitatelné roční výdaje (náklady) vynaložené z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání tvoří 

zejména: 

- daň z nemovitostí (staveb i pozemků) 

- pojištění staveb 

- odpisy vyjadřující jejich „střádací funkci“ na obnovovací investice (ne účetní ani daňové odpisy) 

- průměrné výdaje na běžnou údržbu a opravy 

- náklady na správu 

Příjem nelze počítat z výnosů podnikatelských aktivit provozovaných v nemovitosti. Jednalo by se o ocenění 

výnosů těchto podnikatelských aktivit (resp. podniku), nikoliv pouze nemovitosti. Výše míry kapitalizace 

musí odrážet situaci na trhu i rizika daného typu nemovitostí.  
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Stanovená výnosová hodnota vyjadřuje hodnotu celé nemovitosti, tzn. stavby i pozemku. 

 

Srovnávací hodnota 

Jedná se o výsledek vyhodnocení cen nedávno realizovaných prodejů či nabízených k prodeji nemovitostí 

srovnatelných svým charakterem, polohou, stavem, velikostí, možným výnosem, lokalitou apod. Toto 

srovnání je provedeno na základě zjištění a průzkumů znalce, konzultací s realitními kancelářemi a 

přiměřeným vyhodnocením nabídky a poptávky na trhu nemovitostí v dané lokalitě. Uvádí se srovnání jak 

celých nemovitostí, tak případně cen pozemků, hladin nájmů uvažovaných ve výnosovém ocenění, cen 

bytových ploch za 1 m2 apod. 

Mezi základní vlivy působící na hodnotu nemovitého majetku patří: 

Poloha nemovitostí: vzdálenost od center mest či obcí, vzdálenost od hlavních komunikačních tahů, přístup 

k silničním či železničním trasám. 

Využitelnost nemovitostí: stavebně - technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak 

předimenzovanost, účel staveb a možnost adaptace na jiné využití, kapacita inženýrských sítí a možnost 

jejich úpravy, možnosti přístaveb a rozšíření nemovitostí, omezené možnosti další výstavby (stavební 

uzávěry, ochranná pásma) 

Vlastnické vztahy a zátěžová břemena: stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypověditelnost, 
předkupní práva, věcná břemena, zástavní práva, soudní spory (např. restituční spory) 

Situace na realitním trhu: celkové trendy v prodeji nemovitostí, prodejnost obdobných nemovitostí v dané 

lokalitě 

V posudku musí být uvedeny zdroje informací, druh, poloha, srovnávané charakteristiky a hodnoty 

srovnávaných nemovitostí. Při používaní vlastních i cizích databázi cen musí znalec vždy zvažovat 

aktuálnost použití ceny k datu ocenění. Pro běžné nemovitosti (RD, byty, garáže, chaty, pozemky apod.) je 

nutné při srovnávací metodě respektovat srovnatelnou lokalitu srovnávaných nemovitostí, tj. není možné 

srovnávat nemovitosti z jiných měst, odlišných lokalit apod. Ve srovnávací hodnotě je nutné již zohlednit 

existující a nastupující trendy vývoje trhu nemovitostí. Výsledkem šetření je stanovení srovnávací hodnoty, 

tj. odhad prodejní ceny oceňovaných nemovitostí, realizovatelné max. 6-ti měsíční zprostředkovatelskou 

smlouvou. 

Analýzou výše uvedených hodnot je proveden odhad tržní hodnoty, přičemž ne ve všech případech je možno 

všechny hodnoty stanovit. Každá z výše popsaných metod má své klady a zápory. Metoda věcné hodnoty 

tzv. znovupořízení majetku stále postrádá svůj tržní charakter. Nejprůkaznější z metod je metoda porovnání 

tržních cen, jestliže pro použití této metody máme dostatečnou četnost aktuálních porovnatelných hodnot 

(cen z realizovaných prodejů). U podnikatelského majetku je důležitá hodnota výnosová. 

V daném případě je použita metoda věcná, výnosová a porovnávací. 

 

Toto ocenění je zpracováno v souladu s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami: 

- zpracovatel neprováděl žádná šetření směřující k pravosti a správnosti dokladů sloužících jako podklady 

pro zpracování tohoto znaleckého posudku 

- zpracovatel vyhotovil znalecký posudek podle podmínek trhu k datu ocenění a neodpovídá za případné 

změny, ke kterým může dojít po předání znaleckého posudku 

Platnost ocenění je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou 

cenu. 
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8. Celková situace – všeobecné údaje 

Nemovité věci – objekt č. p. 508 s pozemky se nachází v zastavěném území obce Velká Polom, v okrajové 

severní části obce, při ulici Průmyslová. Bezprostřední okolí je tvořeno zástavbou skladů, lehké výroby, 

kravína, napojení na rychlostní komunikaci č. 11 směr Ostrava – Opava ve vzdálenosti 900 m. Správní 

centrum obce cca 1,5 km, zastávka autobusu 1,3 km. Z pohledu využití oceňované nemovitosti pro komerční 

účely se jedná o polohu dobrou, s dobrým dopravním napojením, vzdálenost do Ostravy 7 km, do Opavy 14 

km. Objekt je přístupný z veřejné komunikace na pozemku parc. č. 287/13, 287/1, 287/11, 287/10, 287/38, 

287/34, 287/6 a 287/9 v majetku obce  a ČR, která vyúsťuje na ulici Osvoboditelů. 

Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí 

okresu Ostrava – město, Leží na spojnici měst Ostrava - Opava, kterou představuje státní silnice I/11. V obci 

se nachází rozšířená občanská vybavenost (pošta, mateřská a základní škola, PČR, kulturní a sportovní 

zařízení, zdravotnické zařízení, drobné služby, apod.), plná občanská vybavenost v městě Ostrava, dostupná 

hromadnou dopravou. 

 

 

Údaje o nemovitých věcech 

Předmětem ocenění je objekt č. p. 508 se souvisejícími pozemky parc. č. 287/37, 289/1 a 1365/34, objekt je 

v katastru nemovitostí veden jako jiná stavba (pro výrobu a skladování). Stavba je nepodsklepena, přízemní a 

částečně dvoupodlažní, po rekonstrukci a provedených přístavbách. Napojena je na přípojky inženýrských 

sítí – obecní vodovod (účtováno přes spol. NOVA), vedení NN, kanalizace svedena do žumpy, vytápění je 

ústřední. Možnost parkování na vlastním pozemku. Ke dni ocenění je objekt bez využití, kolaudován byl 

jako stolařská dílna, nicméně jej lze bez větších investic užívat i k jiným účelům - skladovacím, montážním, 

jiná výroba, s administrativním zázemím. 

 

Objekt č. p. 508 je postaven na pozemku parc. č. 289/1, pozemky parc. č. 287/37 a 1365/34 navazují na 

zastavěnou plochu parc. č. 289/1 v jednotném funkčním celku. 

 

 

Zastavěná plocha stavby:    1 307,45 m2 

Pozemky celkem:     3 611,00 m2 

 

 

 

 

9.  Popis nemovitých věcí 
 

 

a) Objekty 

a1) Stavba č. p. 508 na pozemku parc. č. 289/1 

 

Jedná se o nepodsklepený zděný objekt, částečně dvoupodlažní, původně vystavěn jako zemědělská stavba 

v areálu zemědělského družstva. V následujících letech byla provedena rekonstrukce a přístavby do dnešní 

podoby, kdy poslední využití stavby byla truhlářská výroba s lakovnou, včetně administrativního a soc. 

zázemí. 

 

Dispoziční řešení: 

1. NP – výroba, dílna, lakovna, sklady, soc. zařízení se šatnami, , elektrorozvodna, 2x kotelna,  

2. NP – hala, 3x kancelář, kuchyňka, soc. zařízení 
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Konstrukce a vybavení 

Objekt je založen na betonových základech, obvodové konstrukce zděné cihelné tl. 45 cm a plynosilikátové 

ve 2. NP, strop betonový a dřevěný trámový s rovným podhledem. Střešní konstrukce dřevěný krov sedlový 

a pultový, s krytinou asfaltovanou, klempířské konstrukce pozink. Venkovní povrchy vápenná omítka, 

zateplení severní štítové stěny (nedokončeno), vnitřní vápenné omítky, keram. obklad v soc. zařízení. 

Podlahy beton, keramická dlažba, lino. Okna jsou plastová, dveře hladké plné, vrata plastová sekční. 

Schodiště betonové, stupně s keram. dlažbou. Zdroj vody z obecní přípojky, ohřev vody elektrickým 

bojlerem, odpady odvedeny  do žumpy, zemní plyn nezaveden, elektro 230/400V, bleskosvod osazen. 

Vytápění ústřední s kotlem na dřevoštěpku, s otopnými tělesy. Vybavení kuchyně standardní, soc. zařízení – 

v obou patrech úplné pro muže a ženy - WC, umyvadla, sprchy, pisoáry. Ostatní – zabezpečovací zařízení, 

objekt lakovny je vybaven odsávací technologií mokrého lakování, výroba je vybavena odsáváním strojů. 

Vytápění řešeno dvěma samostatnými kotly na dřevoštěpku (jeden kotel umístěn ve venkovní kotelně vedle 

lakovny). 

Původní zemědělská stavba pochází dle dodaných podkladů z šedesátých let jako součást zemědělského 

areálu. V 2011 byla stavba zrekonstruována jako truhlářská dílna společně s výstavbou přístřešku skladu, 

v roce 2013 provedena přístavba lakovny s venkovní kotelnou, dílny a soc. zařízení. K datu ocenění je objekt 

v dobrém stavebně technickém stavu.  

 

Pozn. 

Oba kotle a odsávací technologie mokrého lakování, kterou je vybavena přístavba lakovny, nejsou majetkem 

vlastníka oceňovaných nemovitých věcí, nejsou součástí ocenění. Taktéž není dle požadavku objednatele 

součástí ocenění odsávací zařízení venkovní. 

 

 

 

a2) Venkovní sklad na pozemku parc. č 289/1 

 

Otevřený přístřešek přistavěný k severovýchodní straně objektu č. p. 508 o půdorysu 14,10 x 6,65 m. 

Konstrukce z dřevěných pilířů, střecha pultová s plechovou krytinou a pozink. klemp. prvky. Podlaha 

zámková dlažba, boční strany zakryty. 

   

 

b) Pozemky parc. č. 287/37, 289/1, 1365/34 

 

Předmětem ocenění jsou pozemky v k. ú. Velká Polom, okres Ostrava - město:  

 

Č. parcely Druh pozemku Způsob využití Výměra [m2] Způsob ochrany 

287/37 Ostatní plocha Manipulační plocha 1769  

289/1 Zastavěná plocha a nádvoří 
 

1387  

1365/34 Orná půda  455 ZPF 

 

Pozemek parc. č. 289/1 je zastavěn stavbou č. p. 508, nezastavěná část slouží jako zpevněná parkovací 

plocha a manipulační plocha. 

Pozemky parc. č. 287/37 a 1365/34 jsou se stavbou č. p. 508 a zastavěným pozemkem ve funkčním celku 

jako manipulační, skladovací a přístupová plocha.  
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Pozemky jsou částečně sklonité, v místě je možnost napojení na veřejný vodovod a vedení NN. 

 

V platném územním plánu obce Velká Polom jsou pozemky převážně v ploše V – 1 (plocha výroby a 

skladování), malá jižní část v ploše SK – Z1 (koridory smíšené bez rozlišení, plocha zastavitelná). 

Pozemky se nenachází v záplavovém území. 

 

 

 

c) Příslušenství nemovitých věcí 

 

• Zpevněná plocha asfaltová  

• Zpevněná plocha ze zámkové dlažby – před vstupem do administrativní části objektu na pozemku 

parc. č. 287/37   

• Oplocení – pouze částečné z drátěného pletiva   

• Přípojky inženýrských sítí – vodovod, vedení NN venkovní 

• Žumpa 

 

 

 

 

Dle listu vlastnictví č. 1139 je v části C k pozemku parc. č. 287/37 zapsáno omezení vlastnického práva - 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení součásti distribuční soustavy - podzemní elektrické vedení 

NN a přípojkový pilíř, oprav a údržby s právem provádět úpravy za účelem její obnovy, výměny, 

modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění dle čl. III. Smlouvy v rozsahu GP č. 966-

303/2016, pro oprávněného ČEZ Distribuce, na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene úplatné ze dne 

10.11.2016. Vzhledem k charakteru věcného břemene, které podstatně neomezuje užívání pozemku, nebude 

k němu při ocenění přihlédnuto. 
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B. OCENĚNÍ 

 

B. 1. VĚCNÁ HODNOTA 
 

Ke zjištění věcné hodnoty je přiměřeně využit zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuální znění 

a vyhláška č. 443/2016 Sb.. Věcnou hodnotu pozemku lze stanovit dle cenové mapy, cenového předpisu, 

porovnáním se skutečnými prodeji či nabízenými cenami apod.  

 

 

a) Objekty 

a1) Objekt č. p. 508 – § 12 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Hala: E. budovy pro průmysl a skladování (bez jeřábových drah) 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Polohový koeficient: 0,900 

Kód klasifikace CZ-CC: 125111 Budovy pro průmysl 

Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.13.1..2  haly pro průmysl (výrobní) 

Koeficient změny ceny stavby: 2,132 

Podlaží: 

Název Výška Zastavěná plocha 

1.NP 3,00 m 12,50×54,70 =  683,75 m2 

2.NP 3,20 m 12,50×9,15 =  114,38 m2 

Součet: 6,20 m    798,13 m2 

 

Průměrná výška podlaží PVP: =  3,03 m 

Průměrná zastavěná plocha podlaží PZP: =  399,07 m2 

Obestavěný prostor OP: 

Hlavní část: 

1.NP,2.NP vč. 

zastřešení 

((5,715+1,485/2)×12,50×9,15)+((3,40+1,86/2)×12,50×45,55) 

=  3 203,97 m3 

 

Přístavba dílny a soc. zařízení: 

1.NP (3,78×39,00×5,95)+((4,90+1,98/2)×15,70×5,95) =  1 427,36 m3 

 

Přístavba lakovny s kotelnou: 

1.NP ((0,55+(4,51+5,23)/2)×11,50×24,90)+(3,48×3,60×3,30) =  1 593,36 m3 

Obestavěný prostor – celkem: =  6 224,69 m3 

Vybavení: 

 Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl 

1. Základy včetně zemních prací – betonové pásy 9,40 % Standardní  

2. Svislé nosné konstrukce – zděné tl. 45 cm, cihelné,  20,30 % Standardní 50 % 

  – zděné tl. 45 cm, cihelné, plynosil.  Standardní 50 % 

3. Stropy – dřevěné trámové s rovným podhledem 8,20 % Standardní  

4. Krov, střecha – sedlový 10,20 % Standardní 50 % 

  – sedlový, pultový  Standardní 50 % 

5. Krytiny střech – asfaltované pásy 2,90 % Standardní  

6. Klempířské konstrukce – žlaby a svody z pozinkovaného plechu 0,70 % Standardní 50 % 

  – žlaby a svody z pozinkovaného plech  Standardní 50 % 

7. Úprava vnitřních povrchů – vápenné omítky 6,90 % Standardní  
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 Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl 

8. Úprava vnějších povrchů – vápenné omítky 3,90 % Standardní  

9. Vnitřní obklady 0,00 % Neuvažuje se 

10. Schody – betonové s dlaždicemi 0,80 % Standardní  

11. Dveře – hladké plné 3,20 % Standardní  

12. Vrata – plastová sekční 2,30 % Standardní  

13. Okna – plastová 5,20 % Nadstandardní  

14. Povrchy podlah – litý beton, dlažba, PVC 4,80 % Standardní 50 % 

  – dlažba, PVC  Standardní 50 % 

15. Vytápění – ústřední  s kotlem na dřevoštěpku 1,30 % Standardní 35 % 

  – není počítáno s kotlem, instalovány jsou  Nevyskytuje se 65 % 

16. Elektroinstalace – světelná a motorová 8,30 % Standardní  

17. Bleskosvod – ano 0,40 % Standardní  

18. Vnitřní vodovod – plastové, studená a teplá voda 0,90 % Standardní  

19. Vnitřní kanalizace – ze všech zařízení do žumpy 0,80 % Standardní  

20. Vnitřní plynovod 0,00 % Neuvažuje se 

21. Ohřev vody – el. bojler 0,40 % Standardní  

22. Vybavení kuchyní 0,00 % Neuvažuje se 

23. Vnitřní hygienická vybavení – WC, umyvadla, sprchy, pisoáry 2,20 % Nadstandardní  

24. Výtahy (u více podlažních hal) 0,00 % Neuvažuje se 

25. Ostatní – mříže, zabezpečovací zařízení, telefon 6,90 % Standardní  

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4: 

Základní koeficient K4: 1,0000 

Úprava koeficientu K4: 

13. Okna   0,54 × 5,20 % × 50 % + 0,0140 

    0,54 × 5,20 % × 50 % + 0,0140 

15. Vytápění –0,54 × 1,852 × 1,30 % × 65 % – 0,0085 

23. Vnitřní hygienická vybavení   0,54 × 2,20 % × 50 % + 0,0059 

    0,54 × 2,20 % × 50 % + 0,0059 

Hodnota koeficientu vybavení stavby K4: = 1,0313 

Ocenění: 

Základní cena ZC:   1 620,–  Kč/m3 

Koeficient konstrukce K1: ×   1,0750 

Koeficient K2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : ×   0,9365 

Koeficient K3 = 0,30 + (2,80 / PVP)  0,6 : ×   1,2241 

Koeficient vybavení stavby K4: ×   1,0313 

Polohový koeficient K5: ×   0,9000 

Koeficient změny cen staveb Ki: ×   2,1320 

Základní jednotková cena upravená: =   3 950,60 Kč/m3 

Základní cena upravená: 6 224,69 m3 × 3 950,60 Kč/m3 = 24 591 260,31 Kč 

Určení opotřebení analytickou metodou: 

Konstrukce: 

1. Základy včetně zemních prací – standardní 50 % 

opotřebení: 55 / (55 + 95) × 100 = 36,667 % 

36,667 % × 9,40 % × 50 % / 1,0313 + 1,671 % 

1. Základy včetně zemních prací – standardní 50 % 

opotřebení: 55 / (55 + 95) × 100 = 36,667 % 

36,667 % × 9,40 % × 50 % / 1,0313 + 1,671 % 

2. Svislé nosné konstrukce – standardní 50 % 

opotřebení: 55 / (55 + 65) × 100 = 45,833 % 

45,833 % × 20,30 % × 50 % / 1,0313 + 4,511 % 

2. Svislé nosné konstrukce – standardní 50 % 

opotřebení: 4 / (4 + 116) × 100 = 3,333 % 
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3,333 % × 20,30 % × 50 % / 1,0313 + 0,328 % 

3. Stropy – standardní 

opotřebení: 6 / (6 + 124) × 100 = 4,615 % 

4,615 % × 8,20 % / 1,0313 + 0,367 % 

4. Krov, střecha – standardní 50 % 

opotřebení: 6 / (6 + 114) × 100 = 5,000 % 

5,000 % × 10,20 % × 50 % / 1,0313 + 0,247 % 

4. Krov, střecha – standardní 50 % 

opotřebení: 4 / (4 + 116) × 100 = 3,333 % 

3,333 % × 10,20 % × 50 % / 1,0313 + 0,165 % 

5. Krytiny střech – standardní 50 % 

opotřebení: 6 / (6 + 34) × 100 = 15,000 % 

15,000 % × 2,90 % × 50 % / 1,0313 + 0,211 % 

5. Krytiny střech – standardní 50 % 

opotřebení: 4 / (4 + 36) × 100 = 10,000 % 

10,000 % × 2,90 % × 50 % / 1,0313 + 0,141 % 

6. Klempířské konstrukce – standardní 50 % 

opotřebení: 6 / (6 + 34) × 100 = 15,000 % 

15,000 % × 0,70 % × 50 % / 1,0313 + 0,051 % 

6. Klempířské konstrukce – standardní 50 % 

opotřebení: 4 / (4 + 36) × 100 = 10,000 % 

10,000 % × 0,70 % × 50 % / 1,0313 + 0,034 % 

7. Úprava vnitřních povrchů – standardní 50 % 

opotřebení: 6 / (6 + 34) × 100 = 15,000 % 

15,000 % × 6,90 % × 50 % / 1,0313 + 0,502 % 

7. Úprava vnitřních povrchů – standardní 50 % 

opotřebení: 4 / (4 + 36) × 100 = 10,000 % 

10,000 % × 6,90 % × 50 % / 1,0313 + 0,335 % 

8. Úprava vnějších povrchů – standardní 

opotřebení: 4 / (4 + 46) × 100 = 8,000 % 

8,000 % × 3,90 % / 1,0313 + 0,303 % 

10. Schody – standardní 

opotřebení: 55 / (55 + 65) × 100 = 45,833 % 

45,833 % × 0,80 % / 1,0313 + 0,356 % 

11. Dveře – standardní 50 % 

opotřebení: 6 / (6 + 44) × 100 = 12,000 % 

12,000 % × 3,20 % × 50 % / 1,0313 + 0,186 % 

11. Dveře – standardní 50 % 

opotřebení: 4 / (4 + 46) × 100 = 8,000 % 

8,000 % × 3,20 % × 50 % / 1,0313 + 0,124 % 

12. Vrata – standardní 

opotřebení: 4 / (4 + 36) × 100 = 10,000 % 

10,000 % × 2,30 % / 1,0313 + 0,223 % 

13. Okna – nadstandardní 50 % 

opotřebení: 6 / (6 + 44) × 100 = 12,000 % 

12,000 % × 5,20 % × 50 % × 1,54 / 1,0313 + 0,466 % 

13. Okna – nadstandardní 50 % 

opotřebení: 4 / (4 + 46) × 100 = 8,000 % 

8,000 % × 5,20 % × 50 % × 1,54 / 1,0313 + 0,311 % 

14. Povrchy podlah – standardní 50 % 

opotřebení: 6 / (6 + 34) × 100 = 15,000 % 

15,000 % × 4,80 % × 50 % / 1,0313 + 0,349 % 

14. Povrchy podlah – standardní 50 % 

opotřebení: 4 / (4 + 36) × 100 = 10,000 % 

10,000 % × 4,80 % × 50 % / 1,0313 + 0,233 % 

15. Vytápění – standardní 35 % 

opotřebení: 4 / (4 + 36) × 100 = 10,000 % 
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10,000 % × 1,30 % × 35 % / 1,0313 + 0,044 % 

16. Elektroinstalace – standardní 50 % 

opotřebení: 6 / (6 + 34) × 100 = 15,000 % 

15,000 % × 8,30 % × 50 % / 1,0313 + 0,604 % 

16. Elektroinstalace – standardní 50 % 

opotřebení: 4 / (4 + 36) × 100 = 10,000 % 

10,000 % × 8,30 % × 50 % / 1,0313 + 0,402 % 

17. Bleskosvod – standardní 

opotřebení: 4 / (4 + 36) × 100 = 10,000 % 

10,000 % × 0,40 % / 1,0313 + 0,039 % 

18. Vnitřní vodovod – standardní 50 % 

opotřebení: 6 / (6 + 44) × 100 = 12,000 % 

12,000 % × 0,90 % × 50 % / 1,0313 + 0,052 % 

18. Vnitřní vodovod – standardní 50 % 

opotřebení: 4 / (4 + 46) × 100 = 8,000 % 

8,000 % × 0,90 % × 50 % / 1,0313 + 0,035 % 

19. Vnitřní kanalizace – standardní 50 % 

opotřebení: 6 / (6 + 44) × 100 = 12,000 % 

12,000 % × 0,80 % × 50 % / 1,0313 + 0,047 % 

19. Vnitřní kanalizace – standardní 50 % 

opotřebení: 4 / (4 + 46) × 100 = 8,000 % 

8,000 % × 0,80 % × 50 % / 1,0313 + 0,031 % 

21. Ohřev vody – standardní 

opotřebení: 4 / (4 + 26) × 100 = 13,333 % 

13,333 % × 0,40 % / 1,0313 + 0,052 % 

23. Vnitřní hygienická vybavení – nadstandardní 50 % 

opotřebení: 6 / (6 + 24) × 100 = 20,000 % 

20,000 % × 2,20 % × 50 % × 1,54 / 1,0313 + 0,329 % 

23. Vnitřní hygienická vybavení – nadstandardní 50 % 

opotřebení: 4 / (4 + 26) × 100 = 13,333 % 

13,333 % × 2,20 % × 50 % × 1,54 / 1,0313 + 0,219 % 

25. Ostatní – standardní 

opotřebení: 4 / (4 + 11) × 100 = 26,667 % 

26,667 % × 6,90 % / 1,0313 + 1,784 % 

Opotřebení analytickou metodou celkem: = 16,417 % 

Odpočet opotřebení: 24 591 260,31 Kč × 16,417 % – 4 037 147,21 Kč 

Cena po odečtení opotřebení: = 20 554 113,10 Kč 

 

Objekt č. p. 508 – zjištěná cena: 20 554 113,10 Kč 

 

 

a2) Venkovní sklad – § 16 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Vedlejší stavba: typ I–G 

Svislá nosná konstrukce: přístřešky 

Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží 

Koeficient vybavení stavby: 1,000 

Polohový koeficient: 0,900 

Kód klasifikace CZ-CC: 1274 Budovy nebytové ostatní 

Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.19.9  objekty ostatní jinde neuvedené 

Koeficient  změny ceny stavby: 2,113 
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Podlaží: 

1.NP 

Výška:  3,60 m 

Zastavěná plocha: 14,10×6,65 =  93,77 m2 

Obestavěný prostor OP: 

1.NP 3,60 × 14,10×6,65 =  337,55 m3 

Vybavení: 

 Název, popis Obj. podíl Hodnocení 

1. Základy – betonové patky 12,20 % Standardní 

2. Obvodové stěny – dřevěné pilíře 31,00 % Standardní 

3. Stropy 0,00 % Neuvažuje se 

4. Krov – pultový 33,50 % Standardní 

5. Krytina – plech 12,80 % Standardní 

6. Klempířské práce – z pozink. plechu 4,20 % Standardní 

7. Úprava povrchů – nátěr 6,30 % Standardní 

8. Schodiště 0,00 % Neuvažuje se 

9. Dveře 0,00 % Neuvažuje se 

10. Okna 0,00 % Neuvažuje se 

11. Podlahy 0,00 % Neuvažuje se 

12. Elektroinstalace 0,00 % Neuvažuje se 

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4: 

Základní koeficient K4: 1,0000 

Hodnota koeficientu vybavení stavby K4: = 1,0000 

Ocenění: 

Základní jednotková cena   750,–  Kč/m3 

Koeficient vybavení stavby K4: ×   1,0000 

Polohový koeficient K5: ×   0,9000 

Koeficient změny cen staveb Ki: ×   2,1130 

Základní jednotková cena upravená: =   1 426,28 Kč/m3 

Základní cena upravená: 337,55 m3 × 1 426,28 Kč/m3 = 481 440,81 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou: 

Stáří: 6 roků 

Předpokládaná další životnost: 44 roků 

Opotřebení: 100 × 6 / (6 + 44) = 12,000 % 

Odpočet opotřebení: 481 440,81 Kč × 12,000 % – 57 772,90 Kč 

Cena objektu po odečtení opotřebení: = 423 667,91 Kč 

 

Venkovní sklad – zjištěná cena: 423 667,91 Kč 

 

Ceny objektů včetně opotřebení: 

1) Objekt č. p. 508 20 554 113,10 Kč 

2) Venkovní sklad 423 667,91 Kč 

Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: 20 977 781,01 Kč 

Cena po zaokrouhlení: 20 997 780,–  Kč 
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b)  Venkovní úpravy a inženýrské stavby 
 

Venkovní úpravy a inž. stavby oceněny zjednodušeným způsobem procentem z reprodukční ceny staveb  vč. 

opotřebení. 

Stanovené procento z reprodukční ceny staveb:     3% 

Reprodukční cena stavby vč. opotřebení pro ocenění venkovních úprav:  20 977 780,00 

3% z ceny stavby        629 333,40 

Venkovní úpravy a inženýrské stavby – zjištěná cena   629 330,00 Kč 

 

 

 

 

c)   Pozemky parc. č. 287/37, 289/1 a 1365/34 

 

 

Cena pozemků je stanovena porovnáním. Pro potřeby stanovení věcné hodnoty nemovitostí, souboru staveb 

a pozemků, se hodnota oceňovaných pozemků zjišťuje, jako by byly nezastavěné. 

Srovnávací metoda, též komparativní metoda či metoda srovnatelných hodnot, je statistická metoda. Vychází 

z toho, že z většího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako základ pro 

hodnocení určité nemovitosti (pro zjištění její obvyklé ceny). Srovnání je provedeno na základě základních 

kritérií, která bezprostředně ovlivňují výslednou tržní cenu. Kombinace (násobení) několika koef. odlišnosti 

udává index odlišnosti, který vyjadřuje vliv více vlastností na rozdíl v ceně. Srovnatelné hodnoty nemovitostí 

jsou obvykle stanovovány dle již realizovaných prodejů (kupních smluv) nebo se opírají o šetření 

spolupracujících odhadců, realitních kanceláří v daném regionu, o vlastní databázi a zkušenosti zhotovitele 

posudku či o realitní inzerci.  

 

Jako podklady byly použity údaje z vlastní databáze, informace o uskutečněných převodech z katastru 

nemovitostí, informace z nabídek z internetových stránek a dražeb. Nabídkové ceny v inzerci jsou 

redukovány, zpravidla o 5 – 25%, jelikož se jedná o stranu nabídky (nabízená cena je vždy vyšší než cena 

poptávaná), a ne o konkrétní již dojednanou cenu nemovitosti. 

 

 

 

 

Přehled realizovaných či nabízených srovnávacích objektů 

 

 

Pozemek Lokalita 
Velikost 

(m2) 

Cena 

v Kč/m2 

Zdroj, 

datum  

Pozemek nezpevněný, umístěný v areálu bývalého zem. 

družstva, užívaný ke skladování. Přístup po zpevněné 

komunikaci v rámci areálu, s napojením na ul. Osvoboditelů. 

V místě je možnost napojení na vodovod, NN. Dle ÚP obce 

veden jako plocha pro výrobu a skladování. Totožný areál 

jako oceňované pozemky.. 

Velká Polom, 

ul. 

Osvoboditelů 

398,00 314,00 

 

KN - převod 

09/2014 

 

Soubor 3 pozemků v průmyslové oblasti s přístupem z ul. 

Družstevní. V místě vodovod, NN. Dle ÚP obce veden jako 

plocha pro výrobu a skladování. Poblíž oceňovaných 

pozemků. 

Velká Polom, 

ul. Družstevní 
2 111,00 320,00 

 

KN - převod 

06/2016 
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Nabízíme ke koupi pozemek v Háji ve Slezsku část 

Smolkov, na okraji obce v zóně nerušivého podnikání. 

Přístup je po obecní komunikaci. Téměř na hranici pozemku 

se nachází všechny sítě. Pozemek je územním plánem určen 

z hlediska funkčního využití - obchodní, administrativní 

budovy, drobnou výrobu či služby.  

Háj ve Slezsku, 

ul. Vančurova 
5 192,00 305,00 

 

Nabídka 

REMAX 

11/2017 

 

Nabízíme slunný rovinatý pozemek na okraji obce s 

výborným příjezdem vhodný ke komerční zástavbě objekty 

nerušící okolí. Veškeré inženýrské sítě se nacházejí v 

blízkosti pozemku 

Kravaře 5 214,00 550,00 

 

Nabídka 

Fincentrum 

11/2017 

 

 

 

Dle provedeného průzkum byly v uplynulé době zobchodovány či nabízeny v realitní inzerci v oblasti, kde se 

nachází oceňované nemovitosti, a v širším okolí, zastavitelné pozemky určené k průmyslu v rozpětí 314,00 – 

550,00 Kč/m2.  

S ohledem na uvedené skutečnosti srovnávací hodnotu pozemků stanovuji ve výši 350,00 Kč/m2. 
 

 

 

Pozemek parc. č. 287/37 1769 m2 x  350,00 Kč/m2 =  619 150,00 Kč 

Pozemek parc. č. 289/1  1387 m2 x  350,00 Kč/m2 =  485 450,00 Kč 

Pozemek parc. č. 1365/34 455 m2  x  350,00 Kč/m2 =  159 250,00 Kč 

Celkem          1 263 850,00 Kč 

 

 

 

 

 

Rekapitulace věcné hodnoty (časové ceny) 

Název Věcná hodnota (Kč) 

Objekt č. p. 508, sklad 20 997 780,00 

Venkovní úpravy a inž. stavby 629 330,00 

Pozemky parc. č. 287/37, 289/1 a 1365/34 1 263 850,00 

 Celkem zaokrouhleno 22 890 960,00 
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B. 2.   VÝNOSOVÁ HODNOTA  

 

 
Výnosové oceňování je jednou ze standardních metod zjišťování odhadu tržní hodnoty mezinárodně 

uznávanou a používanou. Výnosová hodnota vyjadřuje schopnost věci nemovité vytvářet výnos. Dosahovaný 

výnos je pak charakteristikou užitkovosti. 

 

Výnosovou hodnotu věci nemovité je možné stanovit v zásadě dvěma způsoby: 

1. kapitalizací stabilizovaného, trvale dosažitelného ročního výnosu příslušnou mírou kapitalizace 

(zjednodušeně tj. porovnáním s jistinou vloženou do banky při alternativním investování kapitálu), 

2. diskontováním budoucích výnosů z věci nemovité za delší časové období na současnou hodnotu, tj. 

stanovením hodnoty proměnného toku výnosů (cash flow) na hodnotu současnou, tj. hodnotu v čase 

ocenění věci nemovité. 

 

Při analýze diskontovaného cash flow, je nutné vzít na vědomí nutnost odhadování proměnného toku příjmů 

za delší časové období (např. 5, 10, 15 let, zbytková životnost stavby). Je ale také nutné odhadnout a 

diskontovat prodejní hodnotu věci nemovité na konci tohoto analyzovaného období. Proto je diskontování 

budoucích výnosů vhodnější k používání v již stabilizovaném ekonomickém prostředí, kde již nedochází k 

výraznějším změnám vstupních údajů pro výpočet, a kde i trh s věcmi nemovitými je již bez větších výkyvů 

a stabilizovaný. 

V přechodném období ekonomiky, ve kterém se ještě stále Česká republika nachází, je však toto vytváření 

dlouhodobějších prognóz často problematické a diskutabilní. 

Z uvedených důvodů, a dále s vědomím, že výnosové ocenění je pouze jednou z metod pro stanovení odhadu 

tržní hodnoty, je zatím dávána přednost do jisté míry jednoduššímu způsobu stanovení výnosové hodnoty tj., 

kapitalizaci stabilizovaného trvale dosažitelného ročního výnosu podle výrazu: 

 

 

          čistý zisk z nájmu nemovitosti za rok 

            Cv =  

                    úroková míra setinná 
 

 

Obecně k metodice ohodnocení 

Při kapitalizaci trvale dosažitelného ročního výnosu, je možné si zjednodušeně představit výnosovou 

hodnotu věci nemovité jako jistinu, ze které při uložení do peněžního ústavu, budou úroky stejné jako roční 

výnos z věci nemovité. Je důležité si uvědomit, že výnos, a z něj odvozenou výnosovou hodnotu věci 

nemovité, není možné považovat za hodnotou fixní a je nutné ji aktualizovat v návaznosti na změny 

podstatných vstupů, tj. především výši úrokové míry kapitalizace, vývoj úrovně nájemného, cen stavebních 

prací, nákladů na správu a údržbu. Je tedy nutné vzít tuto flexibilitu ohodnocení věci nemovité výnosovou 

metodou v úvahu, a považovat ji za jeden z podkladů odhadu tržní hodnoty. 

 

 

Zavedené předpoklady, úvodní informace 

Vychází se z předpokladu, že majitel věci nemovité pronajímá za účelem dosažení trvale odčerpatelného 

výnosu. 

Výnos je stanoven jako rozdíl příjmů z nájemného a výdajů, resp. nákladů vynaložených z titulu vlastnictví, 

provozování a pronajímání objektu. Výnosová hodnota vyjadřuje tzv. "věčnou rentu" věci nemovité (staveb i 

pozemků), pokud není výpočet rozdělen stanovením nájemného z pozemku, které je vykázáno na straně 

nákladů; pak je výnosová hodnota stanovena pouze pro stavbu samotnou. 
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Dosažitelné příjmy z nájemného: 
 

Příjem z nemovitosti je nutné počítat z nájemného, nikoli třeba ze zisku podniku v nemovitosti umístěného, 

kdy by se jednalo již o ocenění podniku. Vstupní parametry vycházejí buď z informací a podkladů dodaných 

objednatelem (nájemní smlouvy) nebo jsou odvozeny z výše nájemného, obvyklého v daném místě a čase.  

 

Oceňovaný objekt je v současnosti bez využití, nájemní smlouva není sjednána, proto bude nájemné 

stanoveno ve výši nájemného obvyklého v místě a čase. Vzhledem k nedostatku nabízených obdobných 

objektů v místě je při stanovení výše výnosů z pronájmu oceňovaných nemovitostí vycházeno z nabídky 

srovnatelných objektů také v širším okolí. Je uvažováno s nájemným stanoveným v relaci odpovídající 

současné nabídce a poptávce na trhu, lokalitě a kvalitě pronajímaných nemovitostí. 

 

 

 

 

Přehled pronájmů výrobních, skladových, provozních prostor 

 

 

 

Lokalita Popis 

Užitná 

plocha 

(m2) 

Nájemné 

(Kč/m2/rok) 

Děhylov 

K pronájmu prostory 130 m2, vhodné pro výrobu, skladování, dílnu. 

Dílna se nachází vedle obce Děhylov s dobrou dostupností i přes 

MHD. Zdvihací zařízení je součástí pronájmu. Prostory vytápěny s 

možností volby - plyn nebo pevná paliva. Rozvody elektro zajištěny v 

rozsahu 220 V i 380 V. V dílně je provedena instalace vody včetně 

ohřevu, možnost pronájmu přilehlé kanceláře či parkovacích - 

skladových prostor v areálu. Není povolen účel využití – autoservis 

Bez venkovních ploch. 

130,00 696,00 

Kravaře 

Pronajmeme komerční prostory vhodné pro dílnu, výrobu, skladování, 

obchodní prostory nebo kanceláře přímo uprostřed obce Kravaře. K 

dispozici je 2. a 3.NP + sociální zařízení (včetně sprch). Každé patro 

nabízí cca 200-250 m2. Jedná se o velké místnosti téměř přes celé 

patro. Dále je pak možno pronajmout si kancelářské prostory v 1.NP 

objektu, které lze využít jako byt nebo jako prodejní prostory. K 

dispozici je elektřina do 50 kW. Dostupnost pomocí nákladního 

výtahu přímo z parkoviště v objektu, které lze využívat. Vlastní vstup 

do budovy. Celý objekt je uzamykatelný. Vytápění plynovým kotlem. 

Objekt byl rekonstruován v roce 2003.  

499,00 720,00 

Ostrava – 

Martinov, ul. Na 

Svobodě 

Pronájem nebytových prostor v komerčním objektu na rozhraní Poruby 

a Martinova, ulice Na Svobodě. Jedná se o pronájem 1/4 budovy 

rozkládající se na 2 podlažích o celkové výměře 366 m². Prostory byly 

dříve využívány jako elektrikářské dílny a kanceláře. Komerční 

budova disponuje společným sociálním zázemím a kuchyňkou pro 

každé patro a křídlo, dvěma nákladními výtahy a rampou. K prostorám 

náleží v ceně nájmu automaticky 7 parkovacích stání na nádvoří 

objektu. Vhodné jako sklady a dílny se zázemím pro zaměstnance. 

Pronajímatel pronajme prostory pouze jako celek s tím, že je následně 

možné prostory dále podnajímat 

366,00 816,00 

Hlučín, ul. Cihelní 

Nabízíme k pronájmu výrobní nebo skladovou halu o velikosti 600 m2 

v lokalitě mezi Hlučínem a Ludgeřovicemi. Je možné k hale pronájem 

i zázemí - kuchyňka, šatny, sociální zařízení přímo v objektu. Jedná se 

o lehkou skeletovou konstrukci s vyzdívkou, s nuceným větráním,  

novostavba, sekční vrata. 

600,00 1080,00 
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Ostrava – 

Vítkovice, ul. 

Štramberská 

Nabízíme k pronájmu funkční dílnu, která je částečně vybavená 

technickými pomůckami (více informací u makléře) dílna má 100 m2, 

zde je ještě jedna místnost navíc, kde je kuchyňka a možnost, zde mít 

nějaké kancelářské zázemí, či jiné využití. K dílně je také rampa pro 

nakládaní a výklad zboží s možností využití parkoviště. 

100,00 1680,00 

Ostrava – Nová 

Bělá, ul. 

Mitrovická 

Nabízíme k pronájmu rekonstruované prostory ke skladování a výrobu 

v lokalitě Ostrava - Nová Bělá, ul. Mitrovická.Rozměry haly jsou 

17,8m x 29,7m, ocelová konstrukce zateplena PUR panely včetně 

střechy, výška stropu 6m, 2x rolovací vrata s dostatečnou šířkou a 

výškou pro vjezd kamionů (4,3m x 4,5m), betonová podlaha , 

kamerový systém a bezpečnostní zařízení, internet. Kancelář a sociální 

zařízení po dohodě s majitelem. Možnost parkování kamionů a 

osobních aut u haly. Areál má velmi dobré dopravní spojení do centra 

Ostravy, Frýdku Místku a Příbora 

522,00 1128,00 

Ostrava – Nová 

Bělá, ul. 

Mitrovická 

K pronájmu 127 m2 - stolárna, montážní dílna, sklad, výroba, 

autodílna - výška stropu 2,7 m, možnost využití i k jiné obdobné 

činnosti. Prostor je kolaudován jako stolárna. V zázemí další místnost 

- jako šatna, dále sprchový kout a samostatné WC. Vytápění prostoru 

kotlem na TP s radiátorovými rozvody v každé části dílny. Ohřev 

vody el. bojlerem. Elektřina 220V a 380V. Po vzájemné dohodě - 

zajištění montáže předních velkých vstupních - vjezdových vrat. 

Parkování přímo před objektem - větší počet vozů bez potíží. 

127,00 996,00 

 

 

Obvyklé nájemné je stanoveno na základě porovnání nabízených či realizovaných nájmů výrobních, 

skladovacích, a podobných prostor, se zohledněním velikosti ploch, lokality, dostupnosti, vybavenosti apod. 

 

Obvyklé nájemné:                  900,00 Kč/m2/rok 

Užitná plocha 1. a 2. NP:  1020,00 + 180,00 m2 = 1200,00 m2 

 

 

 

Náklady: 

 

• Daň z nemovitosti     (převzato) ve výši 14 500,00 Kč/rok  

• Pojištění nemovitosti    (převzato) ve výši 18 000,00 Kč/rok 

• Průměrné roční výdaje na opravu a údržby a správu nemovitosti – za průměrné roční výdaje na 

opravu a údržbu se považují běžné opravy a údržba nemovitosti. Nejedná se o plánované velké opravy a 

rekonstrukce. Náklady jsou uvažovány ve výši 40 000,00 Kč/rok 

• Míra kapitalizace - úroková míra, úroková sazba) udává, kolik činí úroky z jistiny po určitém období. 

Pro daný případ je převzata dle oceňovacího předpisu a stanovena ve výši 9,00 % (výroba, skladování). 

 

Je uvažováno se ztrátou 15% při výpadku pronájmu.  
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  Stanovení výnosové hodnoty 

 

Výpočet ceny výnosovým způsobem 

a) Výměry pronajímaných ploch: 

Kancelářské plochy:  m2 180,00 

Výrobních plochy:  m2 1 020,00 

Výměry celkem:  m2 1 200,00 

b) Výnosy z pronajímaných ploch: 

Kancelářské plochy 

2.NP 900,00 Kč ×180,00 m2 Kč/rok 162 000,–  

Výrobní plochy 

1.NP 900,00 Kč ×1 020,00 m2 Kč/rok 918 000,–  

Výnosy celkem VC Kč/rok 1 080 000,–  

Dosahované procento 

pronajmutí 
PP % 85,00 

Výnosy po korekci VCk = VC × PP / 100 Kč/rok 918 000,–  

c) Roční náklady na dosažení příjmů: 

Náklady na provoz  Kč/rok 40 000,–  

Pojištění  Kč/rok 18 000,–  

Daň z nemovitosti  Kč/rok 14 500,–  

Roční náklady celkem NR Kč/rok 72 500,–  

Čisté výnosy V = VCk – NR Kč/rok 845 500,–  

d) Výpočet výnosové hodnoty věčnou rentou: 

Úroková míra i  0,0900 

Výnosová hodnota V / i Kč 9 394 440,–  

 

 

 

 

 

Rekapitulace výnosové hodnoty  

 

Název Výnosová hodnota (Kč) 

Pozemky parc. č. 287/37, 289/1, 1365/34 vč. stavby č. p. 508 s 

příslušenstvím 
9 394 440,00 

 
 

 



                                                                                                                                          Znalecký posudek č. 920-105/17 

 

 

 
20 

B. 3. SROVNÁVACÍ HODNOTA 

 

 

Popis metodiky 

Pro ocenění dané nemovitosti je použita metoda přímého srovnání, pomocí koeficientů odlišnosti, které 

vyjadřují, vliv jedné vlastnosti na rozdíl v ceně jiné obdobné nemovitosti. Srovnání je provedeno na základě 

základních kritérií, která bezprostředně ovlivňují výslednou tržní cenu. Kombinace (násobení) několika koef. 

odlišnosti udává index odlišnosti, který vyjadřuje vliv více vlastností na rozdíl v ceně. Tímto způsobem je 

srovnávaná nemovitost jako celek včetně příslušenství a pozemku.  V principu se jedná o vyhodnocení trhu s 

nemovitostmi srovnatelnými svým charakterem, velikostí, lokalitou apod. při zohlednění tvaru, velikosti, 

využitelnosti, dopravní dostupnosti, umístění pozemků atd. Toto srovnání se provádí na základě vlastního 

průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů veřejně přístupných, sledováním aukcí a dražeb, 

konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je stanovena srovnávací 

hodnota se zohledněním současné situace na trhu pro srovnatelné nemovitosti.  

  

Podle těchto podkladů byly v uplynulé době zobchodovány nebo inzerovány v oblasti, kde se nachází 

oceňované nemovitosti, příp. i širokém okolí, následující objekty. Nabídkové ceny v inzerci jsou 

redukovány, zpravidla o 5 – 25%, jelikož se jedná o stranu nabídky (nabízená cena je vždy vyšší než cena 

poptávaná), a ne o konkrétní již sjednanou cenu nemovitosti. 

 

 

 

 

Přehled realizovaných či nabízených srovnávacích objektů 

 

 
1. Výrobní, skladovací hala, Velká Polom, ul. Osvoboditelů. Objekt původní zemědělské 

stavby v částečně oploceném areálu býv. JZD, užíván ke skladování, výrobě. Hala zděné 

konstrukce přízemní pod sedlovou střechou, stav podprůměrný, s vraty, možnost vjezdu 

kamionů, bez vytápění. Součástí je menší administrativní zázemí a garáž. Pozemky v rámci 

areálu zpevněny pro manipulaci, skladování, přístup k objektům. V místě napojení na 

vodovod, NN, plyn. Výborné doprav. napojení – přímo u sjezdu na I/11 směr Ostrava - 

Opava.  
 

Zastavěná plocha m2 639 Cena celkem Kč 3,332 mil. Datum nab./realizace Převod, 05/2016 

Užitná plocha m2 575 Redukce ceny 1,0 Výměra pozemků m2 7076 

Srovnání – účel výroba, sklad, stav a vybavení horší, větší výměra pozemků, IS – voda, plyn, elektro; lokalita stejná 

 

 

 
 2. Výrobní, skladovací objekt s administrativou, Ostrava – Krásné Pole, ul. Předvrší. 

Částečně oplocený areál, objekt skladovací – výrobní haly s administrativní částí. Hala 

přízemní s mírnou sedlovou střechou, vrata pro vjezd kamionů. Administrativní část zděná, 

dvoupodlažní, kancelářské a soc. zázemí s kuchyňkou. Pozemky v rámci areálu zpevněny 

pro manipulaci, skladování, přístup k objektům. V místě napojení na vodovod, NN, plyn. 

Lokalita na okraji zástavby (průjezd zástavbou), v blízkosti napojení na I/11. V místě 

napojení na vodovod, NN, plyn.  

 

Zastavěná plocha m2 1317 Cena celkem Kč 14,00 mil. Datum nab./realizace Převod, 08/2017 

Užitná plocha m2 1680 Redukce ceny 1 Výměra pozemků m2 6860 

Srovnání – účel výrobní, administr. prostory, stav a vybavení lepší, větší výměra pozemků, IS – voda, plyn, elektro; 

lokalita srovnatelná, horší příjezd 
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3. Výrobní, dílenské, skladovací prostory, Ostrava – Třebovice, ul. Na Heleně. Areál je 

umístěn mimo obytnou oblast, je celkově oplocen, má vjezdová vrata na dálkové ovládání a 

je přístupný z hlavní asfaltové komunikace. Budova je po rekonstrukci a je velmi dobrém 

technickém stavu. V 1. NP o celkové ploše 410m2 se nachází výrobní nebo skladovací hala 

o ploše 253m2 s mostovým jeřábem (nosnost 5 tun), dále dílenské a skladovací prostory, 

pracovna, šatna a sociální zázemí pro zaměstnance. Ve 2. NP se nachází kancelář a 

samostatná bytová jednotka včetně kuchyně a sociálního zázemí. Pozemky zpevněné ke 

skladování, manipulaci. V místě napojení na vodovod, kanalizaci, NN, plyn  

 

Zastavěná plocha m2 484 Cena celkem Kč 6,00 mil. Datum nab./realizace Převod, 12/2014 

Užitná plocha m2 741 Redukce ceny 1,00 Výměra pozemků m2 2125 

Srovnání – účel dílna, sklady, administrativa, stav a vybavení horší, menší výměra pozemků, IS – voda, kanalizace, 

plyn, elektro; lokalita v Ostravě, dobře dostupná 

 

 

 
4. . Výrobní, skladovací objekt s administrativou, Ostrava – Krásné Pole, ul. Předvrší. 

Oplocený areál, vybaven 2 skladovacími objekty a administrativní budovou. Sklad o ZP 

491 m2 vytápěný plyn. topidly, zděný s mostovým jeřábem 2 t, s navazující administrativní 

částí vč. soc. zázemí (sprchy, WC, pisoáry) vytápěná plyn. kotlem, další skladovací objekt 

zděný o ZP 912, z toho cca ½ vytápěná plyn. topidly, s vestavbou kanceláře. Pozemky 

v rámci areálu zpevněny pro manipulaci, skladování, přístup k objektům o velikosti cca 

3200 m2. V místě napojení na vodovod, NN, plyn. Lokalita na okraji zástavby (průjezd 

zástavbou), v blízkosti napojení na I/11.  

 

Zastavěná plocha m2 1499 Cena celkem Kč 15,50 mil. Datum nab./realizace Majitel, 12/2017 

Užitná plocha m2 1300 Redukce ceny 0,90 Výměra pozemků m2 4560 

Srovnání – účel sklad, výroba, stav a vybavení horší, větší výměra pozemků, IS – voda, plyn, elektro; lokalita  

srovnatelná, horší příjezd 

 

 

 

 

Stanovení srovnávací hodnoty  

 

 
Název Výchozí cena 

(VC) 

Množství (M) 

Kpolohy Kstav Kvybavenost Kdoprav. dostup. Kpozemky Jednotková cena 

(JC) 

Váha (V) 

V.Polom, Osvoboditelů 3 332 000,–  Kč 575,00 m2 

1,00 0,85 0,93 1,00 1,15 6 374,37 Kč 1,0 

Krásné Pole,Předvrší I 14 000 000,–  Kč 1 680,00 m2 

1,00 1,05 1,03 0,97 1,15 6 907,53 Kč 1,0 

Ostrava, Na Heleně 6 000 000,–  Kč 741,00 m2 

1,02 0,95 1,03 0,98 0,98 8 447,34 Kč 1,0 

Krásné Pole,Předvrší I 13 950 000,–  Kč 1 300,00 m2 

1,00 0,95 1,02 0,97 1,15 9 927,45 Kč 1,0 

kde JC = (VC / M) / (Kpolohy × Kstav × Kvybavenost × Kdoprav. dostup. × Kpozemky) 

 

Minimální jednotková cena za m2:  6 374,37 Kč 

Průměrná jednotková cena za m2 ( (JC × V)  /   V):  7 914,17 Kč 

Maximální jednotková cena za m2:  9 927,45 Kč 
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Stanovení porovnávací hodnoty: 

Stanovená jednotková cena za m2:   7 914,17 Kč 

Jednotkové množství: ×  1 200,00 m2  

Porovnávací hodnota: =  9 497 004,–  Kč 

 

Výsledná porovnávací hodnota:   9 497 000,–  Kč 

 

 

 

 

Rekapitulace srovnávací hodnoty  

Název Srovnávací hodnota (Kč) 

Pozemky parc. č. 287/37, 289/1, 1365/34 vč. stavby č. p. 508 s 

příslušenstvím 
9 497 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          Znalecký posudek č. 920-105/17 

 

 

 
23 

C. REKAPITULACE A ZÁVĚR OCENĚNÍ 
 

 

 
Rekapitulace cen 

 

Název 
Věcná 

Hodnota (Kč) 

Výnosová hodnota 

(Kč) 

Srovnávací hodnota 

(Kč) 

Pozemky parc. č. 287/37. 289/1, 

1365/34 vč. stavby č. p. 508 s 

příslušenstvím 

22 890 960,00 9 394 440,00 9 497 000,00 

 

 

Závěr 

 

Úkolem znaleckého posudku je odhad tržní hodnoty nemovitých věcí – pozemků parc. č. 287/37, 289/1 

a 1365/34 vč. příslušenství a součástí, tj. stavby č. p. 508 na parc. č. 289/1, zapsaných na LV č. 1139, v 

katastrálním území Velká Polom, obec Velká Polom, okres Ostrava - město.   

 

Pro stanovení odhadu tržní hodnoty se vycházelo z obecně užívaných metod, tj.metody věcné, výnosové a 

porovnávací. Odhad tržní hodnoty je proveden na základě posouzení zjištěných hodnot. Největší důraz při 

ocenění je kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahu nabídky a poptávky s předpokládaným 

výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj. např. technický stav, fyzické opotřebení, morální 

opotřebení, umístění lokality, občanská vybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k 

územnímu plánu, životní prostředí, atd. 

 

Vyšší a tržně neakceptovatelná je majetková hodnota znovupořízení na principu náhrady současného stavu s 

příslušným opotřebením, tedy věcná hodnota (časová cena) ve výši 22,89 tis. Kč, která však neodráží tržní 

hodnotu nemovitosti. Výnosová hodnota, vyjadřující návratnost investice, byla stanovena ve výši 9,394 tis. 

Kč. Srovnávací hodnota, která odpovídá v současnosti nejlépe tržní situaci v daném místě a čase, byla 

stanovena ve výši 9,497tis. Kč. 

 

Výhodou oceňovaných nemovitostí je možnost variability využití objektu, dobrý stavebně technický stav,  

dostatečná kapacita plochy k parkování či skladování, dobrá dopravní dostupnost i pro kamionovou dopravu 

- blízkost napojení na komunikaci č. 11 směr Opava – Ostrava. 

   
Při ocenění nemovitostí bylo přihlédnuto k technickému stavu objektu, k umístění nemovitosti v obci, 

pronajímatelnosti objektu, dostupnosti dopravní a občanské vybavenosti, k možnému jinému využití 

nemovitosti, velikosti a poptávce realitního trhnu apod. Po porovnání zjištěných hodnot a zvážení všech 

aspektů byla navržena tržní hodnota ve výši 

 

 
9 500 000,00 Kč 

 

 

 

   
Tržní hodnotu nelze exaktně stanovit, lze ji pouze odborně odhadnout. Při umístění nemovitosti na běžném 

trhu s nemovitostmi se může skutečně dosažená kupní cena od této hodnoty lišit. 
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Prohlašuji, že při provedení znaleckého posudku jsem osobou nezávislou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsem podala jako znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 

března 2009 pod  č.j. Spr. 588/2009 pro základní obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 920-105/17 znaleckého deníku. Znalečné a úhradu 

nákladů účtuji podle přiložené likvidace. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě 1. prosince 2017       Ing. Petra Vařeková 

 

 

 

 
Soupis příloh 

 

Příloha č. 1 List vlastnictví č. 1139 pro k.ú. Velká Polom 

Příloha č. 2 Kopie katastrální mapy 

Příloha č. 3  Fotodokumentace 



strana

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 13.10.2017 09:15:02   

1
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, kód: 807.

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

CZ0806 Ostrava-město 510882 Velká PolomOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

B1 Jiná práva

C Omezení vlastnického práva

DKDŘEVO s.r.o., Průmyslová 508, 74764 Velká Polom 28573749
Vlastnické právo

Typ vztahu
Povinnost kOprávnění pro

- Bez zápisu

Kat.území: 778591 Velká Polom List vlastnictví: 1139

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti
Pozemky

     287/37

     289/1

    1365/34

1769

1387

455

ostatní plocha

zastavěná plocha a 
nádvoří

orná půda

manipulační 
plocha

zemědělský půdní 
fond

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Insolveční řízení, č.j.: 111 pro Ilona Šeděnková, Ing.

Součástí je stavba: Velká Polom, č.p. 508, jiná st.
  289/1Stavba stojí na pozemku p.č.:

Listina

Listina

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 17.07.2013. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 17.07.2013.

Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva FÚ pro MS kraj, Úzp Ostrava III 
3430941/16/3203-00540-803010 ze dne 15.11.2016. Právní účinky zápisu ke dni 
15.11.2016. Zápis proveden dne 07.12.2016; uloženo na prac. Ostrava

V-7560/2013-807

V-19230/2016-807

Zástavní právo smluvní

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

MONETA Money Bank, a.s., 
Vyskočilova 1422/1a, Michle, 14000 
Praha 4, RČ/IČO: 25672720

Česká republika, RČ/IČO: 00000001-
001, vykonává: Finanční úřad pro 
Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 
3162/3, Moravská Ostrava, 70200 
Ostrava

o

o

k zajištění pohledávky:
- ze Smlouvy o úvěru č. 425 13 001527 ve výši 4 500 000,-Kč 
- ze Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 425 13 001537 ve výši 1 000 000,-Kč 
- ze Smlouvy o úvěru č. 425 13 001390 ve výši 6 200 000,-Kč 
a budoucích pohledávek uvedených v článku I, odst. 1., písm. b) Zástavní smlouvy, které 
vzniknou do 31.12.2030, a to do výše 12 700 000,-Kč

k zajištění pohledávky ve výši 887 649,-Kč s příslušenstvím

V-7560/2013-807
V-7560/2013-807
V-7560/2013-807

V-19230/2016-807
V-19230/2016-807
V-19230/2016-807

Parcela:  1365/34
Parcela:   287/37
Parcela:   289/1

Parcela:  1365/34
Parcela:   287/37
Parcela:   289/1

Pořadí k

Pořadí k

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

15.11.2016 15:03

Související zápisy
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh
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2
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, kód: 807.

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

CZ0806 Ostrava-město 510882 Velká PolomOkres: Obec:

Typ vztahu
Povinnost kOprávnění pro

Kat.území: 778591 Velká Polom List vlastnictví: 1139

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Listina

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná č. IV-12-8009357/03  ze dne 10.11.2016.
Právní účinky zápisu ke dni 07.12.2016. Zápis proveden dne 28.12.2016.

Usnesení insolvenčního soudu o prohlášení konkursu (§245, §405 odst. 2 z.č.182/2006
Sb.), o úpadku KSOS 37 INS-15483/2017 -A10 ze dne 08.09.2017. Právní účinky zápisu 
ke dni 11.09.2017. Zápis proveden dne 14.09.2017; uloženo na prac. Ostrava

V-19230/2016-807

V-19230/2016-807

V-20565/2016-807

Z-7642/2017-807

Z-7642/2017-807

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona)

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 
Děčín, RČ/IČO: 24729035

DKDŘEVO s.r.o., Průmyslová 508, 74764 Velká Polom, 
RČ/IČO: 28573749

DKDŘEVO s.r.o., Průmyslová 508, 74764 Velká Polom, 
RČ/IČO: 28573749

o

o

součásti distribuční soustavy - podzemní elektrické vedení NN a přípojkový pilíř, oprav 
a údržby s právem provádět úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění dle čl. III. smlouvy
v rozsahu GP č. 966-303/2016

insolvenční správce: Ing. Ilona Šeděnková

V-19230/2016-807

V-19230/2016-807

V-20565/2016-807

Z-7642/2017-807

Z-7642/2017-807

Parcela:   287/37

Pořadí k 07.12.2016 10:23

Související zápisy

Související zápisy

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona

Listina

Listina

Listina

Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva FÚ pro MS kraj, Úzp 
Ostrava III 3430941/16/3203-00540-803010 ze dne 15.11.2016. Právní účinky 
zápisu ke dni 15.11.2016. Zápis proveden dne 07.12.2016; uloženo na prac. 
Ostrava

Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva FÚ pro MS kraj, Úzp 
Ostrava III 3430941/16/3203-00540-803010 ze dne 15.11.2016. Právní účinky 
zápisu ke dni 15.11.2016. Zápis proveden dne 07.12.2016; uloženo na prac. 
Ostrava

Usnesení insolvenčního soudu o prohlášení konkursu (§245, §405 odst. 2 
z.č.182/2006 Sb.), o úpadku KSOS 37 INS-15483/2017 -A10 ze dne 08.09.2017. 
Právní účinky zápisu ke dni 11.09.2017. Zápis proveden dne 14.09.2017; 
uloženo na prac. Ostrava
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Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, kód: 807.

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

CZ0806 Ostrava-město 510882 Velká PolomOkres: Obec:

D Jiné zápisy

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

    1365/34
Parcela BPEJ Výměra[m2]

Typ vztahu
Povinnost k

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Oprávnění pro

Kat.území: 778591 Velká Polom List vlastnictví: 1139

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

52704
52714

397
58

Listina

- Bez zápisu

DKDŘEVO s.r.o., Průmyslová 508, 74764 Velká PolomPro: 28573749RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 15.03.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 15.03.2012.o

V-2455/2012-807

13.10.2017  09:17:36Vyhotoveno:Vyhotovil:

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, kód: 807.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Plomby a upozornění - Bez zápisu 





 

FOTODOKUMENTACE  
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