
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 
číslo 303-68/2018 

  

NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Lipník č.p. 10 na pozemku p.č. 63/1 v bývalé zemědělské 

usedlosti, včetně příslušenství a součástí,  pozemky p.č. 63/1, p.č. 60/1, p.č. 

64/2, p.č. 65/1, katastrální území 684252 Lipník u Hrotovic, obec 591041 

Lipník, okres CZ0634 Třebíč, kraj Vysočina,  

Vlastník stavby: HEN s.r.o., RČ/IČO: 25530194, č. p. 10, 675 52 Lipník, vlastnictví: výhradní 

Vlastník pozemku: HEN s.r.o., RČ/IČO: 25530194, č. p. 10, 675 52 Lipník, vlastnictví: výhradní 
  

OBJEDNAVATEL: FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář 

Adresa objednavatele: Marešova 304/12, 60200 Brno 
  

ZHOTOVITEL : Ing. Iva Mejzlíková 

Adresa zhotovitele: Gen. Fanty 930/28, 674 01 Třebíč 
 IČ: 696 73 667 telefon: +420732123891 e-mail: znalec@mejzlikovi.cz 
  

ÚČEL OCENĚNÍ: Pro stanovení obvyklé ceny pro účely insolvenčního řízení vedené u 

Krajského soudu v Brně, sp. zn. KSBR 40 INS 6385/2014 (ocenění stávajícího 

stavu) 
 

  
 

OBVYKLÁ CENA 1 600 000 Kč 

 
Stav ke dni : 07.05.2018 Datum místního šetření:  7.5.2018 

Za přítomnosti: p. Mrňové Alexandry 

Počet stran:  48 stran  Počet příloh: 5 Počet vyhotovení:  2 + PDF 
 

V Třebíči, dne 11.05.2018 Ing. Iva Mejzlíková 

   Gen. Fanty 930/28 

   674 01 Třebíč 

   telefon: +420732123891 

   e-mail: znalec@mejzlikovi.cz 
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NÁLEZ 
 

Znalecký úkol  
Úkolem odhadce je zpracovat znalecký posudek o ceně obvyklé v místě a čase pro účely zpeněžení 

majetku v rámci insolvenčního řízení vedené u Krajského soudu v Brně, sp. zn. KSBR 40 INS 

6385/2014, na všechny pozemky a stavby nacházející se na LV 397,  katastrální území 684252 

Lipník u Hrotovic, obec 591041 Lipník, okres CZ0634 Třebíč, kraj Vysočina, tj.:  Dům č.p. 10 

v obci Lipník na pozemku p.č. 63/1 v bývalé zemědělské usedlosti, včetně příslušenství a součástí,  

pozemky p.č. 63/1 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 60/1 - ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 64/2 - 

zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, p.č. 65/1 - zahrada  
 

Základní pojmy a metody ocenění  
Východiska pro vypracování ocenění  

 

Předpoklady 

Běžně nedostupné informace o Předmětu ocenění byly převzaty od zástupce objednatele a z veřejně 

dostupných zdrojů. Znalkyně neprováděla žádná další šetření směřující k ověření pravosti, správnosti 

a úplnosti předložených podkladu. Za přesnost údajů a informací, ze kterých znalkyně při ocenění 

vycházel, nepřebírá odpovědnost a předpokládá jejich pravdivost a úplnost. 

 

Prohlášení 

Znalkyně 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 odhadce. 

Skutečná cena zaplacená při transakci týkající se Předmětu ocenění se může lišit od výsledné hodnoty 

zjištěné tímto oceněním díky takovým faktorům, jakými jsou motivace smluvních stran, zkušenosti 

smluvních stran s vyjednáváním, struktura transakce (např. způsob financování, přechod kontroly, 

atd.) nebo jiným faktorům, které jsou pro danou transakci jedinečné. 

 

Časové omezení 

Výsledná hodnota v tomto ocenění je stanovena na základě údajů o předmětu ocenění známých ke 

dni ocenění a informací o budoucím vývoji v době zpracování ocenění. Za skutečnosti nebo podmínky 

(možné odchylky v budoucím českém ekonomickém a politickém vývoji), které se vyskytnou po datu 

zpracování tohoto ocenění, a za změnu v tržních podmínkách nelze převzít odpovědnost. 

Za předpokladu, že nedojde od data zpracování ocenění k žádným významným změnám vztahujícím 

se k předmětu ocenění, makroekonomickému vývoji v ČR, vývoji daného segmentu trhu, lze 

považovat výslednou hodnotu v tomto ocenění za udržitelnou do konce roku 2018. 

 

Autorská práva 

Toto dílo je předmětem autorského práva dle zákona č. 121/2000 Sb. Žádná část této zprávy nesmí 

být žádným způsobem reprodukována, ukládána do vyhledávacích systémů nebo přenášena v 

jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky (elektronickými, mechanizačními, kopírováním, 

fotografováním, zaznamenáváním nebo jinak) bez předchozího svolení soudní znalkyně: Ing. Ivy 

Mejzlíkové. Výjimku tvoří použití tohoto posudku pro potřeby uvedené v kapitole "Účel ocenění". 

 

Stavebně právní stav 

Ke stavebně právnímu stavu oceňované stavby nebyly předloženy doklady. Z výpisu z katastru 

nemovitostí a z délky a způsobu užívání vyplývá, že stavebně právní stav oceňované nemovitosti není 

plně v souladu s katastrem nemovitostí, zákres stavby v katastrální mapě neodpovídá skutečnosti. 

Oceňuji skutečně zjištěný stav. 
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Zástavní a jiná věcná práva 

Podle výpisu z katastru nemovitostí vázne na oceňovaných nemovitostech omezení vlastnického 

práva: 

Věcné břemeno užívání zapsané vkladem V-2954/2014-710 zápis proveden dne 20. 6. 2014 s 

právními účinky vkladu k 28. 5. 2014, listina: Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 28. 5. 2014, 

povinnost k pozemku p.č. 60/1, katastrální území 684252 Lipník u Hrotovic, obec 591041 Lipník, 

okres CZ0634 Třebíč, kraj Vysočina. 

 

Věcné břemeno užívání zapsané vkladem V-2830/2014-710, zápis proveden dne 23. 6. 2014 s 

právními účinky vkladu k 23. 5. 2014, listina: Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 22. 5. 2014 

věcné břemeno pro Mrňa Luboš, č.p. 84, 675 52 Lipník, povinnost k pozemku p.č. 63/1, p.č. 64/2, 

p.č. 65/1, katastrální území 684252 Lipník u Hrotovic, obec 591041 Lipník, okres CZ0634 Třebíč, 

kraj Vysočina. 

 

Zástavní právo smluvní zapsané vkladem V-1254/2006-710, zápis proveden dne 5. 4. 2006 s právními 

účinky vkladu k 5. 4. 2006, listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 31. 3. 

2006. 

 

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, pohledávka ve výši 320 475,- s příslušenstvím, datum 

vzniku zástavního práva dne 11. 9. 2013, vklad V-9624/2013-710, s právními účinky k době vzniku 

práva, listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finančního úřadu pro Kraj 

Vysočina, Územní pracoviště v Třebíči č.j.-1240814/2013/2912-25200-702899 ze dne 9. 9. 2013. 

 

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, pohledávka ve výši 1 114 575,- a 1 833 194,- a 1 324 

618,-, datum vzniku zástavního práva 23. 12. 2013, vklad V-12586/2013-710, s právními účinky k 

době vzniku práva, listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finančního úřadu pro 

Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Třebíči č.j.-1557781/2013/2912-25200-704322 ze dne 23. 12. 

2013. 

 

Metodika ocenění  

KATEGORIE HODNOTY 

Pojem cena (Price) je výraz používaný pro požadovanou, nabízenou nebo již realizovanou částku za 

zboží či služby. Je to historický fakt, buď veřejně známý, nebo udržovaný v tajnosti. Z důvodu 

finančních možností, motivace nebo zájmů daného kupujícího a prodávajícího může nebo nemusí mít 

cena vztah k hodnotě. Cena je obecným údajem o relativní hodnotě přiřazené danému zboží či službě 

při konkrétní transakci. Cena je objektivní údaj. 

Hodnota (Value) je ekonomickým pojmem vyjadřujícím peněžní vztah mezi zbožím popř. službou 

určeným k prodeji a těmi kdo je prodávají nebo nakupují. Hodnota není skutečností, ale pouze 

odhadem ceny konkrétního zboží nebo služby na daném trhu ke konkrétnímu datu. Ekonomický 

pojem hodnoty odráží hledisko užitku, kterého dosahuje vlastník zboží nebo služby k datu, ke 

kterému je hodnota stanovena. Hodnota je subjektivní údaj. 

 

TRŽNÍ HODNOTA 

Tržní hodnota (Market Value (EU) někdy Fair Market Value (USA)) je mezinárodními oceňovacími 

standardy definována jako: 

Odhadovaná částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi dobrovolným 

prodávajícím a dobrovolným kupujícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po 

patřičném průzkumu trhu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. 
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Předpoklad 

Tržní hodnota obsahuje základní předpoklad nejvyššího a nejlepšího využití majetku. Nejvyšší a 

nejlepší využití majetku (Highest and Best Use) - využití, ze všech přiměřeně pravděpodobných a 

zákonem povolených využití, které bylo označeno jako fyzicky možné, náležitě oprávněné, finančně 

uskutečnitelné a jehož výsledkem je nejvyšší tržní hodnota oceňovaných aktiv. 

Nejvyšší a nejlepší využití musí splňovat tyto čtyři kritéria: 

dodržení právních předpisů, 

fyzická realizovatelnost, 

finanční proveditelnost, 

maximální ziskovost. 

 

Cena obvyklá 

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 PŘÍSTUP 

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. 
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Věcná hodnota nemovitosti 

V případě nemovitostí se zjišťují náklady nutné na výstavbu nemovitosti stejné velikosti, stejného 

typu a se stejnými technickými a užitnými parametry jako oceňovaná nemovitost 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 

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

svému majiteli přináší. Nezbytnou součástí tohoto přístupu ocenění jsou následující analýzy: 

Analýza výnosů vychází ze specifické prognózy, která hodnotí dané množství a strukturu užitných 

ploch nebo specifický účel dané nemovitosti, kvalitu a užitné vlastnosti nemovitosti a umístění 

nemovitosti. Výsledkem jsou předpokládané výnosy, které se získají z pronájmu ploch nebo z 

provozu činnosti vycházející z účelu dané nemovitosti. 

Analýza výdajů vychází z prognózy nákladů potřebných na provoz nemovitosti. 

Analýza investic bere do úvahy požadované investice do nemovitého majetku, které jsou potřebné na 

udržení a růst životnosti stavby. 

Analýza diskontní míry obsahuje posouzení obchodního a finančního rizika investice do nemovitosti. 

Do úvahy se berou běžně používané metody stanovení odhadu diskontní míry se specifickými 

úvahami a úpravami z hlediska příslušného typu nemovitosti. 

 

Diskontní míra 

Diskontní míru můžeme definovat jako míru výnosnosti použitou na přepočet částky, splatné nebo 

inkasované v budoucnosti, na současnou hodnotu. Diskontní míra je tvořena dvěma složkami: 

bezrizikovou, která uvažuje bezrizikový cenný papír s jeho základní sazbou, a rizikovou, která 

představuje riziko spojené s investováním do nemovitostí. 

 

Riziko 

Riziková složka diskontní míry vyjadřuje stupeň jistoty nebo nejistoty související s realizací 

očekávaných budoucích výnosů. V souvislosti s výpočtem diskontní míry je možné riziko 

interpretovat jako ziskovost a míru, do jaké se bude budoucí výhledové cash-flow realizovat. Jinak 

řečeno, riziko se splněním prognóz. 

POROVNÁVACÍ PŘÍSTUP 

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 multiplikátory, které zohledňují rozdíly mezi absolutní velikostí vybraných ukazatelů 

oceňovaných a porovnávaných majetku, se zjistí výsledná hodnota. 

 
 

Přehled podkladů  
- Internetové informace z dálkového přístupu z KN - na pozemky p.č. 63/1 - zastavěná plocha 

a nádvoří, p.č. 60/1 - ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 64/2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

p.č. 65/1 - zahrada, katastrální území 684252 Lipník u Hrotovic, obec 591041 Lipník, okres 

CZ0634 Třebíč, kraj Vysočina. 

- Výpis z Katastru nemovitostí ze dne 23. 11. 2016 pro LV 397, katastrální území 684252 

Lipník u Hrotovic, obec 591041 Lipník, okres CZ0634 Třebíč, kraj Vysočina. 
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- Internetové informace z dálkového přístupu z KN - geografický informační systém z KN, 

umístění pozemku p.č. 63/1, p.č. 60/1, p.č. 64/2, p.č. 65/1, katastrální území 684252 Lipník u 

Hrotovic, obec 591041 Lipník, okres CZ0634 Třebíč, kraj Vysočina, včetně zobrazení 

ortofoto 

- informace povodňové mapy, prohlížečky záplavových území 

- informace o stavu a historii nemovitosti od manželů Mrňových, o kterých prohlašují, že jsou 

pravdivé 

- Znalecký posudek č. 1086-112/98 ze dne 19. 8. 1998 vypracovaný Ing. Lubomírem Krejčím, 

Třebíč, kpt. Nálepky č.65 

- Znalecký posudek č. 3882 ze dne 29. 5. 2006 vypracovaný Ing. Františkem Chvátalem, 

Čechova 1222, 676 02 Moravské Budějovice 

- skutečnosti zjištěné znalcem na místě samém při místním šetření konaném dne 7. 5. 2018 

- zaměření objektů ocenění provedené laserovým dálkoměrem BOSCH DLE 150 a ocelovým 

pásmem 
 

Místopis  
Obec Lipník se nachází v jihovýchodní části okresu Třebíč a leží ve středu okresu Třebíč na náhorní 

planině v převážně zemědělsky využívané krajině s velkým množstvím rybníků, které jsou 

významným krajinným prvkem. Zastavěná část území obce je situována v mělkém údolí, v 

nadmořské výšce 480 m n.m. Středem obce protéká potok Mocla, který je v průtoku obcí zatrubněn. 

Náves tvoří dvě protilehlé řady původních zemědělských usedlostí, středem prochází státní silnice č. 

II/401. Západně od návsi je křižovatka silnic, které se paprskovitě rozbíhají do pěti směrů: Jaroměřice 

nad Rokytnou 8 km, Třebíč 10 km (směr Ostašov nebo Klučov), Hrotovice 10 km, Dolní Vilémovice 

2 km. V obci je základní a mateřská škola, dále jsou k dispozici obchod, kulturní dům, restaurace. 

Funguje zde pravidelná autobusová doprava. V obci je veškerá technická infrastruktura: el.energie, 

vodovod, kanalizace a ČOV, plynovod. 

Objekt č.p. 10 je samostatně stojící dům, který se nachází na návsi obce Lipník, přístup k domu je po 

průjezdní komunikaci č.II/401. p.č. 680/16, ostatní plocha, silnice, ve vlastnictví Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava a dále po místní cestě vedoucí podél této komunikace p.č. 680/19, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví Obec Lipník, č. p. 106, 67552 Lipník 

SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV 
Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna Okolí :  bytová zóna  průmyslová zóna 

  ostatní  nákupní zóna   ostatní  nákupní zóna 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon veř. / vl.  /  elektro  telefon 
 

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):   MHD  železnice  autobus 

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):   dálnice/silnice I. tř.   silnice II.,III.tř.  

Poloha v obci: úzké centrum - jiný typ zástavby 

Přístup k pozemku  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 

Přístup přes pozemky:  
680/16 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

680/19 Obec Lipník, č. p. 106, 67552 Lipník 
   

 

Celkový popis  
Předmětem ocenění je: 

Dům č.p. 10 v obci Lipník na pozemku p.č. 63/1 v bývalé zemědělské usedlosti, včetně příslušenství 

a součástí,  pozemky p.č. 63/1 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 60/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.č. 64/2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, p.č. 65/1 - zahrada, katastrální území 684252 

Lipník u Hrotovic, obec 591041 Lipník, okres CZ0634 Třebíč, kraj Vysočina. 
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Nemovitost je tvořena obytnou částí – rodinným domem a bývalou zemědělskou částí. Na rodinný 

dům navazuje budova bývalých chlévů a dvůr uzavírá bývalá hospodářská budova upravená na 

truhlářskou dílnu.  

Oceňované nemovitosti ve funkčním celku tvoří stavba rodinného domu určeného k bydlení (v 

současném stavu nesplňuje standardní požadavky na bydlení, je o velikosti 3+1) na pozemku p.č. 

63/1, budova bývalých chlévů a bývalá hospodářská budova upravená na truhlářskou dílnu, vše na 

pozemku p.č. 63/1, v katastrální mapě nejsou přístavby zakresleny, skutečně zjištěný stav neodpovídá 

katastrální mapě. Oceňuji skutečný stav nemovitosti. Ve funkčním celku s domem č.p. 10 je užívaná 

zahrada na pozemku p.č. 65/1.  Před rodinným domem je předzahrádka bez oplocení, ohraničena 

původní kamennou podezdívkou. Vlevo od domu jsou vjezdní vrata plechová a plot, který ohraničuje 

dvůr.  

Rodinný dům č.p. 10 byl postaven v letech 1939 – 1940. Sestával z obytné části, chlévů, stáje a 

stodoly. Obytná část byla v roce 1952 přistavěna, zvětšena o jednu místnost. V roce 1981 byla 

provedena část adaptace obytné části spočívající ve výměně oken, dveří, podlah, úprav koupelny a 

WC, kotelny. Půdorys domu je „L“ půdorysu. Poslední úpravy a udržovací práce byly však provedeny 

naposledy před 37 lety. V letech 1994 byly provedeny stavební úpravy v hospodářské budově, která 

byla přestavěná na opravárenskou dílnu v roce 1991 a následně v roce 1994 na truhlářskou dílnu se 

sociálním zázemím a do nemovitosti byl zaveden plyn. Od té doby dům chátrá. Dům je zděný ze 

smíšeného zdiva, nepodsklepený s 1 nadzemními podlažím a půdním prostorem. Střecha je sedlová. 

V domě je dnes 1 bytová jednotka 3+1. Dle §3, písm.c) vyhl.137/1998Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu v platném znění, se jedná o rodinný dům (stavba pro bydlení, která svým 

stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení). V současném stavu dům 

nesplňuje standardní požadavky na bydlení. Je zde vysoko vzlínající vlhkost, oprýskané omítky, 

nedostatečné sociální zařízení, nevybavená kuchyně atd. Dům není obydlen od roku 2002.  

Dispoziční řešení rodinného domu: předsíň, kotelna, kuchyně, 3 pokoje, chodba, koupelna, spíž, WC.  

Základy jsou kamenné a betonové, neizolované. Zdivo je cihelné a smíšené, obvodové zdi tloušťky 

do 40 - 60 cm.  Stropy jsou dřevěné trámové s rovným podhledem v uliční části rodinného domu, 

v ostatních místnostech klenuté stropy do ocelových nosníků. Krov je dřevěný vázaný prohnilý, 

napadený. Klempířské výrobky jsou pozinkované neudržované, místy nefunkční. Střecha je sedlová, 

střešní krytinu tvoří pálená taška a betonová taška, části střechy místy provizorně vyspraveny proti 

zatékání. Vytápění je řešeno ústřední plynové, kotel není již instalován. Ohřev teplé užitkové vody 

byl bojlerem, nyní není instalován. Koupelna je s umyvadlem a s vanou ve starším provedení, 45 let. 

V kuchyni obklad po bývalé kuchyňské lince, vybavení chybí.  Keramické obklady jsou v běžném 

starším provedení. Podlahové krytiny jsou parkety, betony, linoleum. Vnitřní i vnější dveře jsou 

dřevěné. Okna jsou dřevěná špaletová. Fasádní omítky v přední části na rodinném domě ze 

škrábaného břizolitu, na ostatních budovách vápenné hrubé omítky bez vnějších obkladů. Vnitřní i 

vnější omítky jsou dvouvrstvé vápenné. Přípojky IS – NN, plyn, vodovod. Kanalizace je svedena do 

jímky. Celkový technický stav je podprůměrný. Značná část prvků a zařízení vykazuje velkou míru 

opotřebení (dveře, okna,  podlahy, dveře, stř. krytina, krovy, omítky a obklady, zařizovací 

předměty). Stavba je ke dni ocenění v neuživatelném stavu, závažné statické poruchy nebyly zjištěny. 

Spodní partie zdiva a část podlah vykazují známky zvýšené vlhkosti.    
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Dále jsou předmětem ocenění: 

Hospodářská budova na pozemku p.č. 63/1- Budova navazuje linií na rodinný dům v jedné části, 

druhá část je kolmá. Budova byla postavena společně s rodinným dome v roce 1940, původně sloužila 

jako stáje pro chov dobytka a stodola. V roce 1991 a provedena přístavba do dvora a prostory byly 

upraveny na autodílnu, od roku 1994 byl prostor užíván jako truhlářská dílna, od roku 2012 se objekt 

nevyužívá, slouží jako příležitostný sklad. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený  zděný objekt se 

sedlovou střechou. Přistavěná část do dvora je zastřešená pultovou střechou. Stropní konstrukce je 

klenutá, v části dřevěné trámové stropy, nad přístavbou ve dvoře není strop, objekt je přímo zastřešen. 

Celkový technický stav je průměrný, vyžaduje rekonstrukci. Konstrukce stodoly zděná, tloušťka 

původních konstrukcí 400 – 600 mm materiál smíšené zdivo, kámen a cihla. Přistavované části jsou 

s izolací proti zemní vlhkosti a jsou zděné z cihel v tloušťce 400 mm. Povrchové úpravy - vnitřní 

vápenné omítky. Vnější povrchové úpravy vápenné hrubé omítky. Podlaha cementové potěry. Vrata 

nejsou, dveře dřevěné hladké plné plechové a dřevěné, dle účelu využití prostor v ocelových 

zárubních. Okna ocelová jednoduchá. Střešní krytina je z pálených tašek, nad přístavbou je plechová 

střecha. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech.  V budově je zavedená el. Energie, voda, plyn. 

Kanalizace je do žumpy, objekt není na uliční kanalizaci napojen. Vytápění je jen v malé části 

ústředním topením z rodinného domu plynovým kotlem. Sociální zařízení: sprcha, umyvadla, WC.   

Zdůvodnění koeficientu K4 (omezen rozpětím od 0,80 do 1,20), lze překročit na základě zdůvodnění 

(fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení) - přiložen popis 

konstrukcí ve výpočtové části znaleckého posudku.  

Dílna je přízemní objekt ze čtyř unimobuněk umístěný na zahradě za hospodářskou budovou (dílnou). 

Byl umístěn na pozemek v roce 12. 8. 1993 (ke dni oznámení o umístění stavby), byly umístěny již 

starší použité unimobuňky. Odhadnuté stáří unimobuněk 45 let. Objekt je dispozičně jako jeden 

prostor dílny, bez členění. Objekt je bez základů na zpevněném podloží, střecha plochá, krytina 

pozinkovaný plech. Vrata jsou z jedné strany do čtyř propojených buněk dřevěná dvoukřídlová 

laťová. Venkovní fasáda umělý nástřik v kombinaci se dvěma dřevěnými prkennými stěnami. Žlaby 

a svody chybí. Okna zdvojená dřevěná, stropy rovné dřevotřískové. Podlaha betonová mazanina, 

vnitřní obklady ze sololitu. V dílně kamna na tuhá paliva, rozvod el. Energie. Na vodu a ni kanalizaci 

objekt napojen není.  

Zdůvodnění koeficientu K4 (omezen rozpětím od 0,80 do 1,20), lze překročit na základě zdůvodnění 

(fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení) - přiložen popis 

konstrukcí ve výpočtové části znaleckého posudku.  

Studna č.1 - Jedná se o kopanou studnu roubenou kamenem, o průměru 1,5 m , hloubka 5,90 m. 

Studna je umístěná v hospodářské budově (bývalé kanceláři), na místě je od roku 1939, sloužila pro 

objekt bydlení. Studna byla čerpána domácí vodárnou, nyní se nevyužívá.   

Studna č.2 - Jedná se o kopanou studnu roubenou kamenem, o průměru 1,5 m , hloubka 2,5 m. Studna 

je umístěná v hospodářské budově (bývalé chlévy), na místě je od roku cca 1952, sloužila ke snížení 

hladiny podzemní vody, studna je bez čerpání.   
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Pozemky LV 397, k.ú. Lipník u Hrotovic:  

Pozemky ve funkčním celku s rodinným domem č.p. 10 – výměra pozemků ve funkčním celku se 

stavbou rodinného domu č.p. 10, Lipník je 925,00 m2 

Pozemek p.č. 60/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1036 m2,  dle územního plánu plochy 

výroby a skladování, drobná a řemeslná výroba, skutečný účel užití je v souladu s územním plánem.  

 

Pozemek p.č. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 763 m2, součástí je stavba pro bydlení č.p. 

10. Stavba je víceúčelového využití, v přední části se nachází rodinný dům, v ostatních částech 

výroba a skladování. 

 

Pozemek p.č. 64/2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 162 m2, na pozemku není 

žádná stavba, pozemek je zatravněn.  

 

Pozemek p.č. 65/1, zahrada o výměře 615 m2, zatravněná zahrada, na pozemku umístěny 

unimobuňky. Bez trvalých porostů. 

 

katastrální území 684252 Lipník u Hrotovic, obec 591041 Lipník, okres CZ0634 Třebíč, kraj 

Vysočina, 

 

Podle výpisu z katastru nemovitostí vázne na oceňovaných nemovitostech omezení vlastnického 

práva: 

Věcné břemeno užívání zapsané vkladem V-2954/2014-710 zápis proveden dne 20. 6. 2014 s 

právními účinky vkladu k 28. 5. 2014, listina: Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 22. 5. 2014 

věcné břemeno pro Mrňa Luboš, č.p. 84, 675 52 Lipník, povinnost k pozemku p.č. 60/1, katastrální 

území 684252 Lipník u Hrotovic, obec 591041 Lipník, okres CZ0634 Třebíč, kraj Vysočina. 

 

Věcné břemeno užívání zapsané vkladem V-2830/2014-710, zápis proveden dne 23. 6. 2014 s 

právními účinky vkladu k 23. 5. 2014, listina: Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 22. 5. 2014 

věcné břemeno pro Mrňa Luboš, č.p. 84, 675 52 Lipník, povinnost k pozemku p.č. 63/1, p.č. 64/2, 

p.č. 65/1, katastrální území 684252 Lipník u Hrotovic, obec 591041 Lipník, okres CZ0634 Třebíč, 

kraj Vysočina. 

 

Zástavní právo smluvní zapsané vkladem V-1254/2006-710, zápis proveden dne 5. 4. 2006 s právními 

účinky vkladu k 5. 4. 2006, listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 31. 3. 

2006. 

 

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, pohledávka ve výši 320 475,- s příslušenstvím, datum 

vzniku zástavního práva dne 11. 9. 2013, vklad V-9624/2013-710, s právními účinky k době vzniku 

práva, listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finančního úřadu pro Kraj 

Vysočina, Územní pracoviště v Třebíči č.j.-1240814/2013/2912-25200-702899 ze dne 9. 9. 2013. 

 

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, pohledávka ve výši 1 114 575,- a 1 833 194,- a 1 324 

618,-, datum vzniku zástavního práva 23. 12. 2013, vklad V-12586/2013-710, s právními účinky k 

době vzniku práva, listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finančního úřadu pro 

Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Třebíči č.j.-1557781/2013/2912-25200-704322 ze dne 23. 12. 

2013. 
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Silné stránky  
- prostory k pronajmutí 

- centrum obce 

- v místě základní občanská vybavenost 

 
 

Slabé stránky  
- omezené pracovní příležitosti v malé obci 

- předpoklad rozsáhlých rekonstrukčních prací 

- stavba víceúčelového využití 

- věcné břemeno užívání 

- zástavní práva uvedená na LV 

 
 

RIZIKA  
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci:   
ANO Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru nemovitostí 

NE Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) 

NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací 

NE Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace 

Komentář: Zákres stavby v katastrální mapě neodpovídá skutečnosti, přístavby nejsou 

zakresleny.  
 

  

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  
NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území 

  

 

Věcná břemena a obdobná zatížení:   
ANO Věcná břemena ovlivňující obvyklou cenu 

ANO Zástavní právo 

Komentář: Na LV 397 věcná břemena užívání a zástavní práva, popis viz, níže, celkový popis 

nemovitosti 
 

  

 

Ostatní rizika:   
NE Nemovitá věc není pronajímána 

ANO Stavby s výrazně zhoršeným technickým stavem 

ANO Stavby dlouhou dobu neužívané 

Komentář: Stavba rodinného domu není obydlená od roku 2002 (16 let), stavby bývalých 

hospodářských budov, později opravna aut, později truhlářská dílna není využívaná od roku 

2012 (6 let). Vlivem nevyužívání a neprovádění údržby se jedná o stavby se zhoršeným 

technickým stavem, viz. fotodokumentace. 
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OCENĚNÍ  
 

Ocenění prováděné podle cenového předpisu  

 

Název předmětu ocenění: Rodinný dům Lipník č.p. 10 na pozemku p.č. 63/1, pozemek p.č. 

63/1, 64/1, katastrální území 684252 Lipník u Hrotovic, obec 

591041 Lipník, okres CZ0634 Třebíč, kraj Vysočina 

Adresa předmětu ocenění: Lipník 10 

 675 52 Lipník 

Kraj: Kraj Vysočina 

Okres: Třebíč 

Obec: Lipník 

Katastrální území: Lipník u Hrotovic 

Počet obyvatel: 390 

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 051,00 Kč/m2 

Koeficienty obce 

Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: Do 500 obyvatel V  0,60 

O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,70 

O3. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 

vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (mimo Prahu a Brna) v 

nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 

IV  1,01 

O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod, 

kanalizace a plyn 

I  1,00 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka, nebo 

autobusová zastávka 

III  0,90 

O6. Občanská vybavenost v obci: Omezená vybavenost (obchod a 

ambulantní zdravotní zařízení, nebo základní škola) 

IV  0,90 

 

Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 361,00 Kč/m2 

 

Oceňovací předpis 

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 

121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 

340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. a vyhlášky MF 

ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 

Sb. a č. 457/2017 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.  
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LV 397 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

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

nabídka - Poptávka po nemovitostech obdobného rozsahu, stáří a 

stavu je trvale nižší než nabídka. Důvodem je předpoklad vkladu 

investic v případě dalšího užívání. 

I  -0,04 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 

nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Negativní - Část s účelem 

užití rodinný dům, část s účelem užití výroby a skladování 

I  -0,05 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 

IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,90 

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 

vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v 

nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 

V  1,02 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 

ambulantní zařízení a základní škola) - Občanská vybavenost - 

obchod, pohostinství, ZŠ a MŠ, SDH 

II  1,00 

 
V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 

3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,835 

  i = 1  

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

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,910 

  i = 1  
 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 obyvatel 

včetně 

Název znaku č. Pi 

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

celku 

 

I  1,01 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Výrobní 

objekty – (řemesla, sklady) nerušící okolí 

V  -0,10 

3. Poloha pozemku v obci: Navazující na střed (centrum) obce II  0,00 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská vybavenost obce 

I  0,00 
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6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 

s možností parkování na pozemku 

VII  0,01 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – 

dobrá dostupnost centra obce 

III  0,00 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Výhodná – 

možnost komerčního využití 

III  0,01 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 

11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Nejsou známé žádné 

další vlivy, které by ovlivňovaly cenu 

II  0,00 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,929 

  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 

3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,776 

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

Koeficient pp = IT * IP = 0,845 
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1. Rodinný dům Lipník č.p. 10 na pozemku p.č. 63/1 v bývalé zemědělské usedlosti, 

katastrální území Lipník u Hrotovic 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Stavba s víceúčelovým užitím dle § 28 

Ocenění jednotlivých částí 

1.1. Rodinný dům Lipník č.p. 10, na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník u Hrotovic, 

obec Lipník 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: § 13, typ A 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1.nadz. podlaží 

Podkroví: nemá podkroví 

Střecha: se šikmou nebo strmou střechou 

Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

 
Výpočet jednotlivých ploch 

Název Plocha  [m2] 

1.NP 13,4*6,26+6,46*6,7 =  127,17 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název 
Zastavěná 

plocha 

Konstr. výška 

1.NP  127,17 m2  2,90 m 

Obestavěný prostor 

 
Výpočet jednotlivých výměr 

Název Obestavěný prostor  [m3] 

1.NP (13,4*6,26+6,46*6,7)*(2,90+3,2)/2 =  387,86 m3 

zastřešení (13,4*6,26+6,46*6,7)*(3,5/2) =  222,54 m3 

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

Název Typ 
Obestavěný 

prostor 

1.NP NP  387,86 m3 

zastřešení Z  222,54 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  610,40 m3 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 
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Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy kamené spojované jílem, mělké 

založení 

P 100 

2. Zdivo zděné tl. 45 cm S 100 

3. Stropy klenuté P 50 

3. Stropy dřevěné S 50 

4. Střecha krov dřevěný, vázaný S 100 

5. Krytina pálená krytina, betonová krytina S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S 100 

7. Vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné omítky S 100 

8. Fasádní omítky břízolitové škrabané, oprýskané, místy 

bez omítek 

P 100 

9. Vnější obklady chybí C 100 

10. Vnitřní obklady běžné keramické obklady S 100 

11. Schody chybí C 100 

12. Dveře hladké plné dveře S 100 

13. Okna dřevěná špaletová S 100 

14. Podlahy obytných místností betonové povrchy s krytiniou PVC,  

koberec 

S 100 

15. Podlahy ostatních místností keramická dlažba S 100 

16. Vytápění ústřední topení S 100 

17. Elektroinstalace světelná, třífázová S 100 

18. Bleskosvod chybí C 100 

19. Rozvod vody ocelové trubky, studená i teplá voda S 100 

20. Zdroj teplé vody chybí C 100 

21. Instalace plynu zemní plyn S 100 

22. Kanalizace litinové potrubí S 100 

23. Vybavení kuchyně chybí C 100 

24. Vnitřní vybavení umyvadlo, sprchový kout, WC S 100 

25. Záchod splachovací S 100 

26. Ostatní chybí C 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy P  8,20 100  0,46  3,77 

2. Zdivo S  21,20 100  1,00  21,20 

3. Stropy P  7,90 50  0,46  1,82 

3. Stropy S  7,90 50  1,00  3,95 

4. Střecha S  7,30 100  1,00  7,30 

5. Krytina S  3,40 100  1,00  3,40 

6. Klempířské konstrukce S  0,90 100  1,00  0,90 

7. Vnitřní omítky S  5,80 100  1,00  5,80 

8. Fasádní omítky P  2,80 100  0,46  1,29 

9. Vnější obklady C  0,50 100  0,00  0,00 

10. Vnitřní obklady S  2,30 100  1,00  2,30 

11. Schody C  1,00 100  0,00  0,00 

12. Dveře S  3,20 100  1,00  3,20 

13. Okna S  5,20 100  1,00  5,20 
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14. Podlahy obytných místností S  2,20 100  1,00  2,20 

15. Podlahy ostatních místností S  1,00 100  1,00  1,00 

16. Vytápění S  5,20 100  1,00  5,20 

17. Elektroinstalace S  4,30 100  1,00  4,30 

18. Bleskosvod C  0,60 100  0,00  0,00 

19. Rozvod vody S  3,20 100  1,00  3,20 

20. Zdroj teplé vody C  1,90 100  0,00  0,00 

21. Instalace plynu S  0,50 100  1,00  0,50 

22. Kanalizace S  3,10 100  1,00  3,10 

23. Vybavení kuchyně C  0,50 100  0,00  0,00 

24. Vnitřní vybavení S  4,10 100  1,00  4,10 

25. Záchod S  0,30 100  1,00  0,30 

26. Ostatní C  3,40 100  0,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  84,03 

Koeficient vybavení K4:  0,8403 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m3]: =  2 290,- 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,8403 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,1920 

Základní cena upravená  [Kč/m3] =  3 374,43 

Plná cena: 610,40 m3 * 3 374,43 Kč/m3 =  2 059 752,07 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 78 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 22 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 78 / 100 = 78,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 78,0 % / 100) *  0,220 

 =  453 145,46 Kč 

Úprava ceny dle § 30 odst. 6 - morální opotřebení 

Zdůvodnění použití morálního opotřebení 

Stavba rodinného domu je 16 let neužívaná, dům není trvale obydlen, nejsou prováděny údržbářské 

práce, chátrá.  

Srážka za morální opotřebení: 453 145,46 * 5 % =  -  22 657,27 Kč 

Nákladová cena stavby CSN =  430 488,19 Kč 

Koeficient pp *  0,845 

Cena stavby CS =  363 762,52 Kč 

Rodinný dům Lipník č.p. 10, na pozemku p.č. 63/1, katastrální 

území Lipník u Hrotovic, obec Lipník - zjištěná cena 

=  363 762,52 Kč 
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1.2. Bývalá hospodářská budova, dílna, sklad na pozemku p.č. 63/1 v bývalé zemědělské 

usedlosti, včetně příslušenství a součástí,  pozemky p.č. 63/1, katastrální území Lipník u 

Hrotovic, obec Lipník 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: L. budovy pro průmysl a skladování 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1251 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Přístavby, nástavby a vestavby 

Název Popis 

Přístavba  
 
Výpočet jednotlivých ploch 

Podlaží Plocha  [m2] 

1.NP 15,6*6,7 =  104,52 

 22,10*7,05 =  155,81 

 6,0*14,0+3,5*3,0 =  94,50 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 
 (Výškou podlaží se dle vyhlášky rozumí výška nad největší zastavěnou plochou) 

Podlaží Přístavby 
Zastavěná 

plocha [m2] 

Konstr. 

výška 

[m] 

Výška 

podlaží 

[m] 

Součin 

1.NP Původní část  104,52  3,10  2,90  303,11 

 Původní část  155,81  2,90  2,90  451,85 

 Přístavba  94,50  2,30  2,90  274,05 

Součet   354,83   1 029,01 

 
Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 1 029,01 / 354,83 = 2,90 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 354,83 / 1 = 354,83 m2 

 

Obestavěný prostor 

 
Výpočet jednotlivých výměr 

Podlaží Obestavěný prostor   
1.NP (15,6*6,7)*(3,10) =  324,01 m3 

 (22,10*7,05)*(2,90) =  451,83 m3 

 (6,0*14,0+3,5*3,0)*(2,30) =  217,35 m3 

zastřešení (15,6*6,7)*(3,5/2)+(22,10*7,05)*(3,5/2) =  455,57 m3 

 (6,0*14,0+3,5*3,0)*(0,7/2) =  33,08 m3 

 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 
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Podlaží Přístavby Typ 
Obestavěný 

prostor 

1.NP Původní část NP  324,01 m3 

 Původní část NP  451,83 m3 

 Přístavba NP  217,35 m3 

zastřešení Původní část Z  455,57 m3 

 Přístavba Z  33,08 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  1 481,84 m3 

 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací mělké založení bez izolace, kamenné 

základy 

P 100 

2. Svislé konstrukce zdivo smíšené, kámen a cihla P 100 

3. Stropy dřevěné P 100 

4. Krov, střecha dřevěný vázaný S 100 

5. Krytiny střech betonová krytina, pálená krytina S 100 

6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů břízolitové škrábané, opadané, 

chybějící 

P 100 

9. Vnitřní obklady keramické běžné obklady, neudržované, 

popraskané, odlepené 

P 100 

10. Schody chybí C 100 

11. Dveře hladké plné dveře S 100 

12. Vrata dřevěná S 100 

13. Okna dřevěná špaletová S 100 

14. Povrchy podlah cementový potěr, mazanina P 100 

15. Vytápění ústřední topení S 50 

15. Vytápění chybí C 50 

16. Elektroinstalace světelná třífázová S 100 

17. Bleskosvod chybí C 100 

18. Vnitřní vodovod ocelové trubky, jen studená P 100 

19. Vnitřní kanalizace částečné odkanalizování P 100 

20. Vnitřní plynovod  X 100 

21. Ohřev teplé vody chybí C 100 

22. Vybavení kuchyní  X 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, vana S 100 

24. Výtahy chybí C 100 

25. Ostatní chybí C 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 
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Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací P  8,30 100  0,46  3,82 

2. Svislé konstrukce P  21,40 100  0,46  9,84 

3. Stropy P  11,30 100  0,46  5,20 

4. Krov, střecha S  6,20 100  1,00  6,20 

5. Krytiny střech S  2,20 100  1,00  2,20 

6. Klempířské konstrukce S  0,60 100  1,00  0,60 

7. Úprava vnitřních povrchů S  5,80 100  1,00  5,80 

8. Úprava vnějších povrchů P  3,20 100  0,46  1,47 

9. Vnitřní obklady keramické P  0,80 100  0,46  0,37 

10. Schody C  3,10 100  0,00  0,00 

11. Dveře S  3,20 100  1,00  3,20 

12. Vrata S  0,30 100  1,00  0,30 

13. Okna S  5,20 100  1,00  5,20 

14. Povrchy podlah P  2,90 100  0,46  1,33 

15. Vytápění S  3,80 50  1,00  1,90 

15. Vytápění C  3,80 50  0,00  0,00 

16. Elektroinstalace S  6,40 100  1,00  6,40 

17. Bleskosvod C  0,30 100  0,00  0,00 

18. Vnitřní vodovod P  2,20 100  0,46  1,01 

19. Vnitřní kanalizace P  2,00 100  0,46  0,92 

20. Vnitřní plynovod X  0,00 100  1,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody C  1,70 100  0,00  0,00 

22. Vybavení kuchyní X  0,00 100  1,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. S  2,90 100  1,00  2,90 

24. Výtahy C  1,00 100  0,00  0,00 

25. Ostatní C  5,20 100  0,00  0,00 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  58,66 

Koeficient vybavení K4:  0,5866 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 

Část 

[%] 
K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací P 8,30 100,00 0,46 3,82 6,52 78 150 52,00 3,3904 

2. Svislé konstrukce P 21,40 100,00 0,46 9,84 16,77 78 80 97,50 16,3508 

3. Stropy P 11,30 100,00 0,46 5,20 8,86 78 80 97,50 8,6385 

4. Krov, střecha S 6,20 100,00 1,00 6,20 10,57 78 78 100,00 10,5700 

5. Krytiny střech S 2,20 80,00 1,00 1,76 3,00 78 78 100,00 3,0000 

5. Krytiny střech S 2,20 20,00 1,00 0,44 0,75 27 78 34,62 0,2596 

6. Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 1,02 78 78 100,00 1,0200 

7. Úprava vnitřních povrchů S 5,80 20,00 1,00 1,16 1,98 27 50 54,00 1,0692 

7. Úprava vnitřních povrchů S 5,80 80,00 1,00 4,64 7,91 78 78 100,00 7,9100 

8. Úprava vnějších povrchů P 3,20 100,00 0,46 1,47 2,51 78 78 100,00 2,5100 

9. Vnitřní obklady keramické P 0,80 100,00 0,46 0,37 0,63 27 30 90,00 0,5670 

11. Dveře S 3,20 100,00 1,00 3,20 5,46 27 50 54,00 2,9484 
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12. Vrata S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,51 78 78 100,00 0,5100 

13. Okna S 5,20 100,00 1,00 5,20 8,86 78 78 100,00 8,8600 

14. Povrchy podlah P 2,90 100,00 0,46 1,33 2,27 78 78 100,00 2,2700 

15. Vytápění S 3,80 50,00 1,00 1,90 3,24 37 37 100,00 3,2400 

16. Elektroinstalace S 6,40 100,00 1,00 6,40 10,91 37 37 100,00 10,9100 

18. Vnitřní vodovod P 2,20 100,00 0,46 1,01 1,72 37 37 100,00 1,7200 

19. Vnitřní kanalizace P 2,00 100,00 0,46 0,92 1,57 78 78 100,00 1,5700 

23. Vnitřní hygienické vyb. S 2,90 100,00 1,00 2,90 4,94 78 78 100,00 4,9400 

Opotřebení: 92,3 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  2 786,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9386 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  1,0241 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,5866 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,1640 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  2 553,64 

Plná cena: 1 481,84 m3 * 2 553,64 Kč/m3 =  3 784 085,90 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 92,3 % /100) *  0,077 

 =  291 374,61 Kč 

Úprava ceny dle § 30 odst. 6 - morální opotřebení 

Zdůvodnění použití morálního opotřebení 

Stavba dílny a skladů je 6 let neužívaná, nejsou prováděny údržbářské práce, chátrá.  

Morální opotřebení nelze uplatnit v plné výši 5 % protože celkové snížení ceny stavby vlivem 

opotřebení nesmí přesáhnout 85 % z ceny stavby. 

Srážka za morální opotřebení: 291 374,61 * 0 % =  -  0,- Kč 

Nákladová cena stavby CSN =  291 374,61 Kč 

Koeficient pp *  0,845 

Cena stavby CS =  246 211,55 Kč 

Bývalá hospodářská budova, dílna, sklad na pozemku p.č. 63/1 v 

bývalé zemědělské usedlosti, včetně příslušenství a součástí,  

pozemky p.č. 63/1, katastrální území Lipník u Hrotovic, obec 

Lipník - zjištěná cena 

=  246 211,55 Kč 

Přehled částí 

1.1. Rodinný dům Lipník č.p. 10, na pozemku p.č. 63/1, katastrální 

území Lipník u Hrotovic, obec Lipník 
  363 762,50 Kč 

1.2. Bývalá hospodářská budova, dílna, sklad na pozemku p.č. 63/1 v 

bývalé zemědělské usedlosti, včetně příslušenství a součástí,  

pozemky p.č. 63/1, katastrální území Lipník u Hrotovic, obec Lipník 

  246 211,50 Kč 

Rodinný dům Lipník č.p. 10 na pozemku p.č. 63/1 v bývalé 

zemědělské usedlosti, katastrální území Lipník u Hrotovic - zjištěná 

cena 

=  609 974,07Kč 
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2. Studna na pozemku p.č. 63/2, katastrální území Lipník u Hrotovic 

Studna č.1 na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník u Hrotovic. Jedná se o kopanou studnu 

roubenou kamenem, o průměru 1,5 m , hloubka 5,90 m. Studna je umístěná v hospodářské budově 

(bývalé kanceláři), na místě je od roku 1939, sloužila pro objekt bydlení. Studna byla čerpána domácí 

vodárnou, nyní se nevyužívá.   

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Studna § 19 

Typ studny: kopaná 

Hloubka studny: 5,90 m 

Elektrické čerpadlo: 1 ks 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Ocenění studny 

Základní cena dle přílohy č. 16: 

prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m +  9 750,- Kč 

další hloubka: 0,90 m * 3 810,- Kč/m +  3 429,- Kč 

Základní cena celkem =  13 179,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3820 

Upravená cena studny =  25 113,90 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 79 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 21 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 79 / 100 = 79,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 79,0 % / 100) *  0,210 

 =  5 273,92Kč 

Ocenění čerpadel 

elektrické čerpadlo: 1 ks * 10 780,- Kč/ks +  10 780,- Kč 

Základní cena čerpadel celkem =  10 780,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41): *  2,3820 

 =  20 542,37 Kč 

opotřebení čerpadel 79,0 % *  0,210 

 =  4 313,90 Kč 

 
Upravená cena čerpadel +  4 313,90 Kč 

Nákladová cena stavby CSN =  9 587,82 Kč 

Koeficient pp *  0,845 

Cena stavby CS =  8 101,71 Kč 

Studna na pozemku p.č. 63/2, katastrální území Lipník u Hrotovic - 

zjištěná cena 

=  8 101,71 Kč 
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3. Zpevněná plocha dvora na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník u Hrotovic, obec 

Lipník 

Jedná se o zpevněné části dvora pro vstup do rodinného domu a do dílen. Panely uloženy na terénu, 

ke dni místního šetření neudržované, popraskané, místy prorůstá tráva. Panely byly položeny v době 

přestavby hospodářské budovy na dílny v roce 1991.  

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 8.3.19. Plochy ze silničních panelů tl. 150 mm 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 

5,50*5,60 = 30,80 m2 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2] =  1 180,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3010 

Základní cena upravená cena [Kč/m2] =  2 172,14 

Plná cena: 30,80 m2 * 2 172,14 Kč/m2 =  66 901,91 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 27 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 13 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 40 = 67,5 %   
Koeficient opotřebení: (1- 67,5 % / 100) *  0,325 

Nákladová cena stavby CSN =  21 743,12 Kč 

Koeficient pp *  0,845 

Cena stavby CS =  18 372,94 Kč 

Zpevněná plocha dvora na pozemku p.č. 63/1, katastrální území 

Lipník u Hrotovic, obec Lipník - zjištěná cena 

=  18 372,94 Kč 

 

4. Skleník na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník u Hrotovic, obec Lipník 

Jedná se o malý skleník přistavěný k rodinnému domu ze strany zahrady. Skleník ocelové 

konstrukce s jednoduchým zasklením, stáří cca 27 let.  

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 19.1. Skleník z ocelových profilů se zasklením a 

základy 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1271 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 

3,8*3,9 = 14,82 m2 zastavěné plochy 
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Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2] =  2 050,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,1890 

Základní cena upravená cena [Kč/m2] =  3 589,96 

Plná cena: 14,82 m2 * 3 589,96 Kč/m2 =  53 203,21 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 27 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 3 roky 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 30 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 30 = 90,0 % 

Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 %   
Koeficient opotřebení: (1- 85 %/ 100) *  0,150 

Nákladová cena stavby CSN =  7 980,48 Kč 

Koeficient pp *  0,845 

Cena stavby CS =  6 743,51 Kč 

Skleník na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník u Hrotovic, 

obec Lipník - zjištěná cena 

=  6 743,51 Kč 

 

 

5. Přední vrata ocelová plechová na pozemku p.č. 63/1, k.ú. Lipník u Hrotovic, obec Lipník 

Jedná se o dvoukřídlová plotová plechová vrata umožňující vjezd a vstup na přední dvůr u 

rodinného domu na pozemek p.č. 63/1 a p.č. 65/1, k.ú. Lipník u Hrotovic, odhadnuté stáří 36 let. 

Vrata jsou z kovového rámu s plechovou výplní.  

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 14.6. Vrata ocelová plechová nebo z profilů vč. 

sloupků 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 111 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 1,00 ks 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] =  3 700,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,1920 

Základní cena upravená cena [Kč/ks] =  6 488,32 

Plná cena: 1,00 ks * 6 488,32 Kč/ks =  6 488,32 Kč 
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Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 36 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 4 roky 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 36 / 40 = 90,0 % 

Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 %   
Koeficient opotřebení: (1- 85 %/ 100) *  0,150 

Nákladová cena stavby CSN =  973,25 Kč 

Koeficient pp *  0,845 

Cena stavby CS =  822,40 Kč 

Přední vrata ocelová plechová na pozemku p.č. 63/1, k.ú. Lipník u 

Hrotovic, obec Lipník - zjištěná cena 

=  822,40 Kč 

6. Zděný plot na pozemku p.č. 63/1, p.č. 64/2, katastrální území Lipník u Hrotovic, obec 

Lipník 

Jedná se o hranu pozemků oplocených zděným plotem. Jde o původní pozůstatek obezdění 

zemědělské usedlosti z roku 1940. Některé části plotu již během let užívání nemovitosti byly 

zbourány a odstraněny.  

Zatřídění pro potřeby ocenění 

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

omítka nebo spárování 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 111 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 

12,5*2,10+6,5*1,8+12,10*1,8+15,5*1,75 = 86,86 m2 pohledové plochy 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2] =  1 135,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,1920 

Základní cena upravená cena [Kč/m2] =  1 990,34 

Plná cena: 86,86 m2 * 1 990,34 Kč/m2 =  172 880,93 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 78 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 0 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 78 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 78 / 78 = 100,0 % 

Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 %   
Koeficient opotřebení: (1- 85 %/ 100) *  0,150 

Nákladová cena stavby CSN =  25 932,14 Kč 

Koeficient pp *  0,845 

Cena stavby CS =  21 912,66 Kč 

Zděný plot na pozemku p.č. 63/1, p.č. 64/2, katastrální území 

Lipník u Hrotovic, obec Lipník - zjištěná cena 

=  21 912,66 Kč 



- 27 - 

 

7. Podezdívka plotu na pozemku p.č. 63/1, p.č. 64/2, katastrální území Lipník u Hrotovic, 

obec Lipník 

Jedná se o původní kamennou podezdívku bývalého plotu předzahrádky, předpokládané odhadnuté 

stáří stejné jako rodinný dům 1940, 78 let.   

 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 13.14. Podezdívka z lomového kamene, spárovan, 

římsa betonová, výška do 60 cm 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 111 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Délka: 

9,2+14,2 = 23,40 m 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  1 200,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,1920 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  2 104,32 

Plná cena: 23,40 m * 2 104,32 Kč/m =  49 241,09 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 78 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 0 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 78 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 78 / 78 = 100,0 % 

Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 %   
Koeficient opotřebení: (1- 85 %/ 100) *  0,150 

Nákladová cena stavby CSN =  7 386,16 Kč 

Koeficient pp *  0,845 

Cena stavby CS =  6 241,31 Kč 

Podezdívka plotu na pozemku p.č. 63/1, p.č. 64/2, katastrální území 

Lipník u Hrotovic, obec Lipník - zjištěná cena 

=  6 241,31 Kč 

 

8. Žumpa na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník u Hrotovic, obec Lipník 

Žumpa je zbudovaná společně s rodinným domem na dvoře na p.č. 63/1, k.ú. Lipník u Hrotovic. 

Stáří rok 1940, 78 let.   

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 2.3.1. Žumpa z monolitického i montovaného betonu 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 

2,5*2,0*2,0 = 10,00 m3 obestavěného prostoru 
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Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m3] =  2 300,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3630 

Základní cena upravená cena [Kč/m3] =  4 347,92 

Plná cena: 10,00 m3 * 4 347,92 Kč/m3 =  43 479,20 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 78 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 22 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 78 / 100 = 78,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 78,0 % / 100) *  0,220 

Nákladová cena stavby CSN =  9 565,42 Kč 

Koeficient pp *  0,845 

Cena stavby CS =  8 082,78 Kč 

Žumpa na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník u Hrotovic, 

obec Lipník - zjištěná cena 

=  8 082,78 Kč 

9. Přípojka vody na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník u Hrotovic, obec Lipník 

Vodovodní přípojka z veřejného obecního vodovodu v délce 9,5 m, provedení v roce 1991.   

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 1.1.1. Přípojka vody DN 25 mm 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Délka: 9,50 m 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  340,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3820 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  647,90 

Plná cena: 9,50 m * 647,90 Kč/m =  6 155,05 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 27 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 33 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 60 = 45,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 45,0 % / 100) *  0,550 

Nákladová cena stavby CSN =  3 385,28 Kč 

Koeficient pp *  0,845 

Cena stavby CS =  2 860,56 Kč 

Přípojka vody na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník u 

Hrotovic, obec Lipník - zjištěná cena 

=  2 860,56 Kč 
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10. Přípojka dešťové kanalizace na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník u 

Hrotovic, obec Lipník 

Kanalizační přípojka, přípojka do dešťové obecní kanalizace v délce 14,5 m, provedení v roce 1940.  

V obci je vybudovaná splašková kanalizace, objekt na ni není připojen. 

 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 2.1.1. Přípojka kanalizace DN 150 mm 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Délka: 14,50 m 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  1 180,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3630 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  2 230,67 

Plná cena: 14,50 m * 2 230,67 Kč/m =  32 344,72 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 78 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 22 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 78 / 100 = 78,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 78,0 % / 100) *  0,220 

Nákladová cena stavby CSN =  7 115,84 Kč 

Koeficient pp *  0,845 

Cena stavby CS =  6 012,88 Kč 

Přípojka dešťové kanalizace na pozemku p.č. 63/1, katastrální 

území Lipník u Hrotovic, obec Lipník - zjištěná cena 

=  6 012,88 Kč 

 

 

11. Přípojka plynovodní na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník u Hrotovic, obec 

Lipník 

Plynovodní přípojka byla vybudována v roce 1991 společně s rekonstrukcí hospodářské budovy na 

dílny a s přístavbou dílen v roce 1991. V té době bylo instalováno i plynové ústřední topení.    

 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 4.1. Plynová přípojka do DN 40 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2221 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Délka: 11,00 m 
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Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] =  305,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3660 

Základní cena upravená cena [Kč/m] =  577,30 

Plná cena: 11,00 m * 577,30 Kč/m =  6 350,30 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 27 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 33 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 27 / 60 = 45,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 45,0 % / 100) *  0,550 

Nákladová cena stavby CSN =  3 492,67 Kč 

Koeficient pp *  0,845 

Cena stavby CS =  2 951,31 Kč 

Přípojka plynovodní na pozemku p.č. 63/1, katastrální území 

Lipník u Hrotovic, obec Lipník - zjištěná cena 

=  2 951,31 Kč 

 

12. Pozemky p.č. 63/1, p.č. 64/2, katastrální území Lipník u Hrotovic 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,910 

Index polohy pozemku IP = 0,929 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 

2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 

včetně - ostatní orientace 

IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 

4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 

I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 

6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Pi = 1,000 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,910 * 1,000 * 0,929 = 0,845 

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

odvozené 
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Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2]  
Index Koef. 

Upr. cena 

[Kč/m2]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří  
§ 4 odst. 1  361,-  0,845    305,05 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

63/1 763 305,05  232 753,15 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

64/2 162 305,05  49 418,10 

Stavební pozemky - celkem 925   282 171,25 

Pozemky p.č. 63/1, p.č. 64/2, katastrální území Lipník u Hrotovic - 

zjištěná cena 

=  282 171,25 Kč 

13. Trvalé okrasné porosty na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník u Hrotovic 

Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin oceněné 

zjednodušeným způsobem: § 47 

   
Celková cena pozemku: Kč  232 753,00 

Celková výměra pozemku m2  763,00 

Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m2  25,00 

Cena pokryvné plochy porostů Kč  7 626,25 

Cena porostu je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: *  0,065 

Cena smíšeného porostu: =  495,71 

Trvalé okrasné porosty na pozemku p.č. 63/1, katastrální území 

Lipník u Hrotovic - zjištěná cena 

=  495,71 Kč 
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LV 397 výroba 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

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

nabídka - Poptávka po nemovitostech obdobného rozsahu, stáří a 

stavu je trvale nižší než nabídka. Důvodem je předpoklad vkladu 

investic v případě dalšího užívání. 

I  -0,04 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 

nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Negativní - Část s účelem 

užití rodinný dům, část s účelem užití výroby a skladování 

I  -0,05 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 

IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,90 

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 

vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v 

nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 

V  1,02 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 

ambulantní zařízení a základní škola) - Občanská vybavenost - 

obchod, pohostinství, ZŠ a MŠ, SDH 

II  1,00 

 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 

3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,835 

  i = 1  

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

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,910 

  i = 1  
 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Výroba 

Název znaku č. Pi 

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

celku 

I  0,40 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku: Výrobní objekty IV  0,00 

3. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce: Pozemek lze 

napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 

4. Dopravní dostupnost: Příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní 

dopravu 

III  0,00 

5. Parkovací možnosti: Výborné parkovací možnosti na pozemcích 

společně využívaných 

III  0,02 

6. Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti: 

Poloha bez vlivu na komerční využití 

II  0,00 
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7. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Nejsou známé žádné 

další vlivy, které by ovlivňovaly cenu 

II  0,00 

 

  
7 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,408 

  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 

3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,341 

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

Koeficient pp = IT * IP = 0,371 

1. Budova dílen, unimobuňky na pozemku p.č. 65/1, katastrální území Lipník u Hrotovic 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: L. budovy pro průmysl a skladování 

Svislá nosná konstrukce: dřevěná na bázi dřevní hmoty 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1251 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

 
Výpočet jednotlivých ploch 

Podlaží Plocha  [m2] 

1.NP 9,2*4,8 =  44,16 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží 
Zastavěná 

plocha 

Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  44,16 m2  2,50 m  110,40 

Součet   44,16 m2   110,40 

 
Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 110,40 / 44,16 = 2,50 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 44,16 / 1 = 44,16 m2 

 

Obestavěný prostor 

 
Výpočet jednotlivých výměr 

Podlaží Obestavěný prostor   

1.NP (9,2*4,8)*(2,50) =  110,40 m3 

zastřešení (9,2*4,8)*(0,3) =  13,25 m3 

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

Podlaží Typ 
Obestavěný 

prostor 

1.NP NP  110,40 m3 

zastřešení Z  13,25 m3 

Obestavěný prostor - celkem:  123,65 m3 
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Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací betonová deska P 100 

2. Svislé konstrukce dřevěné sendvičové do tl. 24 cm S 100 

3. Stropy chybí C 100 

4. Krov, střecha plochá S 100 

5. Krytiny střech pozinkovaný nebo hliníkový plech S 100 

6. Klempířské konstrukce chybí C 100 

7. Úprava vnitřních povrchů jednovrstvé vápenné omítky, nátěry P 100 

8. Úprava vnějších povrchů břízolitové omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické chybí C 100 

10. Schody chybí C 100 

11. Dveře chybí C 100 

12. Vrata dřevěná S 100 

13. Okna dřevěná zdvojená okna S 100 

14. Povrchy podlah cementový potěr P 100 

15. Vytápění lokální P 100 

16. Elektroinstalace světelná třífázová S 100 

17. Bleskosvod chybí C 100 

18. Vnitřní vodovod chybí C 100 

19. Vnitřní kanalizace chybí C 100 

20. Vnitřní plynovod  X 100 

21. Ohřev teplé vody chybí C 100 

22. Vybavení kuchyní  X 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. chybí C 100 

24. Výtahy chybí C 100 

25. Ostatní chybí C 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 

[%] 
Koef. 

Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací P  8,30 100  0,46  3,82 

2. Svislé konstrukce S  21,40 100  1,00  21,40 

3. Stropy C  11,30 100  0,00  0,00 

4. Krov, střecha S  6,20 100  1,00  6,20 

5. Krytiny střech S  2,20 100  1,00  2,20 

6. Klempířské konstrukce C  0,60 100  0,00  0,00 

7. Úprava vnitřních povrchů P  5,80 100  0,46  2,67 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,20 100  1,00  3,20 

9. Vnitřní obklady keramické C  0,80 100  0,00  0,00 

10. Schody C  3,10 100  0,00  0,00 

11. Dveře C  3,20 100  0,00  0,00 

12. Vrata S  0,30 100  1,00  0,30 

13. Okna S  5,20 100  1,00  5,20 

14. Povrchy podlah P  2,90 100  0,46  1,33 

15. Vytápění P  3,80 100  0,46  1,75 
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16. Elektroinstalace S  6,40 100  1,00  6,40 

17. Bleskosvod C  0,30 100  0,00  0,00 

18. Vnitřní vodovod C  2,20 100  0,00  0,00 

19. Vnitřní kanalizace C  2,00 100  0,00  0,00 

20. Vnitřní plynovod X  0,00 100  1,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody C  1,70 100  0,00  0,00 

22. Vybavení kuchyní X  0,00 100  1,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. C  2,90 100  0,00  0,00 

24. Výtahy C  1,00 100  0,00  0,00 

25. Ostatní C  5,20 100  0,00  0,00 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  54,47 

Koeficient vybavení K4:  0,5447 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]: =  2 786,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  1,0290 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  1,0695 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  1,1400 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,5447 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,1640 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  3 296,- 

Plná cena: 123,65 m3 * 3 296,- Kč/m3 =  407 550,40 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 45 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 15 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 45 / 60 = 75,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 75,0 % / 100) *  0,250 

 =  101 887,60 Kč 

Úprava ceny dle § 30 odst. 6 - morální opotřebení 

Zdůvodnění použití morálního opotřebení 

Stavba dílny a skladů je 6 let neužívaná, nejsou prováděny údržbářské práce, do objektu zatéká, 

objekt chátrá.  

Srážka za morální opotřebení: 101 887,60 * 5 % =  -  5 094,38 Kč 

Nákladová cena stavby CSN =  96 793,22 Kč 

Koeficient pp *  0,341 

Cena stavby CS =  33 006,49 Kč 

Budova dílen, unimobuňky na pozemku p.č. 65/1, katastrální území 

Lipník u Hrotovic - zjištěná cena 

=  33 006,49 Kč 
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2. Studna na pozemku p.č. 63/2, katastrální území Lipník u Hrotovic 

Studna č.1 na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník u Hrotovic. Jedná se o kopanou studnu 

roubenou kamenem, o průměru 1,5 m , hloubka 2,5 m. Studna je umístěná v hospodářské budově 

(bývalé chlévy), na místě je od roku cca 1952, sloužila ke snížení hladiny podzemní vody, studna je 

bez čerpání.  

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Studna § 19 

Typ studny: kopaná 

Hloubka studny: 2,50 m 

Elektrické čerpadlo: 1 ks 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Ocenění studny 

Základní cena dle přílohy č. 16: 

hloubka: 2,50 m * 1 950,- Kč/m +  4 875,- Kč 

Základní cena celkem =  4 875,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3820 

Studna neslouží trvale svému účelu: *  0,2000 

Upravená cena studny =  1 857,96 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 66 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 34 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 66 / 100 = 66,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 66,0 % / 100) *  0,340 

 =  631,71Kč 

Ocenění čerpadel 

elektrické čerpadlo: 1 ks * 9 480,- Kč/ks +  9 480,- Kč 

Základní cena čerpadel celkem =  9 480,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41): *  2,3820 

 =  18 065,09 Kč 

opotřebení čerpadel 66,0 % *  0,340 

 =  6 142,13 Kč 

 
Upravená cena čerpadel +  6 142,13 Kč 

Nákladová cena stavby CSN =  6 773,84 Kč 

Koeficient pp *  0,371 

Cena stavby CS =  2 513,09 Kč 

Studna na pozemku p.č. 63/2, katastrální území Lipník u Hrotovic - 

zjištěná cena 

=  2 513,09 Kč 
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3. Zpevněná plocha na pozemku p.č. 60/1, katastrální území Lipník u Hrotovic, obec 

Lipník 

Jedná se o zpevněné části dvora pro vstup do rodinného domu a do dílen. Panely uloženy na terénu, 

ke dni místního šetření neudržované, popraskané, místy prorůstá tráva. Panely byly položeny v době 

přestavby hospodářské budovy na dílny v roce 1991.  

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 8.4.3. Plochy z penetračního makadamu tl. 100 mm 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 260,00 m2 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2] =  220,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3010 

Základní cena upravená cena [Kč/m2] =  404,98 

Plná cena: 260,00 m2 * 404,98 Kč/m2 =  105 294,80 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 24 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 16 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 24 / 40 = 60,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 60,0 % / 100) *  0,400 

Nákladová cena stavby CSN =  42 117,92 Kč 

Koeficient pp *  0,371 

Cena stavby CS =  15 625,75 Kč 

Zpevněná plocha na pozemku p.č. 60/1, katastrální území Lipník u 

Hrotovic, obec Lipník - zjištěná cena 

=  15 625,75 Kč 

4. Zadní vrata ocelová plechová na pozemku p.č. 60/1, k.ú. Lipník u Hrotovic, obec Lipník 

Jedná se o dvoukřídlová plotová plechová vrata umožňující vjezd a vstup na zadní dvůr a 

skladovací pozemky, na pozemek p.č. 60/1 a dále na pozemek p.č. 64/2, přístup pro objekt dílen. 

Odhadnuté stáří 24 let. Vrata jsou z kovového rámu s plechovou výplní.  

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 14.6. Vrata ocelová plechová nebo z profilů vč. 

sloupků 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 111 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 1,00 ks 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] =  3 700,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,8000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,1920 

Základní cena upravená cena [Kč/ks] =  6 488,32 
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Plná cena: 1,00 ks * 6 488,32 Kč/ks =  6 488,32 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 24 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 16 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 24 / 40 = 60,0 %   
Koeficient opotřebení: (1- 60,0 % / 100) *  0,400 

Nákladová cena stavby CSN =  2 595,33 Kč 

Koeficient pp *  0,371 

Cena stavby CS =  962,87 Kč 

Zadní vrata ocelová plechová na pozemku p.č. 60/1, k.ú. Lipník u 

Hrotovic, obec Lipník - zjištěná cena 

=  962,87 Kč 

 

5. Pozemky p.č. 60/1, p.č. 65/1, katastrální území Lipník u Hrotovic 

Ocenění 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

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

nabídka - Poptávka po nemovitostech obdobného rozsahu, stáří a 

stavu je trvale nižší než nabídka. Důvodem je předpoklad vkladu 

investic v případě dalšího užívání. 

I  -0,04 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 

nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Negativní - Část s účelem 

užití rodinný dům, část s účelem užití výroby a skladování 

I  -0,05 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 

IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce - pro tento typ 

ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

IV  1,00 

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 

vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v 

nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně - pro tento 

typ ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

V  1,00 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 

ambulantní zařízení a základní škola) - pro tento typ ocenění je 

hodnota znaku rovna 1.0 - Občanská vybavenost - obchod, 

pohostinství, ZŠ a MŠ, SDH 

II  1,00 

  
5 

 

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,910 

  i = 1  
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Index polohy pozemku 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Inženýrské stavby 

Název znaku č. Pi 

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

celku 

I  0,60 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku: Výrobní objekty IV  0,00 

3. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce: Pozemek lze 

napojit pouze na některé sítě v obci 

II  0,00 

4. Dopravní dostupnost: Příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní 

dopravu 

III  0,00 

5. Parkovací možnosti: Výborné parkovací možnosti na pozemku III  0,02 

6. Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti: 

Poloha bez vlivu na komerční využití 

II  0,00 

7. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Nejsou známé žádné 

další vlivy, které by ovlivňovaly cenu 

II  0,00 

  
7 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,612 

  i = 2 

Jiné pozemky oceněné dle § 9 

Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2]   
Koeficienty Index P Index T Úprava 

Upr. cena 

[Kč/m2]  

§ 9 odst. 2 - jiné pozemky - skládky, sportoviště, skladové, manipulační, odstavné, 

rekreační plochy 

 

§ 9 odst. 2  361,-  0,50    0,612  1,000   110,47 

Index trhu It je pro tento typ pozemku roven 1.  
 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Srážka 

 

Cena 

[Kč] 

§ 9 odst. 2 ostatní plocha, jiná 

plocha 

60/1 1 036  110,47   114 446,92 

§ 9 odst. 2 zahrada 65/1 615  110,47   67 939,05 

Jiné pozemky - celkem 1 651   182 385,97 

Pozemky p.č. 60/1, p.č. 65/1, katastrální území Lipník u Hrotovic - 

zjištěná cena 

=  182 385,97 Kč 

Věcná břemena váznoucí na majetku 

1. Věcné břemeno užívání 

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům 

Druh věcného břemene: reálné břemeno nebo vykupitelná služebnost 

Hodnota reálného věcného břemene nebo práva z vykupitelné služebnosti se stanovuje dle § 16b 

odst. 6) zákona č. 151/97 Sb. ve výši náhrady. 

stanoveno smluvně jako náhrada reálného břemene 

CRB = 1 000,- Kč 

Ocenění věcného břemene činí =  1 000,- Kč 

Zjištěná cena lze o věcné břemeno dle § 49 snížit nejvýše o 80 %. 
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Tržní ocenění majetku  

LV 397 

1. Hodnota pozemků  

1.1. Pozemky p.č. 63/1,p.č. 64/2, katastrální území Lipník u Hrotovic  

Porovnávací metoda 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 

Pozemky nabízené k výstavbě se v obdobných lokalitách menších obcí pohybují v nabídkové ceně 

350 - 500,- Kč/m2. Rozhodující je lokalita, poloha, velikost, možnost využití, zastavění, dostupnost 

apod. U hodnocených pozemků se jedná o pozemek p.č. 63/1 o výměře 763m2 , který je zastavěn 

stavbou a pozemek p.č.64/2 o výměře 162 m2, pozemek dvora. Pozemky jsou v původní obecní 

zástavbě, zastavěné, cena takových pozemků se pohybuje při dolní hranici ceny, v případě dalšího 

využití se předpokládají finanční náklady na odstranění stávajících staveb či rozsáhlé rekonstrukce 

stávajících objektů.  

 
 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  

[ m2 ] 

Jednotková cena 

[ Kč/m2 ] 

Celková cena 

pozemku [Kč] 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

63/1 763 350,00 267 050 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

64/2 162 350,00 56 700 

Celková výměra pozemků 925 Hodnota pozemků 

celkem 

323 750 
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LV 397 výroba 

1. Hodnota pozemků  

1.1. Pozemky p.č. 60/1, p.č. 65/1, katastrální území Lipník u Hrotovic  

Porovnávací metoda 

Přehled srovnatelných pozemků: 

Název: Komerční pozemek Zvěrkovice 

Lokalita: Zvěrkovice, okres Třebíč 

Popis: K prodeji nabízíme objekt bývalé obalovny v katastru obce Zvěrkovice u Moravských 

Budějovic při st. silnici E 59. Celková plocha pozemku se stavbami je 17 784 m2. IS: 

plynovod STL, vlastní trafostanice, voda. 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny - nabídka RK: 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/zverkovice

-zverkovice-/557617500#img=0&fullscreen=false 0,90 

velikost pozemku - větší komerční pozemek 0,80 

poloha pozemku - u hlavní komunikace 0,90 

dopravní dostupnost - lepší 0,90 

možnost zastavění poz. -  1,10 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku - plyn, voda, trafostanice 1,10 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

2 500 000 17 084 146,34 0,71 103,27 
 

Název: Komerční pozemek Lažínky 

Lokalita: Lažínky, Moravské Budějovice, okres Třebíč 

Popis: Pozemek pro komerční výstavbu např. výrobní haly, skladové prostory a další. Dle 

územního plánu je pozemek určen k průmyslové výstavbě, skladování. Celková 

plocha činí 38 900 m2. IS v dosahu. 

 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny - nabídka RK: 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/moravske-

budejovice-lazinky-/3435213148#img=0&fullscreen=false

 0,90 

velikost pozemku - větší plocha 0,80 

poloha pozemku - u hlavní komunikace 0,90 

dopravní dostupnost - lepší 0,90 

možnost zastavění poz. - lze dle ÚPD zastavět komerční stavbou

 0,90 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku - IS v dosahu 1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  0,90 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

19 450 000 39 800 488,69 0,47 230,85 
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Název: Komerční pozemek Rácová 

Lokalita: Rácová, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina 

Popis: Zastavitelný pozemek orné půdy 4.790 m2, Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina 

 Jedná se o prodej pozemku parc.č. 2129/63 o výměře 4.790 m2, orná půda 

zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 858 pro katastrální území Bystřice nad 

Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem, u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, 

KP Žďár nad Sázavou.Dle platného Územního plánu města Bystřice nad Pernštejnem 

je pozemek součástí stavební plochy změn SV = plochy sloužící k umísťování 

pozemků staveb výroby a skladování, které svou činností neovlivňují negativně 

životní prostředí a mohou být situovány v blízkosti obytné zástavby.  

Pozemek orné půdy se nachází na severním okraji obce Bystřice nad Pernštejnem v 

okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Pozemek) nedaleko rodinné zástavby. Jedná 

se o rovinatý pozemek, uceleného přibližně lichoběžníkového tvaru, který je v 

současné době nezastavěný stavbami trvalého charakteru, vyjma sloupů vzdušného 

vedení vysokého napětí, které vede úhlopříčně přes předmětný pozemek. Přístup z 

veřejné komunikace (silnice) na parc.č. 3212/1 ve vlastnictví České republiky, je z 

právního hlediska zajištěn na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a 

jízdy a to přes pozemek parc.č. 2129/6 ve vlastnictví společnosti MOL Česká 

republika s.r.o.. Fyzický však žádný zpevněný sjezd k pozemku není vybudován.  

Předmětný pozemek není přípojkami napojen na žádné inženýrské sítě. 

  

Celková plocha pozemku: 4.790 m2 

GPS: 49°31'44.88"N, 16°15'16.49"E 

Prohlídky: Pozemek je volně přístupný. 

UPOZORNĚNÍ: na pozemku vázne věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch 

pozemku parc. č. 2129/6 

UPOZORNĚNÍ: cena dosažená v aukci podléhá schválení prodávajících 

UPOZORNĚNÍ: na pozemku hospodaří společnost AGRIA Drásov, spol. s r.o. 

  

Prodej probíhá formou elektronické anglické aukce na stránkách 

www.verejnedrazby.cz/A3225, konec aukce 16.03.2018 ve 12:00, vratná kauce 40.000 

Kč. 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny - nabídka RK: 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/bystrice-

nad-pernstejnem-bystrice-nad-pernstejnem-

racova/545939804#img=0&fullscreen=false 0,90 

velikost pozemku - větší plocha 0,90 

poloha pozemku - okraj obce 1,05 

dopravní dostupnost - srovnatelná 1,00 

možnost zastavění poz. - lze dle ÚPD zastavět komerční stavbou

 1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku - bez IS 0,80 

úvaha zpracovatele ocenění -  0,90 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

814 000 4 790 169,94 0,61 104,06 
 

Zjištěná průměrná jednotková cena 146,06 Kč/m2 
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Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 

Pozemky nabízené ke komerčním účelům výstavby výroby a skladování se v obdobných lokalitách 

obcí pohybují v nabídkové ceně 100 - 500,- Kč/m2. Rozhodující je lokalita, poloha, velikost, 

možnost využití, zastavění, dostupnost apod. U hodnocených pozemků se jedná o pozemek p.č. 

60/1 o výměře 1036 m2 a pozemek p.č. 65/1 o výměře 615 m2, pozemky na sebe navazují, mají 

přístup z obecní komunikace, užívány jsou k výrobě a skladování. Jedná se o pozemky ve stávající 

starší zástavbě obce, kolem jsou pozemky s využitím pro bydlení, cena je z tohoto důvodu 

stanovena při dolní hranici rozpětí. .  
 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  

[ m2 ] 

Jednotková cena 

[ Kč/m2 ] 

Celková cena 

pozemku [Kč] 

ostatní plocha, jiná 

plocha 

60/1 1 036 130,00 134 680 

zahrada 65/2 615 130,00 79 950 

Celková výměra pozemků 1 651 Hodnota pozemků 

celkem 

214 630 

 

Bez zařazení do částí 

1. Porovnávací hodnota  

1.1. Rodinný dům Lipník č.p. 10 na pozemku p.č. 63/1 v bývalé zemědělské usedlosti, 

včetně příslušenství a součástí,  pozemky p.č. 63/1, p.č. 60/1, p.č. 64/2, p.č. 65/1, 

katastrální území 684252 Lipník u Hrotovic, obec 591041 Lipník, okres CZ0634 Třebíč, 

kraj Vysočina 

 

Oceňovaná nemovitá věc  

Užitná plocha: 389,00 m2 

Obestavěný prostor: 2 092,24 m3 

Zastavěná plocha: 482,00 m2 

Plocha pozemku: 2 576,00 m2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Zemědělská usedlost Lhánice 

Lokalita: Lhánice, okres Třebíč 

Popis: K prodeji zemědělská usedlost v obci Lhánice, na půl cestě mezi Brnem a Třebíčí. 

Usedlost byla kdysi úspěšným statkem, který kromě jiného vynikal chovem koní. Dá 

se dále využívat jako soběstačná jednotka - dostatek prostoru pro chov užitkových 

zvířat, ovocné stromy i velké skladové prostory (půda, stodola, sklepy a další). 

Předmětem prodeje je přízemní dům v dispozici 5+1, částečně podsklepený a s 

obrovskou půdou ve výborném stavu. Pod domem se nachází vlastní studna a sklepní 

prostory. Za domem pokračuje prostranné nádvoří, ke kterému přiléhají bývalé stáje 

pro koně i dobytek; a dále pak chlév, který je ve stavu ruiny. Pozemek pokračuje 

dozadu až k velké stodole, ve které se kdysi zpracovávalo obilí. Za stodolou se 

pozemek rozprostírá dále a je plný ovocných stromů. Nemovitost nebyla přes 25 let 

užívána, a stav i cena tomu odpovídají - bude potřeba kompletně rekonstruovat dům, 

spravit některé části střešní krytiny.  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/zemedelska-usedlost/lhanice-lhanice-

/3025215836#img=0&fullscreen=false 
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Pozemek: 3 291,00 m2 

Obestavěný prostor: 3 254,00 m3 

Užitná plocha: 425,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 

K2 Velikosti objektu, vedlejší stavby - srovnatelné 1,00 

K3 Poloha - srovnatelná 1,00 

K4 Provedení a vybavení - obdobné 1,00 

K5 Celkový stav - nutná celková rekonstrukce 1,00 

K6 Úvaha zpracovatele ocenění - umístění, velikost, rekonstrukce, 

využití 0,95 

K6 Úvaha zpracovatele ocenění - volné plochy pro parkování

 1,00 

   
Zdroj: Neuvedeno 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 

2 090 000 425,00 4 918 0,86 4 205 
 

Název: Zemědělská usedlost Knínice 

Lokalita: Knínice, okres Jihlava 

Popis: K prodeji samostatně stojící podsklepený rodinný dům (bývalá zemědělská usedlost) 

byt  3+1 (o podlahové ploše 200 m2, s prostornou zahradou a předzahrádkou 3300 

m2 v obci Knínice (cca 200 obyvatel - okres Jihlava). Nemovitost je vhodná k 

rekreaci, ale i na investici - (rekreační oblast 25 km od Jihlavy). Na zahradě je kromě 

zeleně stodola, altán, letní kuchyně a udírna + kůlna na dřevo. Nechybí ani historický 

sklípek cca 100m2 (z části rekonstruován z dotací UNESCO) s původním klenutým 

stropem, který je praktický pro sedláky, stejně jako vinné znalce. Dům je ve fázi 

započaté rekonstrukce 2011 (nové rozvody elektřiny, voda i rozdělený odpad v 

plastu, revize komínu, izolace krom 1 pokoje, interiérová modernizace). V domě jsou 

inženýrské sítě: elektřina, voda obecní (kvalitní studna), kanalizace obecní, plyn před 

domem 2m možno připojit. Občanská vybavenost: škola, školka, pošta, obchody, 

úřad do 10km.  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/zemedelska-usedlost/kninice--

/3420021084#img=0&fullscreen=true 

Pozemek: 4 090,00 m2 

Obestavěný prostor: 2 980,00 m3 

Užitná plocha: 365,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 

K2 Velikosti objektu, vedlejší stavby - srovnatelná 1,00 

K3 Poloha - srovnatelná 1,00 

K4 Provedení a vybavení - započata rekonstrukce obytné části a 

sklepa 0,90 

K5 Celkový stav - obdobný 1,00 

K6 Úvaha zpracovatele ocenění - umístění, velikost, rekonstrukce

 1,00 

K6 Úvaha zpracovatele ocenění - volné plochy pro parkování

 1,00 

   
Zdroj: Neuvedeno 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 

1 900 000 365,00 5 205 0,81 4 216 
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Název: Zemědělská usedlost Příseka 

Lokalita: Příseka, Brtnice, okres Jihlava 

Popis: K prodeji usedlost vlokalitě, obci Příseka u Jihlavy (8km). Dispoziční řešení objektu: 

dům 4+1+2+1(vejminek),celková obytná plocha cca. 160m2.Velká stodola a 

chlév(možno i na jiná využití). Hospodářské budovy tvoří uzavřený a prostorný dvůr. 

K nemovitosti přiléhá zahrada, celková výměra 2500m2 s možností výstavby. 

Vytápění pomocí tuhých paliv, ohřev vody elektrickým bojlerem. Půda přes celý 

objekt nabízí další prostory, v případě rekonstrukce i obytnou část.  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/zemedelska-usedlost/brtnice-priseka-

/737804636#img=0&fullscreen=false 

Pozemek: 2 500,00 m2 

Obestavěný prostor: 2 460,00 m3 

Užitná plocha: 412,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 

K2 Velikosti objektu, vedlejší stavby - srovnatelná 1,00 

K3 Poloha - srovnatelná 1,00 

K4 Provedení a vybavení - dvě bytové jednotky, hospodářské 

budovy 0,95 

K5 Celkový stav - obdobný k rekonstrukci 1,00 

K6 Úvaha zpracovatele ocenění - umístění, velikost, rekonstrukce, 

vejminek 0,95 

K6 Úvaha zpracovatele ocenění - volné plochy pro parkování

 1,00 

   
Zdroj: Neuvedeno 

Cena 

[Kč] 
Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 

1 990 000 412,00 4 830 0,81 3 923 
 

Minimální jednotková porovnávací cena 3 923 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 4 115 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 4 216 Kč/m2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Průměrná jednotková cena oceňované nemovité věci 4 115 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 389,00 m2 

Výsledná porovnávací hodnota 1 600 735 Kč 
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REKAPITULACE OCENĚNÍ  
 

Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu:  
LV 397 

1. Rodinný dům Lipník č.p. 10 na pozemku p.č. 63/1 v bývalé 

zemědělské usedlosti, katastrální území Lipník u Hrotovic 

 609 974,10 Kč 

1.1. Rodinný dům Lipník č.p. 10, na pozemku p.č. 

63/1, katastrální území Lipník u Hrotovic, obec 

Lipník 

 363 762,50 Kč 

1.2. Bývalá hospodářská budova, dílna, sklad na 

pozemku p.č. 63/1 v bývalé zemědělské usedlosti, 

včetně příslušenství a součástí,  pozemky p.č. 63/1, 

katastrální území Lipník u Hrotovic, obec Lipník 

 246 211,50 Kč 

  = 609 974,07 Kč  
2. Studna na pozemku p.č. 63/2, katastrální území Lipník u Hrotovic  8 101,70 Kč 

3. Zpevněná plocha dvora na pozemku p.č. 63/1, katastrální území 

Lipník u Hrotovic, obec Lipník 

 18 372,90 Kč 

4. Skleník na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník u Hrotovic, 

obec Lipník 

 6 743,50 Kč 

5. Přední vrata ocelová plechová na pozemku p.č. 63/1, k.ú. Lipník u 

Hrotovic, obec Lipník 

 822,40 Kč 

6. Zděný plot na pozemku p.č. 63/1, p.č. 64/2, katastrální území Lipník u 

Hrotovic, obec Lipník 

 21 912,70 Kč 

7. Podezdívka plotu na pozemku p.č. 63/1, p.č. 64/2, katastrální území 

Lipník u Hrotovic, obec Lipník 

 6 241,30 Kč 

8. Žumpa na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník u Hrotovic, 

obec Lipník 

 8 082,80 Kč 

9. Přípojka vody na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník u 

Hrotovic, obec Lipník 

 2 860,60 Kč 

10. Přípojka dešťové kanalizace na pozemku p.č. 63/1, katastrální území 

Lipník u Hrotovic, obec Lipník 

 6 012,90 Kč 

11. Přípojka plynovodní na pozemku p.č. 63/1, katastrální území Lipník 

u Hrotovic, obec Lipník 

 2 951,30 Kč 

12. Pozemky p.č. 63/1, p.č. 64/2, katastrální území Lipník u Hrotovic  282 171,30 Kč 

13. Trvalé okrasné porosty na pozemku p.č. 63/1, katastrální území 

Lipník u Hrotovic 

 495,70 Kč 

LV 397 - celkem: 

 

 974 743,20 Kč 
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LV 397 výroba 
1. Budova dílen, unimobuňky na pozemku p.č. 65/1, katastrální území 

Lipník u Hrotovic 

 33 006,50 Kč 

2. Studna na pozemku p.č. 63/2, katastrální území Lipník u Hrotovic  2 513,10 Kč 

3. Zpevněná plocha na pozemku p.č. 60/1, katastrální území Lipník u 

Hrotovic, obec Lipník 

 15 625,80 Kč 

4. Zadní vrata ocelová plechová na pozemku p.č. 60/1, k.ú. Lipník u 

Hrotovic, obec Lipník 

 962,90 Kč 

5. Pozemky p.č. 60/1, p.č. 65/1, katastrální území Lipník u Hrotovic  182 386,- Kč 

LV 397 výroba - celkem: 

 

 234 494,30 Kč 

Věcná břemena váznoucí na majetku  
1. Věcné břemeno užívání  -1 000,- Kč 

Věcná břemena váznoucí na majetku - celkem: 

 

 -1 000,- Kč 

Zjištěná cena lze o věcné břemeno dle § 49 snížit nejvýše o 80 %. 
  

Výsledná cena - celkem:  1 209 237,50 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  1 209 240,- Kč 

slovy: Jedenmiliondvěstědevěttisícdvěstěčtyřicet Kč 

 

Cena zjištěná dle cenového předpisu  

1 208 240 Kč  

slovy: Jedenmiliondvěstěosmtisícdvěstěčtyřicet Kč  
 

 

Rekapitulace tržního ocenění majetku  

LV 397 

1. Hodnota pozemků  
1.1. Pozemky p.č. 63/1,p.č. 64/2, katastrální území Lipník u Hrotovic  323 800,- Kč 

LV 397 výroba 

1. Hodnota pozemků  
1.1. Pozemky p.č. 60/1, p.č. 65/1, katastrální území Lipník u Hrotovic  214 600,- Kč 

Bez zařazení do částí 

1. Porovnávací hodnota  
1.1. Rodinný dům Lipník č.p. 10 na pozemku p.č. 63/1 v bývalé 

zemědělské usedlosti, včetně příslušenství a součástí,  pozemky p.č. 63/1, 

p.č. 60/1, p.č. 64/2, p.č. 65/1, katastrální území 684252 Lipník u Hrotovic, 

obec 591041 Lipník, okres CZ0634 Třebíč, kraj Vysočina 

 1 600 735,- Kč 
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Porovnávací hodnota 1 600 735 Kč 

Hodnota pozemku 538 380 Kč 
  

 

Komentář ke stanovení výsledné ceny  
Nemovitost oceněna jako volná bez odečtu jakýchkoliv pohledávek, zástavních práv, skutečného 

vyčíslení exekucí uvedených i neuvedených na LV č. 397, katastrální území Lipník u Hrotovic, okres 

Třebíč. 

Při stanovení ceny nemovitosti byl brán ohled na skutečné stáří objektu, současné možnosti využití 

objektu, skutečný stav, provedení a vybavení, dostupnost, napojení na inženýrské sítě a na celkový 

stav nemovitosti k datu ocenění.  

 

 


Obvyklá cena  

1 600 000 Kč   

slovy: Jedenmilionšestsettisíc Kč  
zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.9.7 

 

Závěr  
Na základě provedené detailní analýzy s použitím výše uvedené metody ocenění pro návrh obvyklé ceny k 

uvedenému datu, je navržena tržní, resp. obvyklá cena nemovitých věcí uvedených na LV 397, katastrální 

území Lipník u Hrotovic, obec Lipník, ve výši: 1 600 000,- Kč. 

 

V Třebíči 11.05.2018 

 Ing. Iva Mejzlíková 

 Gen. Fanty 930/28 

 674 01 Třebíč 

 telefon: +420732123891 

 e-mail: znalec@mejzlikovi.cz   

 
 

Znalecká 

doložka: 

Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně, č.j. Spr 

4270/2013-41, dne 3. 6. 2014, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací pro 

odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 303-68/2018 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. Fa 2018068. 
  

mailto:znalec@mejzlikovi.cz
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SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH  

 

Podklady a přílohy počet stran A4 příloze 

1. Katastrální mapa se zobrazením pozemku p.č. 63/1, p.č. 60/1, 

p.č. 64/2, p.č. 65/1, katastrální území Lipník u Hrotovic, obec 

Lipník, okres Třebíč, kraj Vysočina 

1 

2. Mapa oblasti se zobrazením pozemku pozemku p.č. 63/1, p.č. 

60/1, p.č. 64/2, p.č. 65/1, katastrální území Lipník u Hrotovic, 

obec Lipník, okres Třebíč, kraj Vysočina 

1 

3. LV 397, katastrální území Lipník u Hrotovic. obec Lipník, okres 

Třebíč 

3 

4. Rodinný dům Lipník č.p. 10 na pozemku p.č. 63/1 v bývalé 

zemědělské usedlosti, včetně příslušenství a součástí,  pozemky 

p.č. 63/1, p.č. 60/1, p.č. 64/2, p.č. 65/1, katastrální území Lipník 

u Hrotovic, obec  Lipník, okres  Třebíč, kraj Vysočina 

5. Územní plán obce Lipník 

3 

 

 

 

2 
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Kopie katastrální mapy ze dne 14.5.2018 

 

Pozemek p.č. 63/1 v k.ú. č. 684252 

Mapa oblasti 
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Pozemek p.č. 63/1 v k.ú. č. 684252 

 

Pozemek p.č. 63/1 v k.ú. č. 684252 
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uliční pohled na RD č.p. 10 uliční pohled na RD č.p. 10 

  

dvorní pohled pohled na přístavbu dílny 

  

pohled na vstup do RD ze dvora pohled ze zahrady, přístup na půdu 

  

dílny unimobuňky pozemek p.č. 60/1 
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kuchyň pokoj 

  

stropy pokoj 

  

kotelna pokoj 

  

koupelna (průchozí) WC 
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dílna, bývalý chlév vlhkost ve zdivu 

  

instalace topení okna 

  

sklad kancelář 

  

dílna soc. zařízení dílny 
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