
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 
číslo 6338-66/2020 

o ceně obvyklé provozního areálu zapsaného na LV 2334 v k.ú. Český Brod 

NEMOVITÁ VĚC: provozní areál na LV 2334  v k.ú. Český Brod 

Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Český Brod, k.ú. Český Brod 

Adresa: Český Brod 1352, 282 01 Český Brod  
 

VLASTNÍK: TIM, spol. s r.o., RČ/IČO: 47118750 

Adresa: Palackého 1352, 282 01 Český Brod 
  

 

OBJEDNATEL: TIM , spol. s r.o. v likvidaci zastoupen likvidátorem JUDr. Václavem 

Mlnáříkem, Ph.D., RČ/IČO: 471 18 750 

Adresa: Palackého 1352, 282 01 Český Brod 
 

ZHOTOVITEL: Ing. Jaroslav Fojtů 

Adresa: Bílavsko 31, 768 61 Bystřice p. Hostýnem 

IČ: 11499559 telefon: 602 750 463 e-mail: j.fojtu@seznam.cz 

DIČ: CZ5704152201   
  

 

ÚČEL OCENĚNÍ: Pro účely  dražby (ocenění stávajícího stavu) 
 

 
 

OBVYKLÁ CENA 43 000 000 Kč 

Znalecký posudek je podán v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí 

 

Stav ke dni: 18.6.2020 Datum místního šetření:  16.6.2020 

Za přítomnosti: znalce 

Počet stran: 30 stran Počet příloh: 13 Počet vyhotovení: 2, vyhotovení číslo:  
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V Bystřici pod Hostýnem, dne 2.2.2021 
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ZADÁNÍ 
 

Znalecký úkol  

Ocenit provozní areál zapsaný na LV 2334 v k.ú. Český Brod 
 

VÝČET PODKLADŮ 
 

Přehled podkladů  

1) SÚP města v platném znění  

2) výpis z KN 
 

NÁLEZ 
 

Místopis  

Středočeský kraj, okres Kolín,obec a k.ú. Český Brod - počet obyvatel dle lexikonu obci - 7 046. 

Město  s rozšířenou  občanskou vybaveností a kompletní infrastrukturou asi 20 km západně od 

Kolína na trase silnice I/12 z Kolína do Prahy. Připojení na D11 ve vzdálenosti 5 km - exit 25 

Oceňovaný areál je situován na JZ asi 700 m od koncové zástavby města v křižovatce silnic I/12 a 

II/113 v průmyslové zoně. Celý areál je pravděpodobně napojen na rozvody NN a veřejného 

vodovodu. Kanalizace je pravděpodobně řešena vlastní ČOV, přívod plynu v lokalitě není. Velká 

část areálu má zpevněné plochy ze zámkové dlažby sloužící v době provozu jako odstavné a 

parkovací plochy, v části jsou postaveny lehké ocelové přístřešky,které sloužily jako provizorní 

krytá stání. Hlavní objekt je realizován na pozemku p.č.1991, na pozemku p.č.1607 je přízemní 

zděný objekt bývalé kotelny ,která sloužila pro bývalé zahradnictví, ostatní stavební objekty jsou 

asanovány. Celý areál je oplocen.  

 
 

Typ pozemku:  zast. plocha  ostatní plocha  orná půda 

 trvalé travní porosty  zahrada  jiný 

Využití pozemků:   RD  byty  rekr.objekt  garáže  jiné 

Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna

  ostatní 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon 

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

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

Poloha v obci: okrajová část - samota 

Přístup k pozemku:  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 
 

Celkový popis  

Objekt na pozemku p.č.1991 byl postaven jako novostavba v roce 1997 a sloužil jako prodejna OA 

a servis zn.„škoda”.  

Dispoziční řešení:é ze severní strany je vlastní prodejna OA, kancelářské prostory a sociální 

zařízení, část prostor je dvoupodlažní, druhé podlaží,kde je kancelář vedoucího je přístupné 

ocelovým točitým schodištěm.Na prostory prodejny navazují otevřené prostory vlastního servisu se 

skladovým zázemím a sociálním zařízením zaměstnanců. 

Konstrukční řešení:   montovaná ocelová konstrukce s oboustranným opláštěním - z vnitřní 

strany sádrokartonová konstrukce, z vnější strany OSB desky se zateplenou fasádou. Střešní 

konstrukci tvoří ocelové příhradové nosníky osazené na ocelové sloupy a žb. patky.Prostory 

prodejny a příslušné hygienické zařízení mají zavěšené SDK podhledy. Podlahy jsou betonové 

opatřené keramickou zátěžovou dlažbou. Objekt je delší dobu neužívaný, všechny vnitřní zařizovací 
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předměty a  rozvody instalací jsou buď poškozené nebo nefunkční a v případě dalšího používání 

objektu bude nutná jejich výměna !! Vzhledem k charakteru objektu by byla vhodná jeho asanace a 

využití území pro jiný typ zástavby.       

 
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou  

NE Nemovitá věc je 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 
  

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  

NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území 

NE Povodňová zóna 1 - zanedbatelné nebezpečí výskytu povodně / záplavy 
  

 

Věcná břemena a obdobná zatížení:   

ANO Zástavní právo 

Komentář: viz. LV v příloze  
  

 

Ostatní rizika: nejsou  

NE Nemovitá věc není pronajímána 

Komentář: Objekt v době prohlídky prázdný, možný pronájem pouze ke skladovacím účelům  
  

 

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. provozní objekt na pozemku p.č.1991  

2. Hodnota pozemků  

2.1. pozemky  

3. Výnosová hodnota  

3.1. provozní objekt na LV 2334  

4. Porovnávací hodnota  

4.1. provozní objekt na  LV 2334  

 



- 5 - 

 

 

ZNALECKÝ POSUDEK  

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. provozní objekt na pozemku p.č.1991  

Věcná hodnota dle THU    

V současné době objekt zdevastovaný bez funkčních vnitřních instalací. Opotřebení odhaduji na 

60%.  

 

Užitná plocha 

Název Užitná plocha 

I.NP  

Výčet místností: plocha koef užitná plocha 

  1 836,00 m2 1,00  1 836,00 m2 

    1 836,00 m2 

 1 836,00 m2 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] výška 

I.NP 51,00*40,00 =  2 040,00 6,00 m 

  2 040,00 m2 

Obestavěný prostor 

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

Typ Název Obestavěný prostor [m3] 

NP vrchní část 2040*6,00 =  12 240,00 

Z střešní světlíky 2040*0,80/2 =  816,00 

Obestavěný prostor - celkem:  13 056,00 m3 

 

 

Ocenění  

Zastavěná plocha (ZP) [m2] 0 

Užitná plocha (UP) [m2] 1 836 

Obestavěný prostor (OP) [m3] 13 056,00 

Jednotková cena (JC) [Kč/m3] 4 832 

Rozestavěnost % 100,00 

Upravená cena (RC) [Kč/m3] 4 832 

Reprodukční hodnota (RC * OP) [Kč] 63 086 592 

Stáří roků 24 

Další životnost roků 76 

Opotřebení % 60,00 

Věcná hodnota (VH) [Kč] 25 234 637 
 

2. Hodnota pozemků  

2.1. pozemky  

Porovnávací metoda 

Pozemky na LV 2334 v obvyklé ceně 1 700,- Kč/m2  

Přehled srovnatelných pozemků: 
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Název: pozemek Poříčany 

Popis: Prodej komerčního pozemku 6 838 m2  Poříčany 6 485 000 Kč (948 Kč za m2) 

Nabízíme komerční pozemek o výměře 6838 m2 v obci Klučov, která se nachází 

pouhé 3 km severovýchodně od Českého Brodu a také 3 km jižně od sjezdu z dálnice 

na Prahu – 20 min autem na Praha - Černý most. V obci je i vlaková zastávka (ve 

vzdálenosti cca 200 m od pozemku) zajišťující vynikající vlakové spojení do Prahy – 

cca 37min na Masarykovo nádraží a jezdí co cca 30 min. Příjezdová komunikace je 

obecní asfaltová a z druhé strany i obecní štěrkopísková – tedy příjezd na pozemek je 

zajištěn ze dvou stran. Pozemek se nachází na okraji obce. Přípojky zasíťování jsou: 

el. 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 

velikost pozemku -  1,00 

poloha pozemku - oceňovaný pozemek v lepší lokalitě 1,30 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku - pozemek lépe zasíťovaný 1,20 

úvaha zpracovatele ocenění - lepší pozemek ve schválené lokalitě 

pro zástavbu 1,20 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

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

6 485 000 6 838 948,38 1,68 1 593,28 
 

Název: pozemek Cerhenice 

Popis: Prodej stavebního pozemku 6 312 m2 Cerhenice, okres Kolín 

7 574 400 Kč (1 200 Kč za m2) 

Exklusivně, nabízíme k prodeji pozemek o výměře 6312 m2, v obci Cerhenice okr. 

Kolín. Pozemek je rovinatý, spíše obdélníkového charakteru a nachází se v části obce 

s novou výstavbou rodinných domů. Leží v klidné a navíc strategicky výhodně 

umístěné lokalitě. V blízkosti je vlaková zastávka, která leží na vlakovém koridoru 

Kolín Praha. V Cerhenicích je veškerá občanská vybavenost 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 

velikost pozemku - oceňovaný pozemek 1,00 

poloha pozemku - v lepší poloze 1,20 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku - lépe zasíťovaný 1,30 

úvaha zpracovatele ocenění - lépe využitelný 1,10 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

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

7 574 400 6 312 1 200,00 1,54 1 848,00 
 

Název: pozemek Poříčany 

Popis: Prodej komerčního pozemku 6 838 m2  Klučovská, Poříčany 

6 485 000 Kč (948 Kč za m2) 

Nabízíme komerční pozemek o výměře 6838 m2 v obci Klučov, která se nachází 

pouhé 3 km severovýchodně od Českého Brodu a také 3 km jižně od sjezdu z dálnice 
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na Prahu – 20 min autem na Praha - Černý most. V obci je i vlaková zastávka (ve 

vzdálenosti cca 200 m od pozemku) zajišťující vynikající vlakové spojení do Prahy – 

cca 37min na Masarykovo nádraží a jezdí co cca 30 min. Příjezdová komunikace je 

obecní asfaltová a z druhé strany i obecní štěrkopísková – tedy příjezd na pozemek je 

zajištěn ze dvou stran. Pozemek se nachází na okraji obce. Přípojky zasíťování jsou: 

el. 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny - nabídka RK 0,90 

velikost pozemku - ocerňovaný pozemek 1,00 

poloha pozemku - v lepší poloze 1,20 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku - lépe vybavený 1,40 

úvaha zpracovatele ocenění - lepší pozemky 1,10 

  

   

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

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

6 485 000 6 838 948,38 1,66 1 574,31 
 

Zjištěná průměrná jednotková cena 1 671,86 Kč/m2 

 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  

[ m2 ] 

Jednotková 

cena 

[ Kč/m2 ] 

Spoluvlastnický 

podíl 

Celková cena 

pozemku 

[ Kč ] 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

1607 376 1 700,00  639 200 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

1685/1 140 1 700,00  238 000 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

1685/2 74 1 700,00  125 800 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

1686 26 1 700,00  44 200 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

1687 106 1 700,00  180 200 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

1688 29 1 700,00  49 300 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

1689 41 1 700,00  69 700 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

1690/1 183 1 700,00  311 100 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

1691 36 1 700,00  61 200 

zastavěná plocha a 

nádvoří 

1991 2 024 1 700,00  3 440 800 

ostatní plocha 324/5 1 060 1 700,00  1 802 000 

zahrada 324/8 567 1 700,00  963 900 

orná půda 324/9 709 1 700,00  1 205 300 

orná půda 324/10 693 1 700,00  1 178 100 

orná půda 324/11 285 1 700,00  484 500 

orná půda 324/12 223 1 700,00  379 100 
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orná půda 324/13 14 020 1 700,00  23 834 000 

ostatní plocha 324/14 1 865 1 700,00  3 170 500 

ostatní plocha 324/15 1 778 1 700,00  3 022 600 

orná půda 324/16 49 1 700,00  83 300 

ostatní plocha 324/17 250 1 700,00  425 000 

orná půda 324/21 4 625 1 700,00  7 862 500 

orná půda 324/23 2 528 1 700,00  4 297 600 

ostatní plocha 904/22 57 1 700,00  96 900 

orná půda 1107 1 089 1 700,00  1 851 300 

      

      

      

      

      

Celková výměra pozemků 32 833 Hodnota pozemků celkem 55 816 100 

 

3. Výnosová hodnota  

3.1. provozní objekt na LV 2334  

Objekt v současném ST stavu pronajimatelný pouze ke skladovacím účelům, dále možný pronájem 

pozemku za 50,- Kč/m2,rok 
 

Přehled pronajímaných ploch a jejich výnosů 

 

č. plocha - účel podlaží podlah. 

plocha 

nájem nájem nájem míra 

kapit. 

   [m2] [Kč/m2/rok] [Kč/měsíc] [Kč/rok] [%] 

1. Ostatní prostory pozemky 3 000 100 25 000 300 000 6,00 

2. Výrobní prostory hala 1 836 500 76 500 918 000 6,00 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Celkový výnos za rok: 1 218 000  

 

Výpočet hodnoty výnosovým způsobem 

Podlahová plocha PP m2 4 836 

Reprodukční cena RC Kč 63 086 592 

Výnosy (za rok) 

Dosažitelné roční nájemné za m2 Nj Kč/(m2*ro

k) 

252 
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Dosažitelné hrubé roční nájemné Nj * PP Kč/rok 1 218 000 

Dosažitelné procento pronajímatelnosti  % 100 % 

Upravené výnosy celkem Nh Kč/rok 1 218 000 

Náklady (za rok) 

Daň z nemovitosti  Kč/rok 10 000 

Pojištění 0,05 % * RC Kč/rok 31 543 

Opravy a údržba 2,00 % * RC Kč/rok 1 261 732 

Správa nemovitosti 0,00 % * RC Kč/rok 0 

Ostatní náklady  Kč/rok 0 

Náklady celkem V Kč/rok 1 303 275 

Čisté roční nájemné N=Nh-V Kč/rok 0 

Míra kapitalizace  % 6,00 

Konstantní výnos po neomezenou dobu - věčná renta  Cv = N / i 

Výnosová hodnota Cv Kč 0 

 

4. Porovnávací hodnota  

4.1. provozní objekt na  LV 2334  

Oceňovaná nemovitá věc  

1)  Porovnávací hodnota propočtena z realizovaných prodejů nemovitostí z vlastní databáze. 

 

Odhad obvyklé ceny je tedy proveden kombinací věcné,výnosové a porovnávací hodnoty. 
  

Užitná plocha: 1 836,00 m2 

Obestavěný prostor: 13 056,00 m3 

Plocha pozemku: 32 833,00 m2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: výrobní areál Kroměříž 

Popis: Objekty postavené v průmyslové zoně Kroměříže po pravé straně ulice Kaplanové 

na SV okraji města ve výjezdu směrem do Chropyně a na dálnici D1.Vlastní odhad 

obv. ceny. 

Obestavěný prostor: 52 585,00 m3 

Užitná plocha: 3 812,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny - vlastní odhad obv. ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha - lepší poloha 1,30 

K4 Provedení a vybavení - horší vybavení a St stav 0,70 

K5 Celkový stav 0,70 

K6 Vliv pozemku - větší pozemek 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Cena [Kč] 

 

Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 

35 000 000 3 812,00 9 182 0,57 5 234 

 

Název: areál Hodonín 

Popis: Prodej výrobní haly, prostoru 7 467 m2 Slovácká, Hodonín  prodej 2018 19 900 

000 Kč  
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Výrobně-logistický areál 7.467 m2, Hodonín. Předmětem prodeje a investiční 

příležitosti je uzavřený průmyslový areál o výměře 7.467 m2 v jižní části města 

Hodonína. Strategická lokace ve vzdálenosti 15 km od D1 na hranici se Slovenskou 

republikou a křížení dopravních komunikací - Brno (70 km), Vídeň (100 km), 

Bratislava (90 km), Zlín (70 km). Je tvořen zpevněnými asfaltovými plochami, 

hlavní výrobně-skladovací halou se zastřešenou nakládací rampou (1800 m2), 

vedlejší skladovací halou (440 m2), hlavní administrativní budovou o 3 NP (cca 

1.500 m2 podlahové plochy), vrátnicí a dalšími pomocnými technickými stavbami 

(dílny, kancelářské prostory, přístřešky pro automobily apod. ). ÚP – VS + V 

(plochy smíšené výrobní a výrobní). IS - kompletní, příjezd pro kamiony. Celkem - 

plocha hal cca 2.240 m2, admin. plocha + další budovy cca 2.000 m2 

Užitná plocha: 7 467,00 m2 

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

K2 Velikosti objektu - oceňovaný areál 1,00 

K3 Poloha - v lepší poloze 1,30 

K4 Provedení a vybavení 0,90 

K5 Celkový stav - v horším stavu a vybavení 0,90 

K6 Vliv pozemku - větší pozemek 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - nabídka RK; Velikosti objektu - 

oceňovaný areál; Poloha - v podobné poloze; Celkový stav - v horším stavu a vybavení; Vliv 

pozemku - větší pozemek; Úvaha zpracovatele ocenění - podílové spoluvlastnictví přístupového 

pozemku;  

 

Cena [Kč] 

 

Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 

19 900 000 7 467,00 2 665 0,95 2 532 

 

Název: výrobní areál Supíkovice 

Popis: Výrobní a skladovací areál pro výrobu obytných kontejnerů ve výborném ST stavu 

Dražba 2019: 39 000 000,- Kč 

Pozemek: 34 100,00 m2 

Užitná plocha: 7 305,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 1,00 

K2 Velikosti objektu - oceňovaný areál 1,00 

K3 Poloha - v lepší poloze 1,60 

K4 Provedení a vybavení - v podstatně horším provedení a ST stavu

 0,70 

K5 Celkový stav 0,70 

K6 Vliv pozemku - podobné pozemky 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění - podílové spoluvlastnictví 

přístupového pozemku 1,00 

   

Cena [Kč] 

 

Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 

39 000 000 7 305,00 5 339 0,78 4 164 

 

Název: areál Vizovice 

Popis: Prodej skladového prostoru 14 000 m2 Vizovice 40 000 000 Kč (2 857 Kč za m2) 
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k prodeji areál o rozloze 12000 m2 a 2000 m2 pozemků v průmyslové zóně ve 

Vizovicích s dobrou dopravní dostupností.Vhodné jako sklady,výrobní 

areál,logistické centrum,případně překladiště.areál se skládá ze dvou na sebe 

navazujících hal o rozloze 7800 m2 zastřešených a vytápěných dvoupodlažního 

prostoru a 6200 m2 nezastřešených skladovacích a manipulačních ploch které lze 

využít jako plochy pro TIR 

Pozemek: 2 000,00 m2 

Užitná plocha: 14 000,00 m2 

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

K2 Velikosti objektu - oceňovaný areál 1,00 

K3 Poloha - v lepší poloze 1,50 

K4 Provedení a vybavení - horší provedení a ST stav 0,90 

K5 Celkový stav 0,90 

K6 Vliv pozemku - větší pozemek 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění - podílové spoluvlastnictví 

přístupového pozemku 1,00 

   

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - nabídka RK; Velikosti objektu - 

oceňovaný areál; Poloha - v lepší poloze; Provedení a vybavení - horší provedení a ST stav; Vliv 

pozemku - větší pozemek; Úvaha zpracovatele ocenění - podílové spoluvlastnictví přístupového 

pozemku;  

 

Cena [Kč] 

 

Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 

40 000 000 14 000,00 2 857 1,09 3 114 

 

 

 

 

 

 

Název: areál Český Brod 

Popis: Prodej výrobní haly, prostoru 1 500 m2 Český Brod  11 200 000 Kč  

Nabízím Vám na prodej velký objekt s pozemky na okraji města Český Brod. Jde o 

převážně rovinatý pozemek, který se skládá z hlavní budovy (538 m2), velké garáže 

(213 m2), ze zpevněné plochy kolem hlavní budovy a zahrady se dvěma chatami (2 

x 35 m2). 

Dále je na pozemku několik stavebních buněk, které nejsou pevně spojeny se zemí. 

Jedná se celkem o 7569 m2 pozemku včetně zastavěné plochy. 

Hlavní objekt je vhodný pro několik řemeslných dílen nebo jako skladiště velkého 

množství drobných předmětů. Nachází se v něm i kompletní sociální zázemí pro 

zaměstnance, šatna i byt o dispozici 2+1 v patře. Zde je i velký půdní prostor (253 

m2) nad velkou dílnou (253 m2), který lze také využít. Je tu i další dílna rozdělena 

na dvě části (160 m2), každá se svým vlastním vstupem. 

Garáž je velká pro osobní i nákladní auta. 

Zahrada je prostorná (5029 m2) a je osázena ovocnými stromy. Příjezdová cesta je 

zpevněná.  

Pozemek: 5 029,00 m2 

Užitná plocha: 1 500,00 m2 
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Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení 1,00 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Cena [Kč] 

 

Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 

11 200 000 1 500,00 7 467 0,90 6 720 

 

Název: areál Červené Pečky 

Popis: Prodej skladového prostoru 1 120 m2 , Červené Pečky  19 900 000 Kč  

(17 768 Kč za m2) 

komerční pozemek o celkové rozloze 12.365 m2, ktery´ se nachází v západní části 

obce Červené Pečky. Na pozemku je vybudována hala o vy´měře 1.120 m2, která je 

v současné době využívána jako sklad pro průmyslové vy´robky. Jedná se o halu z 

ocelové konstrukce, opláštěnou vlnity´m plechem. Hala je připojena k elektrické 

rozvodné síti. Na pozemku vedle haly je vybudována vrtaná studna, kterou je v tuto 

chvíli zásobován areál a mobilní sociální zařízení. V současné době je realizován do 

této lokality obecní vodovod, takže na začátku roku 2020 bude možné zřídit 

vodovodní přípojku. Odpad je v tuto chvíli řešen vlastní jímkou, která je dostačující 

pro současný provoz areálu. V obci se počítá s přivedením kanalizace do této 

lokality v letech 2020 - 2021. K plynovému vedení nelze halu v současné době 

připojit. V územním plánu obce je pozemek určen pro vy´robu a skladování v 

kategorii lehky´ průmysl.  

Pozemek: 12 365,00 m2 

Užitná plocha: 1 120,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 1,00 

K4 Provedení a vybavení horší 0,70 

K5 Celkový stav 0,70 

K6 Vliv pozemku 1,00 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 

   

Cena [Kč] 

 

Užitná plocha 

[m2] 
Jedn. cena 

Kč/m2 
Celkový koef. 

KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 

19 900 000 1 120,00 17 768 0,44 7 818 

 

Minimální jednotková porovnávací cena 2 532 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 4 930 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 7 818 Kč/m2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 

Průměrná jednotková cena 4 930 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 1 836,00 m2 
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Výsledná porovnávací hodnota 9 051 480 Kč 
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ODŮVODNĚNÍ  

1. Věcná hodnota staveb  

1.1. provozní objekt na pozemku p.č.1991  25 234 636,80 Kč 

2. Hodnota pozemků  

2.1. pozemky  55 816 100,- Kč 

3. Výnosová hodnota  

3.1. provozní objekt na LV 2334  0,- Kč 

4. Porovnávací hodnota  

4.1. provozní objekt na  LV 2334  9 051 480,- Kč 
 

  

Porovnávací hodnota 9 051 480 Kč 

Věcná hodnota 81 050 737 Kč 
z toho hodnota pozemku 55 816 100 Kč 

  

 

Silné stránky  

- areál v průmyslové zoně města s dostatečně velkými pozemky - 3,2 ha 

- areál  situovaný u silnice I/12 asi 20 km od Prahy  
  
 

Slabé stránky  

- pravděpodobně nutnost asanovat stávající objekt 

- v lokalitě není veřejná kanalizace a přívod plynu 

 
 

Komentář ke stanovení výsledné ceny  
 

1)  vlastní objekt na pozemku p.č.st.1991 s části pozemku p.č.324/13 ( 5 024 m2 )  

 

Věcná hodnota:         stavba                 25 234 637,- Kč 

                                  pozemky              8 540 800,- Kč    

                                                             33 775 437,- Kč 

Výnosová hodnota:                                              0,- Kč 

Porovnávací hodnota:                             9 051 480,- Kč 

 

Odhad obvyklé ceny:                             10 000 000,- Kč  ( stavba a cca 5 000 m2 

pozemků) 

 

 

2)  zbývající pozemky ve výměře 27 803 m2   

 

        

      zastavitelnost 70% tzn. 19 462 m2 x 1 700,- Kč/m2 = 33 085 400,- Kč 

 

 

Odhad obvyklé ceny:                            43 000 000,- Kč 
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Obvyklou cenu areálu zapsaného na LV 2334 v k.ú. Český Brod odhaduji na částku 43 000 000,- 

Kč 
 
 

Obvyklá cena  

43 000 000 Kč   

slovy: Čtyřicettřimilionů Kč  
zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.11.0 
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ZÁVĚR  
 

Obvyklou cenu areálu zapsaného na LV 2334 v k.ú. Český Brod odhaduji na částku 43 000 000,- 

Kč 
 

 

SEZNAM PŘÍLOH  

 

Přílohy počet stran A4 příloze 

výpis z LV 6 

Snímek katastrální mapy  - internetová verze + situování 3 

fotodokumentace 4 
 

ZNALECKÁ DOLOŽKA  

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v 

Brně, ze dne 8.2.1989, č.j.Spr. 486/89 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady 

nemovitostí a obor stavebnictví, odvětví stavby obytné. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 6338-66/2020 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 6338. 
 

 
 

V Bystřici pod Hostýnem 2.2.2021 

 Ing. Jaroslav Fojtů 

 Bílavsko 31 

 768 61 Bystřice p. Hostýnem 

 telefon: 602 750 463 

 e-mail: j.fojtu@seznam.cz 
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PŘÍLOHY  
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