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Okres: Česká Lípa 

Obec:  Mimoň (561835)  

Kat. území: Mimoň (659254)  

 

 

ZNALECKÝ POSUDEK  č.  720-54/2015 
 

o ceně: 

 parcely 4211 trvalý travní porost o výměře 397 m2, zemědělský půdní 

fond, BPEJ 57201 

 parcely 4246 ostatní plocha o výměře 1719 m2, dobývací prostor 

 parcely St. 4248 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2, jejíž 

součástí je stavba bez čp/če, stavba technologického vybavení 

 parcely St. 4316 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2, jejíž 

součástí je stavba bez čp/če, stavba technologického vybavení 

 parcely St. 4343 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3173 m2, jejíž 

součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba   

 parcely St. 4344 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3103 m2, jejíž 

součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba   

 parcely St. 4345 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3676 m2, jejíž 

součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba   

 parcely St. 4346 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3028 m2, jejíž 

součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba   

 parcely St. 4347 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 717 m2, jejíž 

součástí je stavba Mimoň II, č.p. 138, zemědělská stavba   

 parcely St. 4348 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, jejíž 

součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba, bez LV   

 parcely St. 4349 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2, jejíž 

součástí je stavba bez čp/če, stavba technologického vybavení   

 parcely St. 4350 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46728 m2, jejíž 

součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba   

 parcely St. 4351 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3064 m2, jejíž 

součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba   

 parcely St. 4352 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3105 m2, jejíž 

součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba   

 parcely St. 4353 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3043 m2, jejíž 

součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba   

 parcely St. 4354 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3031 m2, jejíž 

součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba   

 parcely 4355 ostatní plocha o výměře 2327 m2, neplodná půda 

 parcely St. 4356 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 595 m2, jejíž 

součástí je stavba bez čp/če, garáž  
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to vše v okrese Česká Lípa, obci Mimoň, k.ú. Mimoň zapsáno na LV č. 

29 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 

Česká Lípa  

   

 
 

    
 

 

 

 

 
 

Objednatel: GAUTE, a.s., Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 25543709 

Důvod pro pořízení posudku: zpeněžení konkursní podstaty 

Objednávka: ústní 

Předpis pro ocenění: dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění a stavu platném 

ke dni 02.12.2015 

Datum objednání: 02.12. 2015  

Datum místního šetření: 02.12. 2015  

Datum provedení: 14.02. 2016  

Vyhotoveno pro objednatele ve 3 stejnopisech  

Počet stran:   75 stran včetně titulního listu 

Počet příloh:   9 (62 stran) 

 

Ústí nad Labem dne 14. února  2016  

Vypracoval: 

 

Ing. Jaroslav Procházka  
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Česká Lípa  
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A.  Úvodní část 

 
Objednatel : GAUTE, a.s., Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 25543709 

Důvod pro pořízení posudku:  zpeněžení konkursní podstaty 

Objednávka: 02.12.2015 

  
Předpis pro ocenění: Dle 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. 303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky 

č.199/2014 Sb, podle stavu ke dni 02.12.2015  

 

 

Znalecký úkol:  

Úkolem znalce je ke dni podání posudku stanovit obvyklou cenu nemovitostí a jejich 

příslušenství (Areál spol. SINERGA INVEST Mimoň) nalézajících se v okrese Česká 

Lípa, obci Mimoň, katastrální území Mimoň zapsaných na LV č. 29 u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, a dále se na základě žádosti insolvenčního 

správce vyjádřit ke kupní ceně nemovitosti (Areál spol. SINERGA INVEST v Mimoni) 

sjednané při převodu na počátku roku 2013 a k možné ekologické zátěži v areálu 

nemovitosti.  

 

Výchozí podklady: 

 

Od objednatele znalec obdržel tyto podklady: 

 

 Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav ke dni 02.12.2015 pro nemovitosti 

zapsané na LV 29 v okrese Česká Lípa, obci Mimoň, katastrální území Mimoň, 

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa (příloha č. 1) 

 Situační schéma zařízení (příloha č.3)  

 Fotografie nemovitosti ze dne 11.12. 2012, pořízené odhadci Ing. Milošem Broftem, 

Michalem Broftem a Karlem Tesaříkem, poskytnuté insolvenčním správcem (příloha 

č.9) 

 Rozhodnutí krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.1.2016, o 3. změně 

integrovaného povolení č.j. KULK 38581/2006 vydaného krajským úřadem dne 

9.6.2006 

 Kupní smlouva uzavřená mezi: Velkovýkrmna Zákupy a.s. jako prodávající a FARMA 

SOLANY, s.r.o. jako kupující ze dne 16.12.2009 (příloha č.4) 

 Kupní smlouva uzavřená mezi: FARMA SOLANY, s.r.o. jako prodávající ze dne a 

SINEGRA INVEST s.r.o. jako kupující ze dne 19.02.2013 (příloha č.5) 

 

Nahlížením do katastru nemovitostí si znalec opatřil následující podklady: 

 

 Výřez snímku pozemkové mapy k.ú. Mimoň  (příloha č.2) 

 

Ze serveru www.mapy.cz si znalec opatřil 

 

 Letecký snímek areálu Farmy SINEGRA INVEST v Mimoni (příloha č.6) 

 

Místní šetření:  

http://www.mapy.cz/
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Místní šetření výše vyspecifikovaných nemovitostí provedl znalec dne 02.12.2015 za účasti 

Mgr. Huleše, insolvenčního správce a Ing. Kateřiny Folbrechtové, vedoucí provozu. Znalec 

měl možnost prohlédnout si všechny oceňované nemovitosti včetně jejich příslušenství 

s výjimkou vedlejších staveb, objektu vodárny a objektu kafilerie, které byly uzavřeny. 

Z místního šetření znalec pořídil fotodokumentaci, jejíž část tvoří přílohu č. 8., zbytek uložen 

v archivu znalce. Znalec neprováděl vlastní měření, vycházel z podkladů poskytnutých mu 

objednatelem posudku.  V případě chybějících údajů (nepřístupné části budov, zakryté 

konstrukce a příslušenství, objekt vodárny a kafilerie) určil rozměry a ostatní parametry 

odborným odhadem.  

 

B. Nález 
Vlastnické a identifikační údaje:  

   

 

Vlastnické právo SINEGRA INVEST, s.r.o., Borská 58, Zákupy, 47 123, IČ 29200563 

jiné právo, omezení vlastnického práva, jiné zápisy, plomby, nabývací tituly, vztah 

bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám, způsob ochrany, břemena  

 

viz příloha č.1  

Dokumentace nemovitosti a skutečnost:  

K předmětné nemovitosti měl znalec k dispozici pouze Situační schéma zařízení, viz příloha 

č. 3. Ostatní uváděné údaje byly zjištěny při místním šetření, resp. je znalec  přebírá 

z předaných Výchozích podkladů 

Celková situace:  

Město Mimoň: Město Mimoň s rozlohou 15,48 km2 je po bývalém sídle okresu Česká Lípa a 

Novém Boru, dalším větším sídelním útvarem západní části Libereckého kraje. Od České 

Lípy je situováno východně ve vzdálenosti 15 km, od Nového Boru jihovýchodně ve 

vzdálenosti 19 a jižně ve vzdálenosti 13 km od Jablonného v Podještědí. Počet trvale žijících 

obyvatel činil 6690 (stav k 1.2.2014). Ve městě se křižují silnice II. třídy č.268 ve směrech 

severozápad-jihovýchod (Nový Bor - Mnichovo Hradiště) a 270 ve směrech sever-jih 

(Jablonné v Podještědí - Doksy - Mělník. Městem prochází železniční trať spojující sídelní 

celky Ústeckého a Libereckého kraje Ústí nad Labem a Liberec. Protože městem procházejí 

také linky dálkových autobusových spojů lze konstatovat, že dopravní spojení a s ním spojená 

mobilita obyvatel je dobré úrovni.  Nejbližší napojení na dálniční síť je na D10, exit 57 u 

Mnichova Hradiště (27 km, cca 32 min). Město dodnes ovlivněno reálnými zátěžemi i 

negativními konotacemi plynoucími z těsného sousedství s bývalým vojenským prostorem 

„Ralsko“ využívaným v nedávné minulosti sovětskými vojsky. Na druhé straně absentují 

zátěže plynoucí z hospodářských aktivit, není zde průmysl, služby jen lokálního charakteru 

odpovídající velikosti aglomerace. Míra registrované nezaměstnanosti dle údajů z RIS 

(Regionální informační systém) v roce 2012 činila 11,87% v celém okrese Česká Lípa pak dle 

údajů ČSÚ 10,807%.  Převažující výstavba: bytové rodinné domy, rekreační objekty, objekty 

pro drobnou průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování. 

Doprava: Autobusová zastávka dálkové dopravy, spoj více než 10 x denně 

Obchodní síť: Běžná se základním i rozšířeným sortimentem zboží, Supermarkety  

Školství: MŠ, ZŠ 

Kultura: kulturní dům, veřejná knihovna, kino a muzea 
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Sport: sportoviště pro více druhů kolektivních sportů, atletiky i pro samostatné sportovní 

 vyžití 

Zdravotnictví: praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, ordinace 

specialistů (stomatologa, gynekologa, chirurgie atd.) soustředěné v centrálním 

zařízení i v samostatných ordinacích 

Sociální služby: Domov pro seniory, pečovatelská služba, domácí péče 

Průmysl a pracovní možnosti: Poptávka na trhu práce převyšuje množství prac. příležitostí. 

Státní a veřejná správa: městský úřad, detašované pracoviště ÚP, pošta, služebna PČR, 

stanoviště RZ 

Inženýrské sítě:  NN, voda, kanalizace, plyn a podzemní rozvod datových sítí, ostatní IS 

        chybí.  

 

 

 

 

Popis nemovitostí:  

 

Lokalizace:  

Nemovitosti společnosti SINEGRA INVEST, s.r.o. v Mimoni (Farma Mimoň) jsou 

lokalizovány mimo zastavěné území města Mimoň při jeho jižním okraji mezi zastavěným 

územím města a silnicí II. třídy č.270, která má od hranice obce název Okrouhlická, ze které 

je bezejmennou odbočkou vpravo k areálu přímý příjezd. Tato účelová komunikace leží na 

pozemku jiného vlastníka (Soukromý subjekt). 

 

Technická data: 

celková možná kapacita: 12.000,-ks prasat 

současný stav: 6.000,-ks 

váhová kategorie: 30 – 110 kg/prase 

plemena: masná hybridní 

kapacita jímek: 3 dny při plném stavu zviřat, pak nutno vyvézt. Řešeno v 

 Integrovaném povolení KULK 38581/2006 a jeho dodatcích 

náklady na odvoz kejdy: 90 – 120 Kč/1m3 

kapacita stájí: liché stáje 1.088 ks, sudé stáje 1.024 ks, stáj č. 2 1.080 ks 

spotřeba vody: 2.000,-m3/měsíc 

provozovatel areálu: TSJEVA s.r.o. 

způsob krmení: výroba na místě ze základních surovin, doprava centrální   

  potrubím do stájí 

 napájení:   napáječkami            

       

Budovy: 

Předmětem ocenění je areál určený pro velkochov prasat a selat. Celý areál je obdélníkového 

tvaru na rovinatém pozemku. Areál se skládá z osmi vepřínů, vodárny, rozvodny el. energie, 

budovy s kancelářemi, šatnami, hygienickým zařízením, kotelnou a dílnou, dále z budovy 

s garážemi a sklady, kafilerního boxu, a parkovacích přístřešků. Mezi halami se nacházejí sila 

na krmivo, zakryté podzemní jímky, u vjezdu pak váha. Celý objekt je oplocen, pro pohyb 

v areálu slouží zpevněné plochy a venkovní osvětlení. V místě je možnost napojení jen na 

elektřinu, zdrojem vody je vlastní vrt, který napájí rozvod vody. Odpady jsou svedeny do již 

zmiňovaných zakrytých zemních železobetonových jímek, jejichž obsah je pravidelně 

vyvážen. Všechny haly jsou určeny pro chov prasat.  
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Budova nacházející se vpravo při vjezdu do areálu slouží jako zázemí zaměstnanců. V 

přízemí budovy jsou situovány kanceláře, šatny, hygienická zařízení, prádelna, dílna a 

kotelna, v patře pak nejsou místnosti k užívání přesně určeny, slouží v případě potřeby jako 

sklady nebo pro přechodné ubytování zaměstnanců.  

Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní budovu, konstrukční systém ocelový skelet, 

opláštění sendvičové – boletické panely. Vnitřní výplňové svislé konstrukce zděné příčky, 

omítky dvouvrstvé štukové. Stropy železobetonové s rovným podhledem, schody montované 

s nášlapnou vrstvou z PVC. Střecha plochá s izolace proti vodě svařované živičné pásy. 

Klempířské konstrukce provedení FeZn, bleskosvod osazen. Okna jsou hliníková, dřevěná 

zdvojená a v přístavbě plastová s izolačními dvojskly, dveře dřevěné hladké a prosklené do 

ocelových zárubní. Podlahy jsou PVC a dlažba. Hygienické vybavení je ve standardním 

provedení (sprchovací kouty, umyvadla, WC), topení elektrické přímotopy, rozvod vody 

studené pitné i TUV, když jejím zdrojem jsou el. bojlery. 

Budova je napojena na rozvod elektro (230/400 V), telefon, rozvod vody, odpady jsou 

svedeny do jímky. U budovy je situováno zastřešené stání pro automobily, tvořené ocelovou 

konstrukcí s plechovou krytinou. 

Dispoziční řešení budovy: 

1.N.P.: kancelář - 30,90 m2, chodba - 7,15 m2, chodba + schodiště - 72,20 m2, kuchyň - 31,15 

 m2, sklad - 8,20 m2, šatna - 29,35 m2, hygienické zařízení - 14,65 m2, šatna - 29,75 

 m2, prádelna + WC - 16,40 m2, WC - 16,45 m2, šatna - 29,35 m2, hygienické zařízení 

 - 14,65 m2, šatna - 29,75 m2, dílna - 21,70 m2, kotelna - 22,05 m2 a sklad - 27,15 m2 

2.N.P.: pokoj - 16,10 m2, chodba - 56,50 m2, společenská místnost - 61,25 m2, sklad - 29,70 

 m2, sklad - 16,50 m2, sklad - 30,00 m2, hygienické zařízení - 16,60 m2, sklad - 14,40 

 m2, sklad - 16,60 m2 a sklad - 16,60 m2  

 

Budovy vepřínů jsou rozměrově totožné, pouze s drobnými odchylkami. Tři vepříny jsou 

zděné klasickým způsobem, obvodový plášť zbývající pěti je proveden z plechových 

sendvičových panelů s tepelnou izolací. Vnější omítky zděných hal jsou břizolitové a vápenné 

omítky. Krytina všech hal je plechová, klempířské konstrukce FeZn, bleskosvod osazen. Haly 

dříve vytápěny teplovodem z centrální kotelny, umístěné v přístavbě výše popsané budovy 

šaten a administrativy. Nyní bez vytápění – řešeno metabolickým teplem ustájených zvířat. 

Dispoziční řešení popsáno ve výpočtové části, viz dále. 

V současné době nejsou užívány:  Polovina haly na st.p.č. 4351 a  hala na st.p.č. 4352. 

 

Na jihovýchodním okraji areálu je situována přízemní budova garáží. Jedná se o jednoduchou 

zděnou stavbu, která je ve velmi špatném stavebnětechnickém stavu.   

 

Předmětem ocenění je dále technologické vybavení vepřínů potažmo celého areálu 

pořízené v letech 2010 až 2012 v předpokládané celkové hodnotě 20.500.000,- Kč 

(4.500.000-Kč ventilace objektů, 16.000.000,-Kč technologie na odvod kejdy a krmné 

systémy) byla též provedena obnova technologické části vodárny a vybudovaná mostní 

váha, která však není součástí ocenění. Pro účely tohoto posudku je investice 

20.500.000,-Kč rozdělena poměrně na jednotlivé užívané vepříny. 

 

Pozemky 

Pozemky  St.p.č. 4343 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 4344 zastavěná plocha a 

nádvoří, st.p.č. 4345 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 4346 zastavěná plocha a nádvoří, 

st.p.č. 4351 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 4352 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 4353 

zastavěná plocha a nádvoří a 4354 zastavěná plocha a nádvoří jsou pozemky zastavěné 

vlastními vepříny, pozemky st.p.č. 4347 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 4348 zastavěná 

plocha a nádvoří st.p.č. 4349 zastavěná plocha a nádvoří a st.p.č. 4356 zastavěná plocha a 
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nádvoří jsou pozemky pod ostatními budovami a pozemky st.p.č. 4350 zastavěná plocha a 

nádvoří a p.p.č. 4355 ostatní plocha tvoří pak plochu areálu, na které jsou umístěny ostatní 

stavby a zřízení (sila, jímky váha a komunikace dopravního systému).  Pozemek p.č. 4211 

trvalý travní porost je zcela mimo areál Farmy Mimoň a jeho souvislost s areálem není znalci 

zřejmá. Pozemky 4246 ostatní plocha a 4248 zastavěná plocha a nádvoří jsou též zcela mimo 

areál Farmy Mimoň, jsou v jednom funkčním celku a posuzovatel přepokládá, že slouží k již 

zmíněnému čerpání vody. Jejich poloha vyznačena na příloze č.2. Všechny pozemky v areálu 

rovinaté až mírně svažité k jihovýchodu.  

 

Přípojky:   

elektro:  areál napojen vrchním vedením s vlastní rozvodnouelektro 

voda: vodárna s přípojkou k vlastnímu vrtu 

kanalizace: pouze odvody do jímek, odpady likvidovány smluvně  

ostatní přípojky: plyn (v současnosti odpojen) 

  

  

Objekty a konstrukce:  

 

1. Hlavní stavby 

 

 

a) Budova šaten a administrativy na pozemku St.p.č. 4347 

V přízemí budovy jsou situovány kanceláře, šatny, hygienická zařízení, prádelna, dílna a 

kotelna, v patře pak nejsou místnosti k užívání přesně určeny, slouží v případě potřeby jako 

sklady nebo pro přechodné ubytování zaměstnanců. Základní rozměry 8,92*9,35 m + 

7,30*5,00 m + 25,15*12,90 m. Průměrná výška podlaží 3,80 m. Orientace podélné osy 

objektu přibližně sever– jih. 

 

Konstrukční charakteristiky: 

 

podsklepení: nepodsklepen 

počet NP: 2 

podkroví: není 

nosná konstrukce: ocelová tyčová (stavební soustava KORD) 

střecha: plochá  

stropy: železobetonové 

základy: betonové pasy a patky  

hydroizolace: proti zemní vlhkosti 

krytina: povlaková živičná 

klempířské prvky: pozinkovaný plech, úplné 

fasáda: nátěr montovaného zavěšeného („boletického“) pláště,  

VC omítka hladká zděných částí 

zdivo:     příčky v části vyzdívané z cihel CDm tl. 12,4 cm, v části 

     SDK tl. 10 cm, štítové stěny vyzdívané z cihel CDm tl. 

     37,5 cm 

obvodový plášť boletický panel    

     kotelna je zděná, přízemní s plochou střechou 

stropy: z pozinkovaných trapézových plechů ztuženy spřaženou 

bleskosvod: ano 

úprava povrchu vnitřní: Hladké a štukové omítky, tapety 

schody: ocelové s nášlapnou vrstvou z PVC 
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dveře: plné a prosklené 

vrata: ocelová 

okna: hliníková, dřevěná zdvojená a v přístavbě plastová 

 s izolačními dvojskly 

podlahy: keramická dlažba, PVC, cementový potěr 

vytápění:    původní ÚT demontováno, provizorně místy osazeny el. 

     přímotopy a akumulační kamna 

elektroinstalace:   světelná a motorová, jističe – původní rozvody jsou 

     pravděpodobně nefunkční, jsou provedeny provizorní 

     rozvody vedené po povrchu 

vnitřní vodovod:   studené a teplé - místy jsou provedeny nové rozvody

     vedené po povrchu 

vnitřní kanalizace:   odkanalizování všech odběrných míst 

vnitřní plynovod:    není 

ohřev vody:     centrální 

vnitřní hygienické vybavení:  umyvadla, sprchy, WC, pisoáry 

 

 

b) Hala na pozemku St.p.č. 4343  

 

Konstrukční systém ocelová tyčová (stavební soustava KORD), obvodový plášť zděný 

obvodový plášť, stropy chybí, na střešní vazníky je zavěšen podhled z vlnitého a trapézového 

plechu s tepelnou izolací, střecha sedlová z vazníků. Podlaha betonová mazanina. Půdorys o 

rozměrech 168,70*17,46 m s vestavěnou technologií pro chov vepřů je rozdělen na dvě 

zrcadlové části střením prostorem pro technologii přípravy krmiva. Průměrná výška objektu 

5,48 m. Orientace podélné osy objektu přibližně sever – jih. 

 

Konstrukční charakteristiky: 

 

podsklepení: nepodsklepen 

počet NP: 1 

podkroví: není, neumožňuje zřízení 

nosná konstrukce: ocelová tyčová (stavební soustava KORD), obvodový 

 plášť zděný 

střecha: sedlová o mírném spádu, krov ocelový vazníkový 

základy: základové pasy betonové 

hydroizolace: proti zemní izolaci 

krytina: plechová z pozinkového plechu 

klempířské prvky: pozinkovaný plech 

fasáda: omítka hladká vápenná jednovrstvá 

bleskosvod: ano 

úprava povrchu vnitřní: vápenné omítky jednovrstvé, pačok 

schody:    nejsou 

zdivo:      zděné části jsou vyzdívané z cihel CDm tl. 37,5 cm, CP

     tl. 30 a 15 cm a z plynosilikátových tvárnic tl. 30 cm 

stropy: na střešní vazníky je zavěšen podhled z vlnitého a 

 trapézového plechu s tepelnou izolací 

dveře: plné dřevěné 

vrata: ocelová 

okna: dřevěná a kovová jednoduchá 

podlahy: betonová mazanina 
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vytápění: není 

elektroinstalace: světelná a motorové jističe 

vnitřní vodovod: rozvod studené vody 

vnitřní kanalizace: odvod kejdy kanálky s mechanickým sběračem 

vnitřní plynovod: není 

ohřev TUV: není 

výtahy: nejsou 

ostatní: není 

 

 

c) Hala na pozemku St.p.č. 4344  

 

Konstrukční systém ocelová tyčová (stavební soustava KORD), obvodový plášť zděný, stropy 

chybí, na střešní vazníky je zavěšen podhled z vlnitého a trapézového plechu s tepelnou 

izolací, střecha sedlová z vazníků. Podlaha betonová mazanina. Půdorys o rozměrech 

168,70*17,46 m s vestavěnou technologií pro chov vepřů je rozdělen na dvě zrcadlové části 

střením prostorem pro technologii přípravy krmiva. Průměrná výška objektu 5,48 m. 

Orientace podélné osy objektu přibližně sever – jih. 

 

Konstrukční charakteristiky: 

 

podsklepení: nepodsklepen 

počet NP: 1 

podkroví: není, neumožňuje zřízení 

nosná konstrukce: ocelová tyčová (stavební soustava KORD), obvodový 

 plášť zděný 

střecha: sedlová o mírném spádu, krov ocelový vazníkový 

stropy: chybí, hliníkový podhled 

základy: základové pasy betonové 

hydroizolace: proti zemní izolaci 

krytina: plechová z pozinkového plechu 

klempířské prvky: pozinkovaný plech 

fasáda: omítka hladká vápenná jednovrstvá 

bleskosvod: ano 

úprava povrchu vnitřní: vápenné omítky jednovrstvé, pačok 

schody:    nejsou 

zdivo:      zděné části jsou vyzdívané z cihel CDm tl. 37,5 cm, CP

     tl. 30 a 15 cm a z plynosilikátových tvárnic tl. 30 cm 

stropy: na střešní vazníky je zavěšen podhled z vlnitého a 

 trapézového plechu s tepelnou izolací 

dveře: plné dřevěné 

vrata: ocelová 

okna: dřevěná a kovová jednoduchá 

podlahy: betonová mazanina 

vytápění: není 

elektroinstalace: světelná a motorové jističe 

vnitřní vodovod: rozvod studené vody 

vnitřní kanalizace: odvod kejdy kanálky s mechanickým sběračem 

vnitřní plynovod: není 

ohřev TUV: není 

výtahy: nejsou 
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ostatní: není 

 

 

d) Hala na pozemku St.p.č. 4351  

 

Konstrukční systém ocelová tyčová (stavební soustava KORD), obvodový plášť zděný, stropy 

chybí, na střešní vazníky je zavěšen podhled z vlnitého a trapézového plechu s tepelnou 

izolací, střecha sedlová z vazníků. Podlaha betonová mazanina. Půdorys o rozměrech 

168,70*17,46 m s vestavěnou technologií pro chov vepřů je rozdělen na dvě zrcadlové části 

střením prostorem pro technologii přípravy krmiva. Průměrná výška objektu 5,48 m. 

Orientace podélné osy objektu přibližně sever – jih. 

 

Konstrukční charakteristiky: 

 

podsklepení: nepodsklepen 

počet NP: 1 

podkroví: není, neumožňuje zřízení 

nosná konstrukce: ocelová tyčová (stavební soustava KORD), obvodový 

 plášť zděný 

střecha: sedlová o mírném spádu, krov ocelový vazníkový 

stropy: chybí, hliníkový podhled 

základy: základové pasy betonové 

hydroizolace: proti zemní izolaci 

krytina: plechová z pozinkového plechu 

klempířské prvky: pozinkovaný plech 

fasáda: omítka hladká vápenná jednovrstvá 

bleskosvod: ano 

úprava povrchu vnitřní: vápenné omítky jednovrstvé, pačok 

schody:    nejsou 

zdivo:      zděné části jsou vyzdívané z cihel CDm tl. 37,5 cm, CP

     tl. 30 a 15 cm a z plynosilikátových tvárnic tl. 30 cm 

stropy: na střešní vazníky je zavěšen podhled z vlnitého a 

 trapézového plechu s tepelnou izolací 

dveře: plné dřevěné 

vrata: ocelová 

okna: dřevěná a kovová jednoduchá 

podlahy: betonová mazanina 

vytápění: není 

elektroinstalace: světelná a motorové jističe 

vnitřní vodovod: rozvod studené vody 

vnitřní kanalizace: odvod kejdy kanálky s mechanickým sběračem 

vnitřní plynovod: není 

ohřev TUV: není 

výtahy: nejsou 

ostatní: není 

 

 

e) Hala na pozemku St.p.č. 4345  

 

Konstrukční systém ocelová tyčová (stavební soustava KORD), obvodový plášť sendvičový 

plechový s tepelnou izolací, stropy chybí, na střešní vazníky je zavěšen podhled z vlnitého a 
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trapézového plechu s tepelnou izolací, střecha sedlová z vazníků. Podlaha betonová mazanina. 

Půdorys o rozměrech 168,70*17,46 m s vestavěnou technologií pro chov vepřů je rozdělen na 

dvě zrcadlové části střením prostorem pro technologii přípravy krmiva. Průměrná výška 

objektu 5,48 m. Orientace podélné osy objektu přibližně sever – jih. 

 

Konstrukční charakteristiky: 

 

podsklepení: nepodsklepen 

počet NP: 1 

podkroví: není, neumožňuje zřízení 

nosná konstrukce: ocelová tyčová (stavební soustava KORD), obvodový 

 plášť sendvičový plechový s tepelnou izolací 

střecha: sedlová o mírném spádu, krov ocelový vazníkový 

stropy: chybí, hliníkový podhled 

základy: základové pasy betonové 

hydroizolace: proti zemní izolaci 

krytina: plechová z pozinkového plechu 

klempířské prvky: pozinkovaný plech 

fasáda: omítka hladká vápenná jednovrstvá 

bleskosvod: ano 

úprava povrchu vnitřní: vápenné omítky jednovrstvé, pačok 

schody:    nejsou 

zdivo:     zděné části jsou vyzdívané z cihel CDm tl. 37,5 cm, CP

     tl. 30 a 15 cm a z plynosilikátových tvárnic tl. 30 cm 

stropy: na střešní vazníky je zavěšen podhled z vlnitého a 

 trapézového plechu s tepelnou izolací 

dveře: plné dřevěné 

vrata: ocelová 

okna: dřevěná a kovová jednoduchá 

podlahy: betonová mazanina 

vytápění: není 

elektroinstalace: světelná a motorové jističe 

vnitřní vodovod: rozvod studené vody 

vnitřní kanalizace: odvod kejdy kanálky s mechanickým sběračem 

vnitřní plynovod: není 

ohřev TUV: není 

výtahy: nejsou 

ostatní: není 

 

 

f) Hala na pozemku St.p.č. 4346  

 

Konstrukční systém ocelová tyčová (stavební soustava KORD), obvodový plášť sendvičový 

plechový s tepelnou izolací, stropy chybí, na střešní vazníky je zavěšen podhled z vlnitého a 

trapézového plechu s tepelnou izolací, střecha sedlová z vazníků. Podlaha betonová mazanina. 

Půdorys o rozměrech 168,70*17,46 m s vestavěnou technologií pro chov vepřů je rozdělen na 

dvě zrcadlové části střením prostorem pro technologii přípravy krmiva. Průměrná výška 

objektu 5,48 m. Orientace podélné osy objektu přibližně sever – jih. 

 

Konstrukční charakteristiky: 
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podsklepení: nepodsklepen 

počet NP: 1 

podkroví: není, neumožňuje zřízení 

nosná konstrukce: ocelová tyčová (stavební soustava KORD), obvodový 

 plášť sendvičový plechový s tepelnou izolací 

střecha: sedlová o mírném spádu, krov ocelový vazníkový 

stropy: chybí, hliníkový podhled 

základy: základové pasy betonové 

hydroizolace: proti zemní izolaci 

krytina: plechová z pozinkového plechu 

klempířské prvky: pozinkovaný plech 

fasáda: omítka hladká vápenná jednovrstvá 

bleskosvod: ano 

úprava povrchu vnitřní: vápenné omítky jednovrstvé, pačok 

schody:    nejsou 

zdivo:     zděné části jsou vyzdívané z cihel CDm tl. 37,5 cm, CP

     tl. 30 a 15 cm a z plynosilikátových tvárnic tl. 30 cm 

stropy: na střešní vazníky je zavěšen podhled z vlnitého a 

 trapézového plechu s tepelnou izolací 

dveře: plné dřevěné 

vrata: ocelová 

okna: dřevěná a kovová jednoduchá 

podlahy: betonová mazanina 

vytápění: není 

elektroinstalace: světelná a motorové jističe 

vnitřní vodovod: rozvod studené vody 

vnitřní kanalizace: odvod kejdy kanálky s mechanickým sběračem 

vnitřní plynovod: není 

ohřev TUV: není 

výtahy: nejsou 

ostatní: není 

 

 

g) Hala na pozemku St.p.č. 4352  

 

Konstrukční systém ocelová tyčová (stavební soustava KORD), obvodový plášť sendvičový 

plechový s tepelnou izolací, stropy chybí, na střešní vazníky je zavěšen podhled z vlnitého a 

trapézového plechu s tepelnou izolací, střecha sedlová z vazníků. Podlaha betonová mazanina. 

Půdorys o rozměrech 168,70*17,46 m s vestavěnou technologií pro chov vepřů je rozdělen na 

dvě zrcadlové části střením prostorem pro technologii přípravy krmiva. Průměrná výška 

objektu 5,48 m. Orientace podélné osy objektu přibližně sever – jih. 

 

Konstrukční charakteristiky: 

 

podsklepení: nepodsklepen 

počet NP: 1 

podkroví: není, neumožňuje zřízení 

nosná konstrukce: ocelová tyčová (stavební soustava KORD), obvodový 

 plášť sendvičový plechový s tepelnou izolací 

střecha: sedlová o mírném spádu, krov ocelový vazníkový 

stropy: chybí, hliníkový podhled 
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základy: základové pasy betonové 

hydroizolace: proti zemní izolaci 

krytina: plechová z pozinkového plechu 

klempířské prvky: pozinkovaný plech 

fasáda: omítka hladká vápenná jednovrstvá 

bleskosvod: ano 

úprava povrchu vnitřní: vápenné omítky jednovrstvé, pačok 

schody:    nejsou 

zdivo:     zděné části jsou vyzdívané z cihel CDm tl. 37,5 cm, CP

     tl. 30 a 15 cm a z plynosilikátových tvárnic tl. 30 cm 

stropy: na střešní vazníky je zavěšen podhled z vlnitého a 

 trapézového plechu s tepelnou izolací 

dveře: plné dřevěné 

vrata: ocelová 

okna: dřevěná a kovová jednoduchá 

podlahy: betonová mazanina 

vytápění: není 

elektroinstalace: světelná a motorové jističe 

vnitřní vodovod: rozvod studené vody 

vnitřní kanalizace: odvod kejdy kanálky s mechanickým sběračem 

vnitřní plynovod: není 

ohřev TUV: není 

výtahy: nejsou 

ostatní: není 

 

 

h) Hala na pozemku St.p.č. 4353  

 

Konstrukční systém ocelová tyčová (stavební soustava KORD), obvodový plášť sendvičový 

plechový s tepelnou izolací, stropy chybí, na střešní vazníky je zavěšen podhled z vlnitého a 

trapézového plechu s tepelnou izolací, střecha sedlová z vazníků. Podlaha betonová mazanina. 

Půdorys o rozměrech 168,70*17,46 m s vestavěnou technologií pro chov vepřů je rozdělen na 

dvě zrcadlové části střením prostorem pro technologii přípravy krmiva. Průměrná výška 

objektu 5,48 m. Orientace podélné osy objektu přibližně sever – jih. 

 

Konstrukční charakteristiky: 

 

podsklepení: nepodsklepen 

počet NP: 1 

podkroví: není, neumožňuje zřízení 

nosná konstrukce: ocelová tyčová (stavební soustava KORD), obvodový 

 plášť sendvičový plechový s tepelnou izolací 

střecha: sedlová o mírném spádu, krov ocelový vazníkový 

stropy: chybí, hliníkový podhled 

základy: základové pasy betonové 

hydroizolace: proti zemní izolaci 

krytina: plechová z pozinkového plechu 

klempířské prvky: pozinkovaný plech 

fasáda: omítka hladká vápenná jednovrstvá 

bleskosvod: ano 

úprava povrchu vnitřní: vápenné omítky jednovrstvé, pačok 
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schody:    nejsou 

zdivo:     zděné části jsou vyzdívané z cihel CDm tl. 37,5 cm, CP

     tl. 30 a 15 cm a z plynosilikátových tvárnic tl. 30 cm 

stropy: na střešní vazníky je zavěšen podhled z vlnitého a 

 trapézového plechu s tepelnou izolací 

dveře: plné dřevěné 

vrata: ocelová 

okna: dřevěná a kovová jednoduchá 

podlahy: betonová mazanina 

vytápění: není 

elektroinstalace: světelná a motorové jističe 

vnitřní vodovod: rozvod studené vody 

vnitřní kanalizace: odvod kejdy kanálky s mechanickým sběračem 

vnitřní plynovod: není 

ohřev TUV: není 

výtahy: nejsou 

ostatní: není 

 

 

i) Hala na pozemku St.p.č. 4354  

 

Konstrukční systém ocelová tyčová (stavební soustava KORD), obvodový plášť sendvičový 

plechový s tepelnou izolací, stropy chybí, na střešní vazníky je zavěšen podhled z vlnitého a 

trapézového plechu s tepelnou izolací, střecha sedlová z vazníků. Podlaha betonová mazanina. 

Půdorys o rozměrech 168,70*17,46 m s vestavěnou technologií pro chov vepřů je rozdělen na 

dvě zrcadlové části střením prostorem pro technologii přípravy krmiva. Průměrná výška 

objektu 5,48 m. Orientace podélné osy objektu přibližně sever – jih. 

 

Konstrukční charakteristiky: 

 

podsklepení: nepodsklepen 

počet NP: 1 

podkroví: není, neumožňuje zřízení 

nosná konstrukce: ocelová tyčová (stavební soustava KORD), obvodový 

 plášť sendvičový plechový s tepelnou izolací 

střecha: sedlová o mírném spádu, krov ocelový vazníkový 

stropy: chybí, hliníkový podhled 

základy: základové pasy betonové 

hydroizolace: proti zemní izolaci 

krytina: plechová z pozinkového plechu 

klempířské prvky: pozinkovaný plech 

fasáda: omítka hladká vápenná jednovrstvá 

bleskosvod: ano 

úprava povrchu vnitřní: vápenné omítky jednovrstvé, pačok 

schody:    nejsou 

zdivo:     zděné části jsou vyzdívané z cihel CDm tl. 37,5 cm, CP

     tl. 30 a 15 cm a z plynosilikátových tvárnic tl. 30 cm 

stropy: na střešní vazníky je zavěšen podhled z vlnitého a 

 trapézového plechu s tepelnou izolací 

dveře: plné dřevěné 

vrata: ocelová 



 16 

okna: dřevěná a kovová jednoduchá 

podlahy: betonová mazanina 

vytápění: není 

elektroinstalace: světelná a motorové jističe 

vnitřní vodovod: rozvod studené vody 

vnitřní kanalizace: odvod kejdy kanálky s mechanickým sběračem 

vnitřní plynovod: není 

ohřev TUV: není 

výtahy: nejsou 

ostatní: není 

 

 

j) Budova garáží na pozemku St.p.č. 4356   

V jihovýchodním rohu areálu je situován objekt garáží. Zděná budova s půdorysem 

složeným ze dvou obdélníků se zděným nosným systémem a plochou střechou a povlakovou 

krytinou. Podlaha betonová mazanina.  Základní rozměry 45,15*11,10 m + 14,00*8,50 m. 

Průměrná výška podlaží 5,15m. Orientace podélné osy objektu přibližně sever– jih.  

   

Konstrukční charakteristiky: 

 

podsklepení: nepodsklepen 

počet NP: 1 

podkroví: není 

nosná konstrukce: zděná 

střecha: plochá  

základy: betonové pasy  

hydroizolace: nezjištěna 

krytina: povlaková živičná 

klempířské prvky: pozinkovaný plech, neúplné 

fasáda: břizolit - převážně opadaný 

bleskosvod: ano 

stropy:     montované z panelů z lehkého betonu s viditelnými 

     průvlaky - do střechy značně zatéká a panely se rozpadají 

úprava povrchu vnitřní: jednoduché a dvouvrstvé omítky 

schody: nejsou 

dveře: plné 

vrata: ocelová 

okna: ocelová jednoduchá  

podlahy: betonová mazanina s cementovým potěrem 

vytápění: není 

elektroinstalace: světelná a motorové jističe 

vnitřní vodovod: není 

vnitřní kanalizace: není 

vnitřní plynovod: není 

ohřev TUV: není 

výtahy: nejsou 

ostatní: není 

 

 

2. Vedlejší stavby 
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a) Vodárna na pozemku St.p.č. 4349  

 

Přízemní nepodsklepený objekt o půdorysných rozměrech 8,90*6,70 m, průměrná výška 

5,05m. Zděný, střecha plochá, krytina povlaková živičná. V budově technologie čerpání a 

rozvodu vody. 

 

Konstrukční charakteristiky: 

 

podsklepení: nepodsklepen 

počet NP: 1 

podkroví: ano, bez stavebního využití 

nosná konstrukce: zděná 

střecha: plochá  

základy: betonové pasy  

hydroizolace: proti zemní vlhkosti 

krytina: živičná krytina 

klempířské prvky: pozinkovaný plech, neúplné 

fasáda: vápenná omítka hladká 

bleskosvod: chybí 

stropy: železobetonové prefabrikované s rovným podhledem bez 

 úprav 

úprava povrchu vnitřní: omítky vápenné hladké 

schody: nejsou 

dveře: nejsou 

vrata: ocelová 

okna: sklobetonová  

podlahy: betonová mazanina s cementovým potěrem 

vytápění: otopná soustava radiátory + rozvod 

elektroinstalace: světelná a motorové jističe 

vnitřní vodovod: studená 

vnitřní kanalizace: není 

vnitřní plynovod: není 

ohřev TUV: není 

výtahy: nejsou 

ostatní: není 

 

 

b) Kafilérní box na St.p.č. 4348 

 

Přízemní nepodsklepený objekt o půdorysných rozměrech 4,40*3,80 m, průměrná výška 

3,2m. Zděný, střecha rovná, krytina povlaková živičná.  

 

Konstrukční charakteristiky: 

 

podsklepení: nepodsklepen 

počet NP: 1 

podkroví: není 

nosná konstrukce: zděná 

střecha: plochá  

základy: betonové pasy  
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hydroizolace: proti zemní vlhkosti 

krytina: svařované živičné pásy 

klempířské prvky: částečné, pozinkovaný plech 

fasáda: vápenná omítka hladká 

bleskosvod: chybí 

stropy: železobetonové prefabrikované s rovným podhledem bez 

úprava povrchu vnitřní: jednoduché a dvouvrstvé omítky 

schody: nejsou 

dveře: plné 

vrata: ocelová 

okna: nejsou  

podlahy: betonová mazanina s cementovým potěrem 

vytápění: není 

elektroinstalace: světelná a motorové jističe 

vnitřní vodovod: není 

vnitřní kanalizace: není 

vnitřní plynovod: není 

ohřev TUV: není 

výtahy: nejsou 

ostatní: není 

 

 

c) Sklad na části St.p.č. 4350 

 

Přízemní nepodsklepený objekt umístěny vlevo od vjezdu na východní straně areálu o 

půdorysných rozměrech 9,70*18,30 m, průměrná výška 5,20 m. Zděný, střecha sedlová 

s nízkým spádem, krytina vlnitý pozinkový plech.  

 

 

Konstrukční charakteristiky: 

 

Bez připojení na inženýrské sítě 

podsklepení:    nepodsklepený 

počet nadzemních podlaží:  1 

podkroví:    není 

nosná konstrukce:   ocelová 

střecha:    sedlová s nízkým sklonem, krov ocelový vazníkový 

základy:    základové patky 

hydroizolace:    nezjištěny 

krytina:    vlnitý pozinkovaný plech 

klempířské konstrukce:  nejsou 

zdivo:     ocelová sloupková konstrukce opláštěná vlnitým  

     pozinkovaným plechem 

stropy:     nejsou 

úpravy vnitřních povrchů:  pozinkovaný plech 

povrchy podlah: betonová mazanina, 

 

 

3. Venkovní úpravy 
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Zahrnují zejména vnitroareálové zpevněné komunikace, venkovní osvětlení, rozvody vody 

elektro, teplovody, veřejné osvětlení, odpadové hospodářství pro chov prasat (jímky, atp.), 

oplocení, eventuálně ostatní zde nevyjmenované úpravy. Výměry těchto úprav nelze 

objektivně změřit, znalec tedy provedl odborný odhad finančního rozsahu těchto úprav na 5% 

z ceny staveb hlavních (analogie s §18 vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 

199/2014).   

 

  

Technický stav:  

 

Celkový technický stav budov areálu je na hranici označované jako mezní stav, za níž již 

jednotlivé objekty nejsou schopny plnit své primární funkce (snížení efektivnosti provozu 

přecházející až k porušení bezpečnostních požadavků -  zejména haly pro výkrm prasat), či 

tento stav již překročily a pragmatickým ekonomickým řešením je jejich demolice (garáže). 

Alarmující na této skutečnosti je nejenom tento stav samotný, ale zejména rychlost 

degradace konstrukcí, ke které došlo v posledních několika letech. 

Porovnání  fotodokumentace areálu ze dne 11.12. 2012 (viz příloha č. 9)  se současnou 

fotodokumentací (viz příloha č.8) je v tomto smyslu zcela průkazné. Znalec zde konstatuje 

elementární zanedbání alespoň základní údržby objektů, týkající se zejména údržby a oprav 

klempířských konstrukcí budov, které nejenomže s ohledem na své stáří (cca 40 let) a 

materiál (pozinkovaný plech tl. 0,63mm) jsou již za teoretickou technickou hranicí své 

životnosti, ale zřejmě nebyly dlouhodobě obnovovány jejich nátěry, takže v současnosti jsou 

již zcela nefunkční a lokálně chybí vůbec. Je třeba konstatovat, že náklady na samotnou 

obnovu nátěrů po cca 10 až 15 letech jsou finančně zanedbatelné a ve většině případů vedou 

k prodloužení faktické životnosti klempířských prvků na dvoj až třínásobek životnosti 

teoretické. Zejména ale zabraňují vzniku poruch obvodového pláště od opadávání omítek a 

mokvání zdiva až k lokálním destrukcím, nepřípustnému snížení tepelně izolačních parametrů 

spojeného se vznikem škodlivých plísní, což ve svém důsledku vede k překročení limitních 

hygienických a technických požadavků na konstrukce a nepřípustnosti provozu.  Na tomto 

místě je nutné připomenout, že snižování hodnoty stavby v závislosti na jejím technickém 

stavu není lineární, tzn., že navzdory běžným účetním postupům, kdy se cena budovy snižuje 

pravidelnými ročními odpisy a v určitý okamžik je její účetní hodnota rovna nule, vlastní 

užitná a technická hodnota stavby je přímo odvozená od funkční systematické údržby, 

když dosažitelná životnost stavby je z hlediska možných ekonomických perspektiv 

v podstatě neomezená, a limitujícím faktorem je zde spíš její životnost morální. V opačném 

případě, tzn. při nedostatečné, až zcela chybějící údržbě, dochází k nepoužitelnosti staveb 

daleko dříve, než je překročena její životnost teoretická. Je zřejmé, že v rámci současného 

využití areálu je jeho nejvyšší hodnota tvořena hodnotou staveb a technologie. Z údajů 

uvedených v Kupní  smlouvě z 16.12.2009, uzavřené mezi Velkovýkrmnou Zákupy a.s. jako 

prodávajícím a FARMOU SOLANY, s.r.o.(viz příloha č. 4), činila cena budov a technologie 

74% kupní ceny. Dramaticky se zhoršující stav v posledních letech vede ke skokovému 

snížení hodnoty areálu. Je třeba též konstatovat, že i výše zmíněné technologie (viz str. 

7) nemohou spolehlivě fungovat v konstrukčně zdevastovaných objektech a jejich 

morální zastarávání je jako v případě všech sofistikovaných technologií po několika 

letech značné.  
      

Budova šaten a administrativy 

Technický stav je vlivem dlouhodobého zanedbání údržby a nedostatečných 

tepelnětechnických parametrů špatný. Vzhledem k malým tloušťkám tepelné izolace 

a nedostatečnému vytápění a větrání, vlhkému prostředí umýváren a zatékání střešním 
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pláštěm jsou na stěnách stopy plísní, omítky jsou místy opadané, montované podhledy 

korodují a podhledové kazety jsou místy propadlé. 

 

Haly 

Celkový technický stav limitní nutná generální oprava min 30% objemových prvků 

konstrukce.  

 

Budova garáží 

Celkový technický stav havarijní – s největší pravděpodobností nutná demolice 

 

Vodárna 

Celkový technický stav zhoršený.  

 

Kafilérní box 

Celkový technický stav zhoršený. 

 

Sklad 

Celkový technický stav zhoršený. 

 

Stáří:  

 

Dle použitých technologií a materiálů s přihlédnutím ke stavu opotřebení konstrukcí a 

vybavení staveb lze přepokládat s akceptovatelnou odchylkou, že výstavba areálu probíhala 

kolem roku 1974. V roce 2010 byla vybudovaná mostní váha o rozměrech 3,00 * 18,40 m a 

nově vybavená vodárna s vrtem. Stáří ke dni podání posudku je možno tedy stanovit na 41 

let. 

  

 

 

C. Posudek  
 

Úvod: 

 

Účelem posudku je stanovit v čase a místě obvyklou cenu nemovitostí a jejich příslušenství 

(Farma Mimoň) nalézajících se v okrese Česká Lípa, obci Mimoň, katastrální území Mimoň 

zapsaných na LV č. 29 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká 

Lípa. Pro potřeby tohoto posudku se vymezují pojmy a výchozí stanoviska následovně:  

 

Obvyklá cena majetku a služeb je přesně definovaná v §2 zák.č. 151/1997 Sb. takto : 

 

Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 

oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla 

dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 

stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 

Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 

kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například 

stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. 

Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy 

mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná 
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majetku nebo službě vyplývající z osobního vtahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu 

věci a určí se porovnáním. 

 

Pojem "obvyklý" (znamená běžný, pravidelně se opakující, odpovídající zvyku) existuje 

pouze u zboží, se kterým se běžně obchoduje, lze ji zjistit analýzou trhu v dané době a místě a 

odhadnout ji (nikoliv stanovit) poměrně přesně nebo jen s malým rozptylem od průměrné 

hodnoty.  

 

Tržní hodnota, jíž lze přibližně obvyklou cenu nahradit, je definována jako hodnota, jíž je 

s největší pravděpodobnosti možno dosáhnout v dané době a v konkrétních podmínkách 

trhu s nemovitostmi, při čemž jeho podmínky a okolnosti jsou definovány prakticky 

shodně jako v případě obvyklé ceny.  

(Že lze jako cenu obvyklou vymezit i cenu tržní konstatuje judikát Nejvyššího soudu ČR 

v rozsudku sp. zn. 28 Cdo 2401/2008 z 27.5.2009).  

Tržním oceněním nelze určit hodnotu nemovitosti či služby absolutně, ale jen interpretovat 

chování kupujících na trhu ve vztahu k dané nemovitosti. Z logiky věci pak vždy půjde pouze 

o subjektivní názor zpracovatele, stanovený ovšem na základě znalostí a dostupných 

informací k datu podání posudku. Především je třeba si uvědomit, že nemovitost lze prodat 

jen za tolik, kolik je někdo ochoten zaplatit a to bez ohledu na její věcnou hodnotu. 

 

Metody stanovení (odhadu) obvyklé ceny 

 

1. Dle cenového předpisu 

Cenový předpis se pokouší pomocí věcné hodnoty nemovitosti a koeficientu úpravy cen dle 

polohy a trhu vyjádřit současný tržní charakter nemovitosti. Výsledná cena má charakter 

ceny zjištěné. Obecně se tedy snaží reagovat na situaci trhu podle konkrétní nabídky a 

poptávky v dané době a místě.  

S ohledem na technické možnosti vyhlášky se však může, pochopitelně, jednat jen o údaje 

globální, vypovídající o průměrné hodnotě daného druhu staveb ve velikostně 

odpovídajících obcích příslušného okresu. Je tedy vždy na znalci, aby po zjištění ceny dle 

cenového předpisu posoudil, zda v daném případě odpovídá i obvyklé ceně v konkrétním 

případě, a pokud tak není, stanovil ji pokud možno jinými použitelnými metodami.  

 

 

 

2. Analýza trhu 

 

Vychází se z přímého porovnání s obdobnými nemovitostmi. Nejdostupnějším a 

nejčastěji používaným registrem je nabídka nemovitostí na specializovaných internetových 

serverech. V nich se poměrně dobře odráží obecně vnímaná atraktivita konkrétní lokality i 

rozvinutost trhu a nepochybně minimálně informativně reflektují aktuální cenovou úroveň. 

Zde je však nutné si uvědomit, že inzerované ceny mají charakter cen nabídkových, 

určených pro pozdější vyjednávání, které zpravidla nebývají v plné výši dosaženy a po 

určité době od zveřejnění jsou i vícekrát v nabídce korigovány slevami. Naopak, nabízené 

ceny, které se výrazně odchylují od ekonomické reality, aniž tento fakt reflektují a reagují na 

něj, nebývají dosaženy vůbec a postupně jsou z nabídky staženy, aniž by došlo k prodeji. 

Podle ověřených poznatků se dosažená kupní cena v průměru pohybuje o 10 až 20 % níže 

než nabídková, byla-li tato v nabídkovém procesu navržena s ohledem na možnosti trhu.  

Samotné přímé porovnání pak spočívá v tom, že nemovitost, jejíž obvyklá (tržní) cena má 

být stanovena, je porovnána s dostatečně velkým souborem obdobných nemovitostí, obvykle 
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minimálně pět prvků, které byly v nedávném čase  ve stejném, nebo podobném místě za 

známou cenu prodány, nebo je známá cena, za kterou jsou nabízeny. Vychází se 

z předpokladu, že mezi souhrnem parametrů nemovitosti (její užitnou hodnotou, 

atraktivitou, technickým stavem, polohou atd.) a její cenou existuje úměra. Vyčíslením 

odlišností zmíněných veličin (v posudku jsou k tomu použity koeficienty K1 až K6) je pak 

vyjádřen vzájemný poměr mezi posuzovanou nemovitostí a jednotlivými srovnávacími 

objekty a následným výpočtem je pak možné aproximovat předpokládanou dosažitelnou 

cenu. Konkrétně tak, že známá dosažená cena (resp. cena, o níž se předpokládá, že bude 

dosažena), té které srovnávací nemovitosti je vydělena celkovým koeficientem odlišnosti 

(součin koeficientů K1 až K6) a cena takto vypočítaná je cenou, za kterou by měla být 

prodána oceňovaná nemovitost, pokud by tato byla odvozena od konkrétní srovnávací 

nemovitosti. Tento postup je proveden u všech srovnávacích nemovitostí a za 

nejpravděpodobnější výslednou cenu je považován aritmetický průměr všech parciálně 

určených cen. Takto určená cena se pak může týkat jak měrné jednotky (m3 obestavěného 

prostoru, m2 podlahové plochy atp.) tak i objektu jako celku. V tomto posudku je zvolen 

postup, při kterém jsou porovnány nemovitosti jako celky, což je podle autora tohoto 

posudku postup správnější. Vztažení ceny k měrné jednotce a následný výpočet celkové 

ceny jako součin ceny za měrnou jednotku počtem měrných jednotek totiž málo kdy 

reflektuje specifické intervaly dosažitelných cen v závislosti na velikosti posuzovaného 

objektu. Například rodinný dům o velikosti podlahové plochy 300 m2 se neprodává za 

dvojnásobnou cenu rodinného domu o velikosti podlahové plochy 150 m2, důležitější než 

jejich celková výměra je fakt, že se jedná o objekt s parametry rodinného domu (samostatné 

bydlení, zahrada, garáž, vedlejší stavby atd.), takže při přepočtu na 1 m2 podlahové plochy 

jsou rodinné domy o nižší výměře prodávány „dráž“ než domy o vyšší výměře podlahové 

plochy nebo obestavěného prostoru. Samotné přímé srovnání je provedeno v příloze č. 7, ve 

které jsou specifikovány jednotlivé koeficienty odlišnosti K1 až K6. V souladu s předpoklady 

uvedenými na str.17 jsou ceny nabízených zemědělských areálů korigovány koeficientem od 

0,9 do 0,8.  

3. Výnosová hodnota  

Výnosovou hodnotou  se rozumí schopnost nemovitosti, tj.  pozemku, či pozemku a stavby na 

něm, vytvářet výnos. Zjednodušeně lze za hodnotu takto vypočítanou považovat jistinu 

uloženou v bance, ze  které ukladateli plyne stejný úrok jako roční výnos z nemovitosti.  

Matematické vyjádření výnosové hodnoty pak je: 

 

                                     

výnosová hodnota  =
stabilizovaný roční výnos∗100%

úroková míra kaspitalizace v %
 

                                   

 

 

 úroková míra kapitalizace zde vyjadřuje rychlost návratnosti vložené investice do té 

které nemovitosti v závislosti na jejím určení dle převažujícího využití 

 stabilizovaný roční výnos je rozdíl mezi sumou dosažitelných příjmů z pronájmu 

nemovitostí a náklady na jejich tvorbu 

 

C.1. Obvyklá (tržní) cena nemovitostí zapsaných na LV 29 pro 

kú Mimoň (areál společnosti SINEGRA INVEST s.r.o.) 
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C.1.1 Cena zjištěná dle cenového předpisu 
 

V souladu s cenovým předpisem haly a budovy oceněny dle §12, vedlejší stavby dle §16, 

venkovní úpravy pro potřeby tohoto posudku a za nemožnosti ověřit jejich rozhodující 

výměry oceněny zjednodušeným způsobem jako 5% c zen staveb hlavních a vedlejších. 

Technický stav budov umožňuje jejich pronájem, avšak v tomto segmentu nemovitostí 

(zemědělské budovy pro živočišnou výrobu) k žádným pronájmům nedochází, nejsou tak 

k dispozici údaje o výši dosahovaného nájemného a stavby nelze ocenit dle § 31.  

   

Popisy objektů, výměry 

Viz Popis nemovitostí str.  6 - 19 

 

Dle 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. 303/2013 

Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 288/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve 

znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 03.12.2014 

  

Prohlídka a zaměření 

Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 02.12.2015. 

Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastník staveb: SINEGRA INVEST, s.r.o., Borská 58, Zákupy, 47 123, IČ 29200563 

Vlastník pozemků: SINEGRA INVEST, s.r.o., Borská 58, Zákupy, 47 123, IČ 29200563 

Obsah znaleckého posudku 

 1. Ocenění pozemků 

  1.1. Stavební pozemky a pozemky ve funkčních celcích s nimi 

  1.2 Zemědělský pozemek 

2. Ocenění staveb 

  2.1 Hlavní stavby 

   2.1.1  Budova šaten a administrativy na pozemku St.p.č. 4347 

   2.1.2  Hala na pozemku St.p.č. 4343 

   2.1.3  Hala na pozemku St.p.č. 4344 

   2.1.4  Hala na pozemku St.p.č. 4351 

   2.1.5  Hala na pozemku St.p.č. 4345 

   2.1.6  Hala na pozemku St.p.č. 4346 

   2.1.7  Hala na pozemku St.p.č. 4352 

   2.1.8  Hala na pozemku St.p.č. 4353 

   2.1.9  Hala na pozemku St.p.č. 4354 

   2.1.10  Budova garáží na pozemku St.p.č. 4356 

  2.2. Příslušenství 

   2.2.1  Vodárna na pozemku St.p.č. 4349 

   2.2.2  Kafilérní box na St.p.č. 4348 

   2.2.3  Sklad na části St.p.č. 4350 
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1. Ocenění pozemků 

 

 

1.1. Stavební pozemky a pozemky ve funkčních celcích s nimi 

 

Výpočet ceny stavebního pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků podle 

§ 4 odst. 1. Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce 

 

ZCU = ZC x I, 

kde 

ZCU základní cena upravená stavebního pozemku, 

ZC základní cena stavebního pozemku, 

I index cenového porovnání zjištěný podle vzorce I = IT x IO x IP, 

 

IT index trhu se určí podle vzorce IT = P6 i), 

Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 3 tabulky č. 1, 

 

IO index omezujících vlivů se určí podle vzorce IO i, 

Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu omezujících vlivů z přílohy č. 3 

tabulky č. 2, 

 

IP index polohy se určí podle vzorce IP = P1 i ), 

Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy podle přílohy č. 3 tabulky 

č. 3 nebo 4. 

 

Základní cena stavebního pozemku pro obce nevyjmenované v příloze č. 2 v tabulce č. 1 se 

podle § 3 písm. b) určí podle vzorce 

 

ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6, 

kde 

ZC základní cena stavebního pozemku, 

ZCv základní cena stavebního pozemku uvedená v příloze č. 2 tabulce č. 1, 

O1 koeficient velikosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedený v příloze č. 2 

v tabulce č. 2, 

O2 koeficient hospodářsko-správního významu obce, ve které se stavební pozemek 

nachází, 

O3 koeficient polohy obce, ve které se stavební pozemek nachází, 

O4 koeficient technické infrastruktury v obci, ve které se stavební pozemek nachází, 

O5 koeficient dopravní obslužnosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, 

O6 koeficient občanské vybavenosti v obci, ve které se stavební pozemek nachází. 

 

 

Vyjmenovaná obec Česká Lípa 

 

ZCv = 810.00 Kč/m2 
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Znak kvalitativní pásmo hodnota  

  koef.  

O1 I. Velikost obce podle počtu obyvatel: nad 5000 obyvatel 0.95  

O2 III. Hospodářsko-správní význam obce: 

  obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr.  

  Praha-východ,  

  Praha-západ 0.85  

O3 IV. Poloha obce: 

  obec vzdálená od hranice vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1  

  (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1.01  

O4 I. Technická infrastruktura v obci: elektřina, vodovod, kanalizace a plyn 1.00  

O5 I. Dopravní obslužnost obce: 

  městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava 1.00  

O6 I. Občanská vybavenost obce: 

  komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola,  

  pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 1.00  

  

ZC = 810.00 Kč/m2 x 0.95 x 0.85 x 1.01 x 1.00 x 1.00 x 1.00 = 660.62 Kč/m2podle § 3 písm. b) 

 

 

Výpočet indexu cenového porovnání 
 

Výpočet indexu trhu IT příloha č. 3, tabulka č. 1 

 

Znak kvalitativní pásmo Pi  

číslo    

1. I. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmi: 

  poptávka nižší než nabídka -0.06  

  Zemědělské stavby potažmo areály pro živočišnou výrobu jsou dlouhodobě 

mimo   komerční zájem 

2. V. Vlastnické vztahy: 

  nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný  

  vlastník), nebo jednotka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na  

  pozemku 0.00  

3. II. Změny v okolí: bez vlivu nebo stabilizovaná území 0.00  

Ustálená oblast beze změn 

4. II. Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem,  

  právo stavby): bez vlivu 0.00  

5. II. Ostatní neuvedené (např. nový investiční záměr, energetická  

  úspornost, vysoká ekonomická návratnost): bez dalších vlivů 0.00  

6. IV. Povodňové riziko: zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 1.00  

  

IT = 1.00 x (1 + -0.06) 0.94  

 

 

Výpočet indexu omezujících vlivů pozemku IO příloha č. 3, tabulka č. 2 

 

Znak kvalitativní pásmo Pi  

číslo    

1. II. Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku: tvar bez vlivu na využití 0.00  

2. IV. Svažitost pozemku a expozice: 
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  svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; ostatní orientace 0.00  

3. III. Ztížené základové podmínky: neztížené základové podmínky 0.00  

4. I. Chráněná území a ochranná pásma: mimo chráněné území a ochranné pásmo 0.00  

5. I. Omezení užívání pozemku: bez omezení užívání 0.00  

6. II. Ostatní neuvedené: bez dalších vlivů 0.00  

Pozemky v uzavřeném areálu zastavěná plocha a pozemky ve funkčním celku  

 

  

IO = 1 + 0.00 1.00  

 

 

Výpočet indexu polohy IP příloha č. 3, tabulka č. 4 

 

Znak kvalitativní pásmo Pi  

číslo    

1.   Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku: zemědělství 0.30  

2. VI. Převažující zástavba v okolí pozemku: 

  stavby pro zemědělství nebo bez okolní zástavby 0.01  

3. II. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce: 

  pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci 0.00  

4. III. Dopravní dostupnost k hranici pozemku (areálu, pozemku s povrchovou  

  těžbou): příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní dopravu 0.01  

5. III. Parkovací možnosti: 

  výborné parkovací možnosti (na pozemcích společně využívaných) 0.00  

6. II. Výhodnost polohy pozemku z hlediska komerční využitelnosti: 

  poloha bez vlivu na komerční využití 0.00  

7. II. Vlivy ostatní neuvedené: bez dalších vlivů 0.00  

  

IP = 0.30 x (1 + 0.02) 0.306  

 

 

I = 0.94 x 1.00 x 0.306 = 0.288 index cenového porovnání 

 

ZCU = 660.62 Kč/m2 x 0.288 = 190.259 Kč/m2 

 

Pol. popis výměra cena  

číslo  pozemku [m2] pozemku [Kč]  

1. St.p.č. 4316 - zastavěná plocha a nádvoří 33 6 278.55  

2. St.p.č. 4343 - zastavěná plocha a nádvoří 3 173 603 691.81  

3. St.p.č. 4344 - zastavěná plocha a nádvoří 3 103 590 373.68  

4. St.p.č. 4345 - zastavěná plocha a nádvoří 3 676 699 392.08  

5. St.p.č. 4346 - zastavěná plocha a nádvoří 3 028 576 104.25  

6. St.p.č. 4347 - zastavěná plocha a nádvoří 717 136 415.70  

7. St.p.č. 4348 - zastavěná plocha a nádvoří 17 3 234.40  

8. St.p.č. 4349 - zastavěná plocha a nádvoří 60 11 415.54  

9.  St.p.č. 4350 - zastavěná plocha a nádvoří 46 728 8 890 422.55  

10. St.p.č. 4351 - zastavěná plocha a nádvoří 3 064 582 953.58  

11. St.p.č. 4352 - zastavěná plocha a nádvoří 3 105 590 754.20  

12. St.p.č. 4353 - zastavěná plocha a nádvoří 3 043 578 958.14  

13. St.p.č. 4354 - zastavěná plocha a nádvoří 3 031 576 675.03  

14. P.p.č. 4355 - ostatní plocha 13 436 2 556 319.92  
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15.  St.p.č. 4356 - zastavěná plocha a nádvoří 595 113 204.11  

       

16. St.p.č. 4348 - zastavěná plocha a nádvoří 48 9 132.43  

17. P.p.č. 4346 - ostatní plocha 1 719 327 055.22  

  

Celkem 88 576 16 852 381.19  

 

Cena zjištěná "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve funkčních celcích s nimi"16 852 381.19 Kč  
 

 

1.2 Zemědělský pozemek 

 

Výpočet ceny zemědělského pozemku podle § 6. Základní cena ZC pozemku se upraví se 

zdůvodněním přirážkami a srážkami podle přílohy č. 5. 

 

Pol. popis BPEJ ZC  úprava  výměra cena  

číslo   [Kč/m2]  [%]  pozemku [m2] pozemku [Kč]  

1 P.p.č. 4211 - trvalý trav. porost  572011.62  +80  1) 397 1 157.65  

  

Celkem 397 1 157.65  

 
1) důvody úpravy 

 

1.7.1 Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních nebo v jejich okolí ve všech 

katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže 

položeného bodu na hranici území obce: obce s 5 - 10 tis. obyvatel - území obce +80 % 

 

Cena zjištěná "1.2 Zemědělský pozemek" 1 157.65 Kč  
 

 

 

2. Ocenění staveb 

 

 

2.1 Hlavní stavby 

  

 

2.1.1 Budova šaten a administrativy na pozemku St.p.č. 4347 

 

Cena stavby se podle § 10 a 11 určí podle vzorce 

 

CS = CSN x pp, 

kde 

CS cena stavby, 

CSN cena stavby určená nákladovým způsobem podle vzorce CSN = ZCU x Pmj x (1 - 

o/100), 
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ZCU základní cena upravená stavby, 

Pmj počet měrných jednotek stavby, 

o opotřebení stavby, 

pp koeficient úpravy ceny stavby dle polohy a trhu, který se určí podle vzorce pp = IT x IP, 

IT index trhu podle § 4 odst. 1, 

IP index polohy podle § 4 odst. 1. 

 

Základní cena upravená budovy se podle § 12 určí podle vzorce 

 

ZCU = ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x Ki, 

kde 

ZCU základní cena upravená, 

ZC základní cena, 

K1 koeficient přepočtu ZC podle druhu konstrukce, 

K2 koeficient přepočtu ZC podle průměrné zastavěné plochy podlaží, 

K3 koeficient přepočtu ZC podle průměrné výšky podlaží, 

K4 koeficient vybavení stavby, 

K5 koeficient polohový, 

Ki koeficient změny cen. 

 

Charakteristika budovy 
 

CZ-CC 122 

SKP 46.21.14.3..1 

Účel užití F. budovy pro administrativu 

 

ZC = 2 807.00 Kč/m3 základní cena podle přílohy č. 8 

 

Konstrukce 7. kovové 

K1 = 1.032  koef. přepočtu ZC podle druhu konstrukce 

z přílohy č. 10 

 

 

Výpočet průměrné zastavěné plochy a výšky podlaží 
 

Podlaží zastavěná plocha ZP výška podlaží  

 [m2] [m]  

1.NP 8.92 x 9.35 + 12.90 x 25.15 + 7.30 x 5.00 = 444.34 3.92  

2.NP 12.90 x 25.20 = 325.08 3.60  

 

Průměrná ZP podlaží 769.42 m2 / 2 = 384.71 m2 

Průměrná výška 2 912.10 m3 / 769.42 m2 = 3.78 m 

 

K2 = 0.92 + 6.60 / 384.71 = 0.93716 koef. přepočtu ZC podle průměrné ZP podlaží 

K3 = 2.10 / 3.78 + 0.30 = 0.85556 koef. přepočtu ZC podle průměrné výšky podlaží 

 

 

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4 
 

Koeficient vybavení stavby K4 se vypočte podle vzorce 
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K4 = 1 + (0.54 x n), 

kde 

n je součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s nadstandardním vybavením 

snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním 

vybavením. 

 

Dále platí, že 

a) objemový podíl přebývající konstrukce se vynásobí koeficientem 1.852 a připočte se 

k součtu objemových podílů, 

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů 

standardního provedení, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu 

provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový 

objemový podíl postupem podle bodu a), 

c) objemový podíl chybějící konstrukce se vynásobí koeficientem 1.852 a odečte se od 

součtu objemových podílů. 

 

Pol. název konstrukce, zařazení objemový podíl  

číslo vybavení konstrukce upravený  

1. Základy vč. zemních prací standard   0.082 x 0  

2. Svislé konstrukce standard   0.174 x 0  

3. Stropy standard   0.093 x 0  

4. Zastřešení mimo krytinu standard   0.073 x 0  

5. Krytiny střech standard   0.021 x 0  

6. Klempířské konstrukce standard   0.006 x 0  

7. Úpravy vnitřních povrchů standard   0.069 x 0  

8. Úpravy vnějších povrchů standard   0.033 x 0  

9. Vnitřní obklady keramické standard   0.018 x 0  

10. Schody standard   0.029 x 0  

11. Dveře standard   0.031 x 0  

12. Vrata standard   0.000 x 0  

13. Okna standard   0.052 x 0  

14. Povrch podlah standard   0.032 x 0  

15. Vytápění standard   0.042 x 0  

16. Elektroinstalace standard   0.057 x 0  

17. Bleskosvod standard   0.003 x 0  

18. Vnitřní vodovod standard   0.032 x 0  

19. Vnitřní kanalizace standard   0.031 x 0  

20. Vnitřní plynovod chybějící  -0.002 x 1.852  

21. Ohřev teplé vody standard   0.017 x 0  

22. Vybavení kuchyní standard   0.000 x 0  

23. Vnitřní hyg. zař. včetně WC standard   0.030 x 0  

24. Výtahy chybějící  -0.014 x 1.852  

25. Ostatní chybějící  -0.059 x 1.852  

26. Instalační pref. jádra chybějící  -0.000 x 1.852  

  

n =    -0.1389  

 

K4 = 1 + (0.54 x -0.1389) = 0.92499 koeficient vybavení 

 

K5 = 1.00 koeficient polohový 

Ki = 2.097 koeficient změny cen 
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ZCU = 2 807.00 Kč/m3 x 1.032 x 0.93716 x 0.85556 x 0.92499 x 1.00 x 2.097 = 

4 505.28 Kč/m3 
 

 

Obestavěný prostor 
 

Popis výměry obestavěný  

   prostor [m3]  

1.NP (8.92 x 9.35 + 12.90 x 25.15 + 

 7.30 x 5.00) x (12.90 x 25.15 x 3.80 + 

 8.92 x 9.35 x 3.6 + 7.30 x 5.00 x 4.55 + 

 0.10 x 444.34) / 444.34 1 743.60  

2.NP (12.90 x 25.20) x 3.60 1 170.29  

  

Obestavěný prostor celkem 2 913.89  

 

Výchozí cena stavby 4 505.28 Kč/m3 x 2 913.89 m3 = 13 127 890.34 Kč 

 

 

Výpočet opotřebení 
 

Výše opotřebení v procentech se zjistí lineární metodou podle vzorce 

 

B / C x 100, 

kde 

B skutečné stáří stavby, 

C celková předpokládaná životnost stavby. 

 

Stáří stavby 41 let 

Životnost 80 let 

Opotřebení 41 / 80 x 100 % = 51.25 % 

 

Cena stavby po odpočtu opotřebení 13 127 890.34 Kč x (100 % - 51.25 %) = 6 399 846.54 Kč 

 

 

Výpočet koeficientu úpravy ceny dle polohy a trhu 
 

IT = 0.94 index trhu položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

IP = 0.306 index polohy položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

pp = 0.94 x 0.306 = 0.288 koeficient úpravy ceny dle polohy a trhu 

 

Cena stavby 6 399 846.54 Kč x 0.288 = 1 843 155.80 Kč 

 

Cena zjištěná "2.1.1 Budova šaten a administrativy na pozemku St.p.č. 4347"1 843 155.80 Kč 
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2.1.2 Hala na pozemku St.p.č. 4343 

 

Postup výpočtu ceny stavby je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Základní cena upravená haly se podle § 12 určí podle vzorce 

 

ZCU = ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x Ki, 

kde 

ZCU základní cena upravená, 

ZC základní cena, 

K1 koeficient přepočtu ZC podle druhu konstrukce, 

K2 koeficient přepočtu ZC podle průměrné zastavěné plochy podlaží, 

K3 koeficient přepočtu ZC podle průměrné výšky podlaží, 

K4 koeficient vybavení stavby, 

K5 koeficient polohový, 

Ki koeficient změny cen. 

 

Charakteristika haly 
 

CZ-CC 12713 

SKP 46.21.15.2..2 

Účel užití L. budovy pro zemědělství (živočišná produkce) 

 

ZC = 1 930.00 Kč/m3 základní cena podle přílohy č. 9 

 

Konstrukce 1. zděné 

K1 = 1.075  koef. přepočtu ZC podle druhu konstrukce 

z přílohy č. 10 

 

 

Výpočet průměrné zastavěné plochy a výšky podlaží 
 

Podlaží zastavěná plocha ZP výška podlaží  

 [m2] [m]  

1. NP (2.55 + 78.70 + 0.45 + 8.95 + 0.90 + 74.15 + 0.45 + 

 2.55) x (17.56 + 0.90) = 3 114.20 4.15  

 

Průměrná ZP podlaží 3 114.20 m2 / 1 = 3 114.20 m2 

Průměrná výška 12 923.93 m3 / 3 114.20 m2 = 4.15 m 

 

K2 = 0.92 + 6.60 / 3 114.20 = 0.92212 koef. přepočtu ZC podle prům. ZP podlaží 

K3 = 2.80 / 4.15 + 0.30 = 0.9747 koef. přepočtu ZC podle prům. výšky podlaží 

 

 

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4 
 

Postup výpočtu koeficientu vybavení K4 je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 
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Pol. název konstrukce, zařazení objemový podíl  

číslo vybavení konstrukce upravený  

1. Základy a vybavení standard   0.113 x 0  

2. Svislé konstrukce standard   0.262 x 0  

3. Stropy standard   0.089 x 0  

4. Zastřešení mimo krytinu standard   0.103 x 0  

5. Krytiny střech standard   0.029 x 0  

6. Klempířské konstrukce standard   0.007 x 0  

7. Úpravy vnitřních povrchů standard   0.059 x 0  

8. Úpravy vnějších povrchů standard   0.031 x 0  

9. Vnitřní obklady keramické standard   0.000 x 0  

10. Schody standard   0.007 x 0  

11. Dveře standard   0.020 x 0  

12. Vrata standard   0.024 x 0  

13. Okna standard   0.043 x 0  

14. Povrchy podlah standard   0.047 x 0  

15. Vytápění standard   0.000 x 0  

16. Elektroinstalace standard   0.059 x 0  

17. Bleskosvod standard   0.004 x 0  

18. Vnitřní vodovod standard   0.014 x 0  

19. Vnitřní kanalizace standard   0.013 x 0  

20. Vnitřní plynovod standard   0.000 x 0  

21. Ohřev teplé vody standard   0.005 x 0  

22. Vybavení kuchyní standard   0.000 x 0  

23. Vnitřní hyg. zař. včetně WC standard   0.020 x 0  

24. Výtahy standard   0.000 x 0  

25. Ostatní standard   0.051 x 0  

  

n =     0.00  

 

K4 = 1 + (0.54 x 0.00) = 1.00 koeficient vybavení 

 

K5 = 1.00 koeficient polohový 

Ki = 2.12 koeficient změny cen 

 

ZCU = 1 930.00 Kč/m3 x 1.075 x 0.92212 x 0.9747 x 1.00 x 1.00 x 2.12 = 3 953.302 Kč/m3 

 

 

Obestavěný prostor 
 

Popis výměry obestavěný  

   prostor [m3]  

1. NP ( (2.55 + 78.70 + 0.45 + 8.95 + 0.90 + 74.15 + 0.45 + 

 2.55) x (17.56 + 0.90) ) x (3114.20 x 0.10 + (2.55 + 

 78.70 + 0.45) x (17.56 + 0.90) x (3.40 + 1.15 / 2) + 

 (8.95 + 0.90) x (17.56 + .090) x (4.91 + 1.15 / 2) + 

 (74.15 + 0.45 + 2.55) x (17.56 + 0.90) x (3.40 + 

 1.15 / 2) ) / 3114.20 12 921.18  

  

Obestavěný prostor celkem 12 921.18  
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Výchozí cena stavby 3 953.302 Kč/m3 x 12 921.18 m3 = 51 081 326.74 Kč 

 

 

Výpočet opotřebení 
 

Postup výpočtu lineárního opotřebení je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Stáří stavby 41 let 

Životnost 50 let 

Opotřebení 41 / 50 x 100 % = 82.00 % 

 

Cena stavby po odpočtu opotřebení 51 081 326.74 Kč x (100 % - 82.00 %) = 9 194 638.81 Kč 

 

 

Technologické zařízení 
 

K ceně stavby se dále podle § 30 připočte cena technologického zařízení určujícího účel užití 

stavby, zjištěná podle výše nákladů na jeho pořízení, snížená o jeho opotřebení. 

 

Pol. technologické zařízení pořizovací opotřebení cena tech.  

číslo  náklady [Kč] [%] zařízení [Kč]  

1. Poměrná část investice 

 do technologie areálu - přibližně 1/7 2 928 571.00 10 2 635 714.00  

  

Cena zařízení celkem 2 635 714.00  

 

Cena stavby s technologickým zařízením9 194 638.81 Kč + 2 635 714.00 Kč = 11 830 353.10 Kč 

 

 

Výpočet koeficientu úpravy ceny dle polohy a trhu 
 

IT = 0.94 index trhu položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

IP = 0.306 index polohy položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

pp = 0.94 x 0.306 = 0.288 koeficient úpravy ceny dle polohy a trhu 

 

Cena stavby 11 830 353,10 Kč x 0.288 = 3 407 141.69 Kč 

 

Cena zjištěná "2.1.2 Hala na pozemku St.p.č. 4343" 3 407 141.69 Kč  
 

 

2.1.3 Hala na pozemku St.p.č. 4344 

 

Postup zjištění ceny stavby je uveden v ocenění položky "2.1.2 Hala na pozemku St.p.č. 

4343". 



 34 

 

Charakteristika haly 
 

CZ-CC 12713 

SKP 46.21.15.2..2 

Účel užití L. budovy pro zemědělství (živočišná produkce) 

 

ZC = 1 930.00 Kč/m3 základní cena podle přílohy č. 9 

 

Konstrukce 1. zděné 

K1 = 1.075  koef. přepočtu ZC podle druhu konstrukce 

z přílohy č. 10 

 

 

Výpočet průměrné zastavěné plochy a výšky podlaží 
 

Podlaží zastavěná plocha ZP výška podlaží  

 [m2] [m]  

1. NP (2.55 + 78.70 + 0.45 + 8.95 + 0.90 + 74.15 + 0.45 + 

 2.55) x (17.56 + 0.90) = 3 114.20 4.15  

 

Průměrná ZP podlaží 3 114.20 m2 / 1 = 3 114.20 m2 

Průměrná výška 12 923.93 m3 / 3 114.20 m2 = 4.15 m 

 

K2 = 0.92 + 6.60 / 3 114.20 = 0.92212 koef. přepočtu ZC podle prům. ZP podlaží 

K3 = 2.80 / 4.15 + 0.30 = 0.9747 koef. přepočtu ZC podle prům. výšky podlaží 

 

 

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4 
 

Postup výpočtu koeficientu vybavení K4 je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Pol. název konstrukce, zařazení objemový podíl  

číslo vybavení konstrukce upravený  

1. Základy a vybavení standard   0.113 x 0  

2. Svislé konstrukce standard   0.262 x 0  

3. Stropy standard   0.089 x 0  

4. Zastřešení mimo krytinu standard   0.103 x 0  

5. Krytiny střech standard   0.029 x 0  

6. Klempířské konstrukce standard   0.007 x 0  

7. Úpravy vnitřních povrchů standard   0.059 x 0  

8. Úpravy vnějších povrchů standard   0.031 x 0  

9. Vnitřní obklady keramické standard   0.000 x 0  

10. Schody standard   0.007 x 0  

11. Dveře standard   0.020 x 0  

12. Vrata standard   0.024 x 0  

13. Okna standard   0.043 x 0  

14. Povrchy podlah standard   0.047 x 0  

15. Vytápění standard   0.000 x 0  

16. Elektroinstalace standard   0.059 x 0  
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17. Bleskosvod standard   0.004 x 0  

18. Vnitřní vodovod standard   0.014 x 0  

19. Vnitřní kanalizace standard   0.013 x 0  

20. Vnitřní plynovod standard   0.000 x 0  

21. Ohřev teplé vody standard   0.005 x 0  

22. Vybavení kuchyní standard   0.000 x 0  

23. Vnitřní hyg. zař. včetně WC standard   0.020 x 0  

24. Výtahy standard   0.000 x 0  

25. Ostatní standard   0.051 x 0  

  

n =     0.00  

 

K4 = 1 + (0.54 x 0.00) = 1.00 koeficient vybavení 

 

K5 = 1.00 koeficient polohový 

Ki = 2.12 koeficient změny cen 

 

ZCU = 1 930.00 Kč/m3 x 1.075 x 0.92212 x 0.9747 x 1.00 x 1.00 x 2.12 = 3 953.302 Kč/m3 

 

Obestavěný prostor 
 

Popis výměry obestavěný  

   prostor [m3]  

1. NP ( (2.55 + 78.70 + 0.45 + 8.95 + 0.90 + 74.15 + 0.45 + 

 2.55) x (17.56 + 0.90) ) x (3114.20 x 0.10 + (2.55 + 

 78.70 + 0.45) x (17.56 + 0.90) x (3.40 + 1.15 / 2) + 

 (8.95 + 0.90) x (17.56 + .090) x (4.91 + 1.15 / 2) + 

 (74.15 + 0.45 + 2.55) x (17.56 + 0.90) x (3.40 + 

 1.15 / 2) ) / 3114.20 12 921.18  

  

Obestavěný prostor celkem 12 921.18  

 

Výchozí cena stavby 3 953.302 Kč/m3 x 12 921.18 m3 = 51 081 326.74 Kč 

 

 

Výpočet opotřebení 
 

Postup výpočtu lineárního opotřebení je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Stáří stavby 41 let 

Životnost 50 let 

Opotřebení 41 / 50 x 100 % = 82.00 % 

 

Cena stavby po odpočtu opotřebení 51 081 326.74 Kč x (100 % - 82.00 %) = 9 194 638.81 Kč 

 

 

Technologické zařízení 
 

K ceně stavby se dále podle § 30 připočte cena technologického zařízení určujícího účel užití 

stavby, zjištěná podle výše nákladů na jeho pořízení, snížená o jeho opotřebení. 
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Pol. technologické zařízení pořizovací opotřebení cena tech.  

číslo  náklady [Kč] [%] zařízení [Kč]  

1. Poměrná část investice 

 do technologie areálu - přibližně 1/7 2 928 571.00 10 2 635 714.00  

  

Cena zařízení celkem 2 635 714.00  

 

Cena stavby s technologickým zařízením9 194 638.81 Kč + 2 635 714.00 Kč = 11 830 353.10 Kč 

 

 

Výpočet koeficientu úpravy ceny dle polohy a trhu 
 

IT = 0.94 index trhu položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

IP = 0.306 index polohy položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

pp = 0.94 x 0.306 = 0.288 koeficient úpravy ceny dle polohy a trhu 

 

Cena stavby 11 830 353.10 Kč x 0.288 = 3 407 141.69 Kč 

 

Cena zjištěná "2.1.3 Hala na pozemku St.p.č. 4344" 3 407 0141.69 Kč  

2.1.4 Hala na pozemku St.p.č. 4351 

 

Postup zjištění ceny stavby je uveden v ocenění položky "2.1.2 Hala na pozemku St.p.č. 

4343". 

 

Charakteristika haly 
 

CZ-CC 12713 

SKP 46.21.15.2..2 

Účel užití L. budovy pro zemědělství (živočišná produkce) 

 

ZC = 1 930.00 Kč/m3 základní cena podle přílohy č. 9 

 

Konstrukce 1. zděné 

K1 = 1.075  koef. přepočtu ZC podle druhu konstrukce 

z přílohy č. 10 

 

 

Výpočet průměrné zastavěné plochy a výšky podlaží 
 

Podlaží zastavěná plocha ZP výška podlaží  

 [m2] [m]  

1. NP (2.55 + 78.70 + 0.45 + 8.95 + 0.90 + 74.15 + 0.45 + 

 2.55) x (17.56 + 0.90) = 3 114.20 4.15  
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Průměrná ZP podlaží 3 114.20 m2 / 1 = 3 114.20 m2 

Průměrná výška 12 923.93 m3 / 3 114.20 m2 = 4.15 m 

 

K2 = 0.92 + 6.60 / 3 114.20 = 0.92212 koef. přepočtu ZC podle prům. ZP podlaží 

K3 = 2.80 / 4.15 + 0.30 = 0.9747 koef. přepočtu ZC podle prům. výšky podlaží 

 

 

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4 
 

Postup výpočtu koeficientu vybavení K4 je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Pol. název konstrukce, zařazení objemový podíl  

číslo vybavení konstrukce upravený  

1. Základy a vybavení standard   0.113 x 0  

2. Svislé konstrukce standard   0.262 x 0  

3. Stropy standard   0.089 x 0  

4. Zastřešení mimo krytinu standard   0.103 x 0  

5. Krytiny střech standard   0.029 x 0  

6. Klempířské konstrukce standard   0.007 x 0  

7. Úpravy vnitřních povrchů standard   0.059 x 0  

8. Úpravy vnějších povrchů standard   0.031 x 0  

9. Vnitřní obklady keramické standard   0.000 x 0  

10. Schody standard   0.007 x 0  

11. Dveře standard   0.020 x 0  

12. Vrata standard   0.024 x 0  

13. Okna standard   0.043 x 0  

14. Povrchy podlah standard   0.047 x 0  

15. Vytápění standard   0.000 x 0  

16. Elektroinstalace standard   0.059 x 0  

17. Bleskosvod standard   0.004 x 0  

18. Vnitřní vodovod standard   0.014 x 0  

19. Vnitřní kanalizace standard   0.013 x 0  

20. Vnitřní plynovod standard   0.000 x 0  

21. Ohřev teplé vody standard   0.005 x 0  

22. Vybavení kuchyní standard   0.000 x 0  

23. Vnitřní hyg. zař. včetně WC standard   0.020 x 0  

24. Výtahy standard   0.000 x 0  

25. Ostatní standard   0.051 x 0  

  

n =     0.00  

 

K4 = 1 + (0.54 x 0.00) = 1.00 koeficient vybavení 

 

K5 = 1.00 koeficient polohový 

Ki = 2.12 koeficient změny cen 

 

ZCU = 1 930.00 Kč/m3 x 1.075 x 0.92212 x 0.9747 x 1.00 x 1.00 x 2.12 = 3 953.302 Kč/m3 
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Obestavěný prostor 
 

Popis výměry obestavěný  

   prostor [m3]  

1. NP ( (2.55 + 78.70 + 0.45 + 8.95 + 0.90 + 74.15 + 0.45 + 

 2.55) x (17.56 + 0.90) ) x (3114.20 x 0.10 + (2.55 + 

 78.70 + 0.45) x (17.56 + 0.90) x (3.40 + 1.15 / 2) + 

 (8.95 + 0.90) x (17.56 + .090) x (4.91 + 1.15 / 2) + 

 (74.15 + 0.45 + 2.55) x (17.56 + 0.90) x (3.40 + 

 1.15 / 2) ) / 3114.20 12 921.18  

  

Obestavěný prostor celkem 12 921.18  

 

Výchozí cena stavby 3 953.302 Kč/m3 x 12 921.18 m3 = 51 081 326.74 Kč 

 

 

Výpočet opotřebení 
 

Postup výpočtu lineárního opotřebení je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Stáří stavby 41 let 

Životnost 50 let 

Opotřebení 41 / 50 x 100 % = 82.00 % 

 

Cena stavby po odpočtu opotřebení 51 081 326.74 Kč x (100 % - 82.00 %) = 9 194 638.81 Kč 

 

 

Technologické zařízení 
 

K ceně stavby se dále podle § 30 připočte cena technologického zařízení určujícího účel užití 

stavby, zjištěná podle výše nákladů na jeho pořízení, snížená o jeho opotřebení. 

 

Pol. technologické zařízení pořizovací opotřebení cena tech.  

číslo  náklady [Kč] [%] zařízení [Kč]  

1. Poměrná část investice 

 do technologie areálu - přibližně 1/7 2 928 571.00 10 2 635 714.00  

  

Cena zařízení celkem 2 635 714.00  

 

Cena stavby s technologickým zařízením9 194 638.81 Kč + 2 635 714.00 Kč = 11 830 353.10 Kč 

 

 

Výpočet koeficientu úpravy ceny dle polohy a trhu 
 

IT = 0.94 index trhu položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

IP = 0.306 index polohy položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 
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pp = 0.94 x 0.306 = 0.288 koeficient úpravy ceny dle polohy a trhu 

 

Cena stavby 11 830 353.10 Kč x 0.288 = 3 407 141.69 Kč 

 

Cena zjištěná "2.1.4 Hala na pozemku St.p.č. 4351" 3 407 141.69 Kč  
 

 

2.1.5 Hala na pozemku St.p.č. 4345 

 

Postup zjištění ceny stavby je uveden v ocenění položky "2.1.2 Hala na pozemku St.p.č. 

4343". 

 

Charakteristika haly 
 

CZ-CC 12713 

SKP 46.21.15.2..2 

Účel užití L. budovy pro zemědělství (živočišná produkce) 

 

ZC = 1 930.00 Kč/m3 základní cena podle přílohy č. 9 

 

Konstrukce 7. kovové 

K1 = 0.948  koef. přepočtu ZC podle druhu konstrukce 

z přílohy č. 10 

 

 

Výpočet průměrné zastavěné plochy a výšky podlaží 
 

Podlaží zastavěná plocha ZP výška podlaží  

 [m2] [m]  

1. NP (2.55 + 78.70 + 0.45 + 8.95 + 0.90 + 74.15 + 0.45 + 

 2.55) x (17.56 + 0.90) = 3 114.20 4.15  

 

Průměrná ZP podlaží 3 114.20 m2 / 1 = 3 114.20 m2 

Průměrná výška 12 923.93 m3 / 3 114.20 m2 = 4.15 m 

 

K2 = 0.92 + 6.60 / 3 114.20 = 0.92212 koef. přepočtu ZC podle prům. ZP podlaží 

K3 = 2.80 / 4.15 + 0.30 = 0.9747 koef. přepočtu ZC podle prům. výšky podlaží 

 

 

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4 
 

Postup výpočtu koeficientu vybavení K4 je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Pol. název konstrukce, zařazení objemový podíl  

číslo vybavení konstrukce upravený  

1. Základy a vybavení standard   0.113 x 0  

2. Svislé konstrukce standard   0.262 x 0  

3. Stropy standard   0.089 x 0  



 40 

4. Zastřešení mimo krytinu standard   0.103 x 0  

5. Krytiny střech standard   0.029 x 0  

6. Klempířské konstrukce standard   0.007 x 0  

7. Úpravy vnitřních povrchů standard   0.059 x 0  

8. Úpravy vnějších povrchů standard   0.031 x 0  

9. Vnitřní obklady keramické standard   0.000 x 0  

10. Schody standard   0.007 x 0  

11. Dveře standard   0.020 x 0  

12. Vrata standard   0.024 x 0  

13. Okna standard   0.043 x 0  

14. Povrchy podlah standard   0.047 x 0  

15. Vytápění standard   0.000 x 0  

16. Elektroinstalace standard   0.059 x 0  

17. Bleskosvod standard   0.004 x 0  

18. Vnitřní vodovod standard   0.014 x 0  

19. Vnitřní kanalizace standard   0.013 x 0  

20. Vnitřní plynovod standard   0.000 x 0  

21. Ohřev teplé vody standard   0.005 x 0  

22. Vybavení kuchyní standard   0.000 x 0  

23. Vnitřní hyg. zař. včetně WC standard   0.020 x 0  

24. Výtahy standard   0.000 x 0  

25. Ostatní standard   0.051 x 0  

  

n =     0.00  

 

K4 = 1 + (0.54 x 0.00) = 1.00 koeficient vybavení 

 

K5 = 1.00 koeficient polohový 

Ki = 2.12 koeficient změny cen 

 

ZCU = 1 930.00 Kč/m3 x 0.948 x 0.92212 x 0.9747 x 1.00 x 1.00 x 2.12 = 3 486.261 Kč/m3 

 

 

Obestavěný prostor 
 

Popis výměry obestavěný  

   prostor [m3]  

1. NP ( (2.55 + 78.70 + 0.45 + 8.95 + 0.90 + 74.15 + 0.45 + 

 2.55) x (17.56 + 0.90) ) x (3114.20 x 0.10 + (2.55 + 

 78.70 + 0.45) x (17.56 + 0.90) x (3.40 + 1.15 / 2) + 

 (8.95 + 0.90) x (17.56 + .090) x (4.91 + 1.15 / 2) + 

 (74.15 + 0.45 + 2.55) x (17.56 + 0.90) x (3.40 + 

 1.15 / 2) ) / 3114.20 12 921.18  

  

Obestavěný prostor celkem 12 921.18  

 

Výchozí cena stavby 3 486.261 Kč/m3 x 12 921.18 m3 = 45 046 605.91 Kč 
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Výpočet opotřebení 
 

Postup výpočtu lineárního opotřebení je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Stáří stavby 41 let 

Životnost 50 let 

Opotřebení 41 / 50 x 100 % = 82.00 % 

 

Cena stavby po odpočtu opotřebení 45 046 605.91 Kč x (100 % - 82.00 %) = 8 108 389.06 Kč 

 

 

Technologické zařízení 
 

Postup výpočtu technologického zařízení je uveden v ocenění položky "2.1.2 Hala na 

pozemku St.p.č. 4343". 

 

Pol. technologické zařízení pořizovací opotřebení cena tech.  

číslo  náklady [Kč] [%] zařízení [Kč]  

1. Poměrná část investice 

 do technologie areálu - přibližně 1/7 2 928 571.00 10 2 635 714.00  

  

Cena zařízení celkem 2 635 714.00  

 

Cena stavby s technologickým zařízením8 108 389.06 Kč + 2 635 714.00 Kč = 10 744 103.35 Kč 

 

 

Výpočet koeficientu úpravy ceny dle polohy a trhu 
 

IT = 0.94 index trhu položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

IP = 0.306 index polohy položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

pp = 0.94 x 0.306 = 0.288 koeficient úpravy ceny dle polohy a trhu 

 

Cena stavby   10 744 103.35 Kč x 0.288 = 3 094 301.76 Kč 

 

Cena zjištěná "2.1.5 Hala na pozemku St.p.č. 4345"      3 094 301.76 Kč

  

 

2.1.6 Hala na pozemku St.p.č. 4346 

 

Postup zjištění ceny stavby je uveden v ocenění položky "2.1.2 Hala na pozemku St.p.č. 

4343". 

 

Charakteristika haly 
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CZ-CC 12713 

SKP 46.21.15.2..2 

Účel užití L. budovy pro zemědělství (živočišná produkce) 

 

ZC = 1 930.00 Kč/m3 základní cena podle přílohy č. 9 

 

Konstrukce 7. kovové 

K1 = 0.948  koef. přepočtu ZC podle druhu konstrukce 

z přílohy č. 10 

 

 

Výpočet průměrné zastavěné plochy a výšky podlaží 
 

Podlaží zastavěná plocha ZP výška podlaží  

 [m2] [m]  

1. NP (2.55 + 78.70 + 0.45 + 8.95 + 0.90 + 74.15 + 0.45 + 

 2.55) x (17.56 + 0.90) = 3 114.20 4.15  

 

Průměrná ZP podlaží 3 114.20 m2 / 1 = 3 114.20 m2 

Průměrná výška 12 923.93 m3 / 3 114.20 m2 = 4.15 m 

 

K2 = 0.92 + 6.60 / 3 114.20 = 0.92212 koef. přepočtu ZC podle prům. ZP podlaží 

K3 = 2.80 / 4.15 + 0.30 = 0.9747 koef. přepočtu ZC podle prům. výšky podlaží 

 

 

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4 
 

Postup výpočtu koeficientu vybavení K4 je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Pol. název konstrukce, zařazení objemový podíl  

číslo vybavení konstrukce upravený  

1. Základy a vybavení standard   0.113 x 0  

2. Svislé konstrukce standard   0.262 x 0  

3. Stropy standard   0.089 x 0  

4. Zastřešení mimo krytinu standard   0.103 x 0  

5. Krytiny střech standard   0.029 x 0  

6. Klempířské konstrukce standard   0.007 x 0  

7. Úpravy vnitřních povrchů standard   0.059 x 0  

8. Úpravy vnějších povrchů standard   0.031 x 0  

9. Vnitřní obklady keramické standard   0.000 x 0  

10. Schody standard   0.007 x 0  

11. Dveře standard   0.020 x 0  

12. Vrata standard   0.024 x 0  

13. Okna standard   0.043 x 0  

14. Povrchy podlah standard   0.047 x 0  

15. Vytápění standard   0.000 x 0  

16. Elektroinstalace standard   0.059 x 0  

17. Bleskosvod standard   0.004 x 0  

18. Vnitřní vodovod standard   0.014 x 0  

19. Vnitřní kanalizace standard   0.013 x 0  



 43 

20. Vnitřní plynovod standard   0.000 x 0  

21. Ohřev teplé vody standard   0.005 x 0  

22. Vybavení kuchyní standard   0.000 x 0  

23. Vnitřní hyg. zař. včetně WC standard   0.020 x 0  

24. Výtahy standard   0.000 x 0  

25. Ostatní standard   0.051 x 0  

  

n =     0.00  

 

K4 = 1 + (0.54 x 0.00) = 1.00 koeficient vybavení 

 

K5 = 1.00 koeficient polohový 

Ki = 2.12 koeficient změny cen 

 

ZCU = 1 930.00 Kč/m3 x 0.948 x 0.92212 x 0.9747 x 1.00 x 1.00 x 2.12 = 3 486.261 Kč/m3 

 

 

Obestavěný prostor 
 

Popis výměry obestavěný  

   prostor [m3]  

1. NP ( (2.55 + 78.70 + 0.45 + 8.95 + 0.90 + 74.15 + 0.45 + 

 2.55) x (17.56 + 0.90) ) x (3114.20 x 0.10 + (2.55 + 

 78.70 + 0.45) x (17.56 + 0.90) x (3.40 + 1.15 / 2) + 

 (8.95 + 0.90) x (17.56 + .090) x (4.91 + 1.15 / 2) + 

 (74.15 + 0.45 + 2.55) x (17.56 + 0.90) x (3.40 + 

 1.15 / 2) ) / 3114.20 12 921.18  

  

Obestavěný prostor celkem 12 921.18  

 

Výchozí cena stavby 3 486.261 Kč/m3 x 12 921.18 m3 = 45 046 605.91 Kč 

 

 

Výpočet opotřebení 
 

Postup výpočtu lineárního opotřebení je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Stáří stavby 41 let 

Životnost 50 let 

Opotřebení 41 / 50 x 100 % = 82.00 % 

 

Cena stavby po odpočtu opotřebení 45 046 605.91 Kč x (100 % - 82.00 %) = 8 108 389.06 Kč 

 

 

Technologické zařízení 
 

Postup výpočtu technologického zařízení je uveden v ocenění položky "2.1.2 Hala na 

pozemku St.p.č. 4343". 

 

Pol. technologické zařízení pořizovací opotřebení cena tech.  
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číslo  náklady [Kč] [%] zařízení [Kč]  

1. Poměrná část investice 

 do technologie areálu - přibližně 1/7 2 932 200.00 10 2 635 714.00  

  

Cena zařízení celkem 2 635 714.00  

 

Cena stavby s technologickým zařízením8 108 389.06 Kč + 2 635 714.00 Kč = 10 744 103.35 Kč 

 

 

Výpočet koeficientu úpravy ceny dle polohy a trhu 
 

IT = 0.94 index trhu položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

IP = 0.306 index polohy položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

pp = 0.94 x 0.306 = 0.288 koeficient úpravy ceny dle polohy a trhu 

 

Cena stavby 10 744 103.35 Kč x 0.288 = 3 094 301.76 Kč 

 

Cena zjištěná "2.1.6 Hala na pozemku St.p.č. 4346" 3 094 301.76 Kč  
 

 

2.1.7 Hala na pozemku St.p.č. 4352 

 

Postup zjištění ceny stavby je uveden v ocenění položky "2.1.2 Hala na pozemku St.p.č. 

4343". 

 

Charakteristika haly 
 

CZ-CC 12713 

SKP 46.21.15.2..2 

Účel užití L. budovy pro zemědělství (živočišná produkce) 

 

ZC = 1 930.00 Kč/m3 základní cena podle přílohy č. 9 

 

Konstrukce 7. kovové 

K1 = 0.948  koef. přepočtu ZC podle druhu konstrukce 

z přílohy č. 10 

 

 

Výpočet průměrné zastavěné plochy a výšky podlaží 
 

Podlaží zastavěná plocha ZP výška podlaží  

 [m2] [m]  

1. NP (2.55 + 78.70 + 0.45 + 8.95 + 0.90 + 74.15 + 0.45 + 

 2.55) x (17.56 + 0.90) = 3 114.20 4.15  
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Průměrná ZP podlaží 3 114.20 m2 / 1 = 3 114.20 m2 

Průměrná výška 12 923.93 m3 / 3 114.20 m2 = 4.15 m 

 

K2 = 0.92 + 6.60 / 3 114.20 = 0.92212 koef. přepočtu ZC podle prům. ZP podlaží 

K3 = 2.80 / 4.15 + 0.30 = 0.9747 koef. přepočtu ZC podle prům. výšky podlaží 

 

 

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4 
 

Postup výpočtu koeficientu vybavení K4 je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Pol. název konstrukce, zařazení objemový podíl  

číslo vybavení konstrukce upravený  

1. Základy a vybavení standard   0.113 x 0  

2. Svislé konstrukce standard   0.262 x 0  

3. Stropy standard   0.089 x 0  

4. Zastřešení mimo krytinu standard   0.103 x 0  

5. Krytiny střech standard   0.029 x 0  

6. Klempířské konstrukce standard   0.007 x 0  

7. Úpravy vnitřních povrchů standard   0.059 x 0  

8. Úpravy vnějších povrchů standard   0.031 x 0  

9. Vnitřní obklady keramické standard   0.000 x 0  

10. Schody standard   0.007 x 0  

11. Dveře standard   0.020 x 0  

12. Vrata standard   0.024 x 0  

13. Okna standard   0.043 x 0  

14. Povrchy podlah standard   0.047 x 0  

15. Vytápění standard   0.000 x 0  

16. Elektroinstalace standard   0.059 x 0  

17. Bleskosvod standard   0.004 x 0  

18. Vnitřní vodovod standard   0.014 x 0  

19. Vnitřní kanalizace standard   0.013 x 0  

20. Vnitřní plynovod standard   0.000 x 0  

21. Ohřev teplé vody standard   0.005 x 0  

22. Vybavení kuchyní standard   0.000 x 0  

23. Vnitřní hyg. zař. včetně WC standard   0.020 x 0  

24. Výtahy standard   0.000 x 0  

25. Ostatní standard   0.051 x 0  

  

n =     0.00  

 

K4 = 1 + (0.54 x 0.00) = 1.00 koeficient vybavení 

 

K5 = 1.00 koeficient polohový 

Ki = 2.12 koeficient změny cen 

 

ZCU = 1 930.00 Kč/m3 x 0.948 x 0.92212 x 0.9747 x 1.00 x 1.00 x 2.12 = 3 486.261 Kč/m3 
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Obestavěný prostor 
 

Popis výměry obestavěný  

   prostor [m3]  

1. NP ( (2.55 + 78.70 + 0.45 + 8.95 + 0.90 + 74.15 + 0.45 + 

 2.55) x (17.56 + 0.90) ) x (3114.20 x 0.10 + (2.55 + 

 78.70 + 0.45) x (17.56 + 0.90) x (3.40 + 1.15 / 2) + 

 (8.95 + 0.90) x (17.56 + .090) x (4.91 + 1.15 / 2) + 

 (74.15 + 0.45 + 2.55) x (17.56 + 0.90) x (3.40 + 

 1.15 / 2) ) / 3114.20 12 921.18  

  

Obestavěný prostor celkem 12 921.18  

 

Výchozí cena stavby 3 486.261 Kč/m3 x 12 921.18 m3 = 45 046 605.91 Kč 

 

 

Výpočet opotřebení 
 

Postup výpočtu lineárního opotřebení je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Stáří stavby 41 let 

Životnost 50 let 

Opotřebení 41 / 50 x 100 % = 82.00 % 

 

Cena stavby po odpočtu opotřebení 45 046 605.91 Kč x (100 % - 82.00 %) = 8 108 389.06 Kč 

 

 

Výpočet koeficientu úpravy ceny dle polohy a trhu 
 

IT = 0.94 index trhu položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

IP = 0.306 index polohy položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

pp = 0.94 x 0.306 = 0.288 koeficient úpravy ceny dle polohy a trhu 

 

Cena stavby 8 108 389.06 Kč x 0.288 = 2 335 216.05 Kč 

 

Cena zjištěná "2.1.7 Hala na pozemku St.p.č. 4352" 2 335 216.05 Kč  
 

 

 

2.1.8 Hala na pozemku St.p.č. 4353 

 

Postup zjištění ceny stavby je uveden v ocenění položky "2.1.2 Hala na pozemku St.p.č. 

4343". 
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Charakteristika haly 
 

CZ-CC 12713 

SKP 46.21.15.2..2 

Účel užití L. budovy pro zemědělství (živočišná produkce) 

 

ZC = 1 930.00 Kč/m3 základní cena podle přílohy č. 9 

 

Konstrukce 7. kovové 

K1 = 0.948  koef. přepočtu ZC podle druhu konstrukce 

z přílohy č. 10 

 

 

Výpočet průměrné zastavěné plochy a výšky podlaží 
 

Podlaží zastavěná plocha ZP výška podlaží  

 [m2] [m]  

1. NP (2.55 + 78.70 + 0.45 + 8.95 + 0.90 + 74.15 + 0.45 + 

 2.55) x (17.56 + 0.90) = 3 114.20 4.15  

 

Průměrná ZP podlaží 3 114.20 m2 / 1 = 3 114.20 m2 

Průměrná výška 12 923.93 m3 / 3 114.20 m2 = 4.15 m 

 

K2 = 0.92 + 6.60 / 3 114.20 = 0.92212 koef. přepočtu ZC podle prům. ZP podlaží 

K3 = 2.80 / 4.15 + 0.30 = 0.9747 koef. přepočtu ZC podle prům. výšky podlaží 

 

 

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4 
 

Postup výpočtu koeficientu vybavení K4 je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Pol. název konstrukce, zařazení objemový podíl  

číslo vybavení konstrukce upravený  

1. Základy a vybavení standard   0.113 x 0  

2. Svislé konstrukce standard   0.262 x 0  

3. Stropy standard   0.089 x 0  

4. Zastřešení mimo krytinu standard   0.103 x 0  

5. Krytiny střech standard   0.029 x 0  

6. Klempířské konstrukce standard   0.007 x 0  

7. Úpravy vnitřních povrchů standard   0.059 x 0  

8. Úpravy vnějších povrchů standard   0.031 x 0  

9. Vnitřní obklady keramické standard   0.000 x 0  

10. Schody standard   0.007 x 0  

11. Dveře standard   0.020 x 0  

12. Vrata standard   0.024 x 0  

13. Okna standard   0.043 x 0  

14. Povrchy podlah standard   0.047 x 0  

15. Vytápění standard   0.000 x 0  

16. Elektroinstalace standard   0.059 x 0  

17. Bleskosvod standard   0.004 x 0  
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18. Vnitřní vodovod standard   0.014 x 0  

19. Vnitřní kanalizace standard   0.013 x 0  

20. Vnitřní plynovod standard   0.000 x 0  

21. Ohřev teplé vody standard   0.005 x 0  

22. Vybavení kuchyní standard   0.000 x 0  

23. Vnitřní hyg. zař. včetně WC standard   0.020 x 0  

24. Výtahy standard   0.000 x 0  

25. Ostatní standard   0.051 x 0  

  

n =     0.00  

 

K4 = 1 + (0.54 x 0.00) = 1.00 koeficient vybavení 

 

K5 = 1.00 koeficient polohový 

Ki = 2.12 koeficient změny cen 

 

ZCU = 1 930.00 Kč/m3 x 0.948 x 0.92212 x 0.9747 x 1.00 x 1.00 x 2.12 = 3 486.261 Kč/m3 

 

Obestavěný prostor 
 

Popis výměry obestavěný  

   prostor [m3]  

1. NP ( (2.55 + 78.70 + 0.45 + 8.95 + 0.90 + 74.15 + 0.45 + 

 2.55) x (17.56 + 0.90) ) x (3114.20 x 0.10 + (2.55 + 

 78.70 + 0.45) x (17.56 + 0.90) x (3.40 + 1.15 / 2) + 

 (8.95 + 0.90) x (17.56 + .090) x (4.91 + 1.15 / 2) + 

 (74.15 + 0.45 + 2.55) x (17.56 + 0.90) x (3.40 + 

 1.15 / 2) ) / 3114.20 12 921.18  

  

Obestavěný prostor celkem 12 921.18  

 

Výchozí cena stavby 3 486.261 Kč/m3 x 12 921.18 m3 = 45 046 605.91 Kč 

 

 

Výpočet opotřebení 
 

Postup výpočtu lineárního opotřebení je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Stáří stavby 41 let 

Životnost 50 let 

Opotřebení 41 / 50 x 100 % = 82.00 % 

 

Cena stavby po odpočtu opotřebení 45 046 605.91 Kč x (100 % - 82.00 %) = 8 108 389.06 Kč 

 

 

Technologické zařízení 
 

Postup výpočtu technologického zařízení je uveden v ocenění položky "2.1.2 Hala na 

pozemku St.p.č. 4343". 
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Pol. technologické zařízení pořizovací opotřebení cena tech.  

číslo  náklady [Kč] [%] zařízení [Kč]  

1. Poměrná část investice 

 do technologie areálu - přibližně 1/7 2 928 571.00 10 2 635 714.00  

  

Cena zařízení celkem 2 635 714.00  

 

Cena stavby s technologickým zařízením8 108 389.06 Kč + 2 635 714.00 Kč = 10 744 103.35 Kč 

 

 

Výpočet koeficientu úpravy ceny dle polohy a trhu 
 

IT = 0.94 index trhu položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

IP = 0.306 index polohy položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

pp = 0.94 x 0.306 = 0.288 koeficient úpravy ceny dle polohy a trhu 

 

Cena stavby 10 744 103.35 Kč x 0.288 = 3 094 301.76 Kč 

 

Cena zjištěná "2.1.8 Hala na pozemku St.p.č. 4353" 3 094 301.76 Kč  
 

 

2.1.9 Hala na pozemku St.p.č. 4354 

 

Postup zjištění ceny stavby je uveden v ocenění položky "2.1.2 Hala na pozemku St.p.č. 

4343". 

 

Charakteristika haly 
 

CZ-CC 12713 

SKP 46.21.15.2..2 

Účel užití L. budovy pro zemědělství (živočišná produkce) 

 

ZC = 1 930.00 Kč/m3 základní cena podle přílohy č. 9 

 

Konstrukce 7. kovové 

K1 = 0.948  koef. přepočtu ZC podle druhu konstrukce 

z přílohy č. 10 

 

 

Výpočet průměrné zastavěné plochy a výšky podlaží 
 

Podlaží zastavěná plocha ZP výška podlaží  

 [m2] [m]  

1. NP (2.55 + 78.70 + 0.45 + 8.95 + 0.90 + 74.15 + 0.45 + 

 2.55) x (17.56 + 0.90) = 3 114.20 4.15  
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Průměrná ZP podlaží 3 114.20 m2 / 1 = 3 114.20 m2 

Průměrná výška 12 923.93 m3 / 3 114.20 m2 = 4.15 m 

 

K2 = 0.92 + 6.60 / 3 114.20 = 0.92212 koef. přepočtu ZC podle prům. ZP podlaží 

K3 = 2.80 / 4.15 + 0.30 = 0.9747 koef. přepočtu ZC podle prům. výšky podlaží 

 

 

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4 
 

Postup výpočtu koeficientu vybavení K4 je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Pol. název konstrukce, zařazení objemový podíl  

číslo vybavení konstrukce upravený  

1. Základy a vybavení standard   0.113 x 0  

2. Svislé konstrukce standard   0.262 x 0  

3. Stropy standard   0.089 x 0  

4. Zastřešení mimo krytinu standard   0.103 x 0  

5. Krytiny střech standard   0.029 x 0  

6. Klempířské konstrukce standard   0.007 x 0  

7. Úpravy vnitřních povrchů standard   0.059 x 0  

8. Úpravy vnějších povrchů standard   0.031 x 0  

9. Vnitřní obklady keramické standard   0.000 x 0  

10. Schody standard   0.007 x 0  

11. Dveře standard   0.020 x 0  

12. Vrata standard   0.024 x 0  

13. Okna standard   0.043 x 0  

14. Povrchy podlah standard   0.047 x 0  

15. Vytápění standard   0.000 x 0  

16. Elektroinstalace standard   0.059 x 0  

17. Bleskosvod standard   0.004 x 0  

18. Vnitřní vodovod standard   0.014 x 0  

19. Vnitřní kanalizace standard   0.013 x 0  

20. Vnitřní plynovod standard   0.000 x 0  

21. Ohřev teplé vody standard   0.005 x 0  

22. Vybavení kuchyní standard   0.000 x 0  

23. Vnitřní hyg. zař. včetně WC standard   0.020 x 0  

24. Výtahy standard   0.000 x 0  

25. Ostatní standard   0.051 x 0  

  

n =     0.00  

 

K4 = 1 + (0.54 x 0.00) = 1.00 koeficient vybavení 

 

K5 = 1.00 koeficient polohový 

Ki = 2.12 koeficient změny cen 

 

ZCU = 1 930.00 Kč/m3 x 0.948 x 0.92212 x 0.9747 x 1.00 x 1.00 x 2.12 = 3 486.261 Kč/m3 
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Obestavěný prostor 
 

Popis výměry obestavěný  

   prostor [m3]  

1. NP ( (2.55 + 78.70 + 0.45 + 8.95 + 0.90 + 74.15 + 0.45 + 

 2.55) x (17.56 + 0.90) ) x (3114.20 x 0.10 + (2.55 + 

 78.70 + 0.45) x (17.56 + 0.90) x (3.40 + 1.15 / 2) + 

 (8.95 + 0.90) x (17.56 + .090) x (4.91 + 1.15 / 2) + 

 (74.15 + 0.45 + 2.55) x (17.56 + 0.90) x (3.40 + 

 1.15 / 2) ) / 3114.20 12 921.18  

  

Obestavěný prostor celkem 12 921.18  

 

Výchozí cena stavby 3 486.261 Kč/m3 x 12 921.18 m3 = 45 046 605.91 Kč 

 

 

Výpočet opotřebení 
 

Postup výpočtu lineárního opotřebení je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Stáří stavby 41 let 

Životnost 50 let 

Opotřebení 41 / 50 x 100 % = 82.00 % 

 

Cena stavby po odpočtu opotřebení 45 046 605.91 Kč x (100 % - 82.00 %) = 8 108 389.06 Kč 

 

 

Technologické zařízení 
 

Postup výpočtu technologického zařízení je uveden v ocenění položky "2.1.2 Hala na 

pozemku St.p.č. 4343". 

 

Pol. technologické zařízení pořizovací opotřebení cena tech.  

číslo  náklady [Kč] [%] zařízení [Kč]  

1. Poměrná část investice 

 do technologie areálu - přibližně 1/7 2 928 571.00 10 2 635 714.00  

  

Cena zařízení celkem 2 635 714.00  

 

Cena stavby s technologickým zařízením8 108 389.06 Kč + 2 635 714.00 Kč = 10 744 103.35 Kč 

 

Výpočet koeficientu úpravy ceny dle polohy a trhu 
 

IT = 0.94 index trhu položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

IP = 0.306 index polohy položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

pp = 0.94 x 0.306 = 0.288 koeficient úpravy ceny dle polohy a trhu 
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Cena stavby 10 744 103.35 Kč x 0.288 = 3 094 301.76 Kč 

 

Cena zjištěná "2.1.9 Hala na pozemku St.p.č. 4354" 3 094 301.76 Kč  
  

 

2.1.10 Budova garáží na pozemku St.p.č. 4356 

 

Postup zjištění ceny stavby je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten a administrativy 

na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Charakteristika budovy 
 

CZ-CC 1242 

SKP 46.21.14.5.1 

Účel užití R. garáže 

 

ZC = 2 460.00 Kč/m3 základní cena podle přílohy č. 8 

 

Konstrukce 1. zděné 

K1 = 0.939  koef. přepočtu ZC podle druhu konstrukce 

z přílohy č. 10 

 

 

Výpočet průměrné zastavěné plochy a výšky podlaží 
 

Podlaží zastavěná plocha ZP výška podlaží  

 [m2] [m]  

1. NP 45.15 x (10.75 + 0.35) + 14 x 8.50 = 620.17 5.11  

 

Průměrná ZP podlaží 620.17 m2 / 1 = 620.17 m2 

Průměrná výška 3 169.07 m3 / 620.17 m2 = 5.11 m 

 

K2 = 0.92 + 6.60 / 620.17 = 0.93064 koef. přepočtu ZC podle průměrné ZP podlaží 

K3 = 2.10 / 5.11 + 0.30 = 0.71096 koef. přepočtu ZC podle průměrné výšky podlaží 

 

 

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4 
 

Postup výpočtu koeficientu vybavení K4 je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Pol. název konstrukce, zařazení objemový podíl  

číslo vybavení konstrukce upravený  

1. Základy vč. zemních prací standard   0.109 x 0  

2. Svislé konstrukce standard   0.258 x 0  

3. Stropy standard   0.120 x 0  

4. Zastřešení mimo krytinu standard   0.063 x 0  

5. Krytiny střech standard   0.023 x 0  
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6. Klempířské konstrukce standard   0.007 x 0  

7. Úpravy vnitřních povrchů standard   0.043 x 0  

8. Úpravy vnějších povrchů standard   0.030 x 0  

9. Vnitřní obklady keramické standard   0.000 x 0  

10. Schody chybějící  -0.022 x 1.852  

11. Dveře standard   0.023 x 50 % x 0  

  chybějící  -0.023 x 50 % x 1.852  

12. Vrata standard   0.027 x 50 % x 0  

  chybějící  -0.027 x 50 % x 1.852  

13. Okna standard   0.033 x 0  

14. Povrch podlah standard   0.031 x 0  

15. Vytápění chybějící  -0.012 x 1.852  

16. Elektroinstalace standard   0.072 x 0  

17. Bleskosvod standard   0.003 x 0  

18. Vnitřní vodovod chybějící  -0.022 x 1.852  

19. Vnitřní kanalizace chybějící  -0.019 x 1.852  

20. Vnitřní plynovod chybějící  -0.000 x 1.852  

21. Ohřev teplé vody chybějící  -0.005 x 1.852  

22. Vybavení kuchyní chybějící  -0.000 x 1.852  

23. Vnitřní hyg. zař. včetně WC chybějící  -0.020 x 1.852  

24. Výtahy chybějící  -0.000 x 1.852  

25. Ostatní standard   0.058 x 0  

26. Instalační pref. jádra standard   0.000 x 0  

  

n =    -0.23149  

 

K4 = 1 + (0.54 x -0.23149) = 0.875 koeficient vybavení 

 

K5 = 1.00 koeficient polohový 

Ki = 2.098 koeficient změny cen 

 

ZCU = 2 460.00 Kč/m3 x 0.939 x 0.93064 x 0.71096 x 0.875 x 1.00 x 2.098 = 

2 805.699 Kč/m3 
 

 

Obestavěný prostor 
 

Popis výměry obestavěný  

   prostor [m3]  

1. NP (45.15 x (10.75 + 0.35) + 

 14 x 8.50) x (14.00 x 8.50 x 5.45 + 45.15 x (10.75 + 

 0.35) x 4.90 + 620.17 x 0.10) / 620.17 3 166.25  

  

Obestavěný prostor celkem 3 166.25  

 

Výchozí cena stavby 2 805.699 Kč/m3 x 3 166.25 m3 = 8 883 544.46 Kč 
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Výpočet opotřebení 
 

Postup výpočtu lineárního opotřebení je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Stáří stavby 41 let 

Životnost 60 let 

Opotřebení 41 / 60 x 100 % = 68.333 % 

 

Cena stavby po odpočtu opotřebení 8 883 544.46 Kč x (100 % - 68.333 %) = 2 813 152.02 Kč 

 

 

Výpočet koeficientu úpravy ceny dle polohy a trhu 
 

IT = 0.94 index trhu položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

IP = 0.306 index polohy položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

pp = 0.94 x 0.306 = 0.288 koeficient úpravy ceny dle polohy a trhu 

 

Cena stavby 2 813 152.02 Kč x 0.288 = 810 187.78 Kč 

 

Cena zjištěná "2.1.9 Budova garáží na pozemku St.p.č. 4356" 810 187.78 Kč  
 

 

 

2.2. Příslušenství 

  

 

2.2.1 Vodárna na pozemku St.p.č. 4349 

 

Postup zjištění ceny stavby je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten a administrativy 

na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Charakteristika budovy 
 

CZ-CC 125113 

SKP 46.21.13.3.1 

Účel užití N. budovy vodního hospodářství 

 

ZC = 3 247.00 Kč/m3 základní cena podle přílohy č. 8 

 

Konstrukce 1. zděné 

K1 = 0.939  koef. přepočtu ZC podle druhu konstrukce 

z přílohy č. 10 
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Výpočet průměrné zastavěné plochy a výšky podlaží 
 

Podlaží zastavěná plocha ZP výška podlaží  

 [m2] [m]  

1. NP 8.90 x 6.70 = 59.63 5.05  

 

Průměrná ZP podlaží 59.63 m2 / 1 = 59.63 m2 

Průměrná výška 301.13 m3 / 59.63 m2 = 5.05 m 

 

K2 = 0.92 + 6.60 / 59.63 = 1.03068 koef. přepočtu ZC podle průměrné ZP podlaží 

K3 = 2.10 / 5.05 + 0.30 = 0.71584 koef. přepočtu ZC podle průměrné výšky podlaží 

 

 

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4 
 

Postup výpočtu koeficientu vybavení K4 je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Pol. název konstrukce, zařazení objemový podíl  

číslo vybavení konstrukce upravený  

1. Základy vč. zemních prací standard   0.103 x 0  

2. Svislé konstrukce standard   0.239 x 0  

3. Stropy standard   0.131 x 0  

4. Zastřešení mimo krytinu standard   0.061 x 0  

5. Krytiny střech standard   0.022 x 0  

6. Klempířské konstrukce standard   0.006 x 0  

7. Úpravy vnitřních povrchů standard   0.053 x 0  

8. Úpravy vnějších povrchů standard   0.032 x 0  

9. Vnitřní obklady keramické standard   0.000 x 0  

10. Schody chybějící  -0.023 x 1.852  

11. Dveře chybějící  -0.032 x 1.852  

12. Vrata standard   0.003 x 0  

13. Okna standard   0.042 x 0  

14. Povrch podlah standard   0.031 x 0  

15. Vytápění chybějící  -0.000 x 1.852  

16. Elektroinstalace standard   0.071 x 0  

17. Bleskosvod chybějící  -0.003 x 1.852  

18. Vnitřní vodovod standard   0.033 x 0  

19. Vnitřní kanalizace chybějící  -0.031 x 1.852  

20. Vnitřní plynovod chybějící  -0.000 x 1.852  

21. Ohřev teplé vody chybějící  -0.004 x 1.852  

22. Vybavení kuchyní chybějící  -0.000 x 1.852  

23. Vnitřní hyg. zař. včetně WC chybějící  -0.027 x 1.852  

24. Výtahy chybějící  -0.000 x 1.852  

25. Ostatní chybějící  -0.053 x 1.852  

26. Instalační pref. jádra chybějící  -0.000 x 1.852  

  

n =    -0.3204  

 

K4 = 1 + (0.54 x -0.3204) = 0.82698 koeficient vybavení 
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K5 = 1.00 koeficient polohový 

Ki = 2.086 koeficient změny cen 

 

ZCU = 3 247.00 Kč/m3 x 0.939 x 1.03068 x 0.71584 x 0.82698 x 1.00 x 2.086 = 

3 880.583 Kč/m3 
 

 

Obestavěný prostor 
 

Popis výměry obestavěný  

   prostor [m3]  

1. NP (8.90 x 6.70) x 5.05 301.13  

  

Obestavěný prostor celkem 301.13  

 

Výchozí cena stavby 3 880.583 Kč/m3 x 301.13 m3 = 1 168 559.96 Kč 

 

 

Výpočet opotřebení 
 

Postup výpočtu lineárního opotřebení je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Stáří stavby 41 let 

Životnost 80 let 

Opotřebení 41 / 80 x 100 % = 51.25 % 

 

Cena stavby po odpočtu opotřebení 1 168 559.96 Kč x (100 % - 51.25 %) = 569 672.98 Kč 

 

 

Výpočet koeficientu úpravy ceny dle polohy a trhu 
 

IT = 0.94 index trhu položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

IP = 0.306 index polohy položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

pp = 0.94 x 0.306 = 0.288 koeficient úpravy ceny dle polohy a trhu 

 

Cena stavby 569 672.98 Kč x 0.288 = 164 065.82 Kč 

 

Cena zjištěná "2.2.1 Vodárna na pozemku St.p.č. 4349" 164 065.82 Kč  
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2.2.2 Kafilérní box na St.p.č. 4348 

 

Postup zjištění ceny stavby je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten a administrativy 

na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Charakteristika budovy 
 

CZ-CC 12713 

SKP 46.21.15.2.1 

Účel užití O. budovy pro zemědělství živočišná produkce 

 

ZC = 2 695.00 Kč/m3 základní cena podle přílohy č. 8 

 

Konstrukce 1. zděné 

K1 = 0.939  koef. přepočtu ZC podle druhu konstrukce 

z přílohy č. 10 

 

 

Výpočet průměrné zastavěné plochy a výšky podlaží 
 

Podlaží zastavěná plocha ZP výška podlaží  

 [m2] [m]  

1. NP 4.40 x 3.80 = 16.72 3.20  

 

Průměrná ZP podlaží 16.72 m2 / 1 = 16.72 m2 

Průměrná výška 53.50 m3 / 16.72 m2 = 3.20 m 

 

K2 = 0.92 + 6.60 / 16.72 = 1.31474 koef. přepočtu ZC podle průměrné ZP podlaží 

K3 = 2.10 / 3.20 + 0.30 = 0.95625 koef. přepočtu ZC podle průměrné výšky podlaží 

 

 

Výpočet koeficientu vybavení stavby K4 
 

Postup výpočtu koeficientu vybavení K4 je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Pol. název konstrukce, zařazení objemový podíl  

číslo vybavení konstrukce upravený  

1. Základy vč. zemních prací standard   0.108 x 0  

2. Svislé konstrukce standard   0.256 x 0  

3. Stropy standard   0.117 x 0  

4. Zastřešení mimo krytinu standard   0.069 x 0  

5. Krytiny střech standard   0.028 x 0  

6. Klempířské konstrukce standard   0.007 x 0  

7. Úpravy vnitřních povrchů standard   0.044 x 0  

8. Úpravy vnějších povrchů standard   0.031 x 0  

9. Vnitřní obklady keramické standard   0.000 x 0  

10. Schody chybějící  -0.023 x 1.852  

11. Dveře standard   0.024 x 0  

12. Vrata standard   0.018 x 0  
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13. Okna standard   0.043 x 0  

14. Povrch podlah standard   0.032 x 0  

15. Vytápění chybějící  -0.000 x 1.852  

16. Elektroinstalace standard   0.070 x 0  

17. Bleskosvod chybějící  -0.003 x 1.852  

18. Vnitřní vodovod standard   0.024 x 0  

19. Vnitřní kanalizace standard   0.023 x 0  

20. Vnitřní plynovod chybějící  -0.000 x 1.852  

21. Ohřev teplé vody chybějící  -0.004 x 1.852  

22. Vybavení kuchyní chybějící  -0.000 x 1.852  

23. Vnitřní hyg. zař. včetně WC chybějící  -0.023 x 1.852  

24. Výtahy chybějící  -0.000 x 1.852  

25. Ostatní chybějící  -0.053 x 1.852  

26. Instalační pref. jádra chybějící  -0.000 x 1.852  

  

n =    -0.19633  

 

K4 = 1 + (0.54 x -0.19633) = 0.89398 koeficient vybavení 

 

K5 = 1.00 koeficient polohový 

Ki = 2.12 koeficient změny cen 

 

ZCU = 2 695.00 Kč/m3 x 0.939 x 1.31474 x 0.95625 x 0.89398 x 1.00 x 2.12 = 

6 029.751 Kč/m3 
 

 

Obestavěný prostor 
 

Popis výměry obestavěný  

   prostor [m3]  

1. NP (4.40 x 3.80) x 3.20 53.50  

  

Obestavěný prostor celkem 53.50  

 

Výchozí cena stavby 6 029.751 Kč/m3 x 53.50 m3 = 322 591.68 Kč 

 

 

Výpočet opotřebení 
 

Postup výpočtu lineárního opotřebení je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Stáří stavby 41 let 

Životnost 70 let 

Opotřebení 41 / 70 x 100 % = 58.571 % 

 

Cena stavby po odpočtu opotřebení 322 591.68 Kč x (100 % - 58.571 %) = 133 646.51 Kč 
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Výpočet koeficientu úpravy ceny dle polohy a trhu 
 

IT = 0.94 index trhu položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

IP = 0.306 index polohy položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

pp = 0.94 x 0.306 = 0.288 koeficient úpravy ceny dle polohy a trhu 

 

Cena stavby 133 646.51 Kč x 0.288 = 38 490.19 Kč 

 

Cena zjištěná "2.2.2 Kafilérní box na St.p.č. 4348" 38 490.19 Kč  
 

 

2.2.3 Sklad na části St.p.č. 4350 

 

Postup zjištění ceny stavby je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten a administrativy 

na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Charakteristika budovy 
 

CZ-CC 1252 

SKP 46.21.13.2.1 

Účel užití S. budovy pro skladování a manipulaci 

 

ZC = 2 231.00 Kč/m3 základní cena podle přílohy č. 8 

 

Konstrukce 1. zděné 

K1 = 0.939  koef. přepočtu ZC podle druhu konstrukce 

z přílohy č. 10 

 

 

Výpočet průměrné zastavěné plochy a výšky podlaží 
 

Podlaží zastavěná plocha ZP výška podlaží  

 [m2] [m]  

1. NP 9.70 x 18.30 = 177.51 5.20  

 

Průměrná ZP podlaží 177.51 m2 / 1 = 177.51 m2 

Průměrná výška 923.05 m3 / 177.51 m2 = 5.20 m 

 

K2 = 0.92 + 6.60 / 177.51 = 0.95718 koef. přepočtu ZC podle průměrné ZP podlaží 

K3 = 2.10 / 5.20 + 0.30 = 0.70385 koef. přepočtu ZC podle průměrné výšky podlaží 
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Výpočet koeficientu vybavení stavby K4 
 

Postup výpočtu koeficientu vybavení K4 je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Pol. název konstrukce, zařazení objemový podíl  

číslo vybavení konstrukce upravený  

1. Základy vč. zemních prací standard   0.132 x 0  

2. Svislé konstrukce standard   0.304 x 0  

3. Stropy standard   0.138 x 0  

4. Zastřešení mimo krytinu standard   0.070 x 0  

5. Krytiny střech standard   0.029 x 0  

6. Klempířské konstrukce standard   0.007 x 0  

7. Úpravy vnitřních povrchů standard   0.042 x 0  

8. Úpravy vnějších povrchů standard   0.029 x 0  

9. Vnitřní obklady keramické standard   0.000 x 0  

10. Schody chybějící  -0.018 x 1.852  

11. Dveře standard   0.024 x 0  

12. Vrata standard   0.030 x 0  

13. Okna standard   0.034 x 0  

14. Povrch podlah standard   0.029 x 0  

15. Vytápění chybějící  -0.000 x 1.852  

16. Elektroinstalace standard   0.058 x 0  

17. Bleskosvod standard   0.004 x 0  

18. Vnitřní vodovod chybějící  -0.000 x 1.852  

19. Vnitřní kanalizace chybějící  -0.000 x 1.852  

20. Vnitřní plynovod chybějící  -0.000 x 1.852  

21. Ohřev teplé vody chybějící  -0.000 x 1.852  

22. Vybavení kuchyní chybějící  -0.000 x 1.852  

23. Vnitřní hyg. zař. včetně WC chybějící  -0.000 x 1.852  

24. Výtahy chybějící  -0.000 x 1.852  

25. Ostatní chybějící  -0.052 x 1.852  

26. Instalační pref. jádra chybějící  -0.000 x 1.852  

  

n =    -0.12964  

 

K4 = 1 + (0.54 x -0.12964) = 0.92999 koeficient vybavení 

 

K5 = 1.00 koeficient polohový 

Ki = 2.05 koeficient změny cen 

 

ZCU = 2 231.00 Kč/m3 x 0.939 x 0.95718 x 0.70385 x 0.92999 x 1.00 x 2.05 = 

2 690.736 Kč/m3 
 

 

Obestavěný prostor 
 

Popis výměry obestavěný  

   prostor [m3]  

1. NP (9.70 x 18.30) x 5.20 923.05  
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Obestavěný prostor celkem 923.05  

 

Výchozí cena stavby 2 690.736 Kč/m3 x 923.05 m3 = 2 483 683.86 Kč 

 

 

Výpočet opotřebení 
 

Postup výpočtu lineárního opotřebení je uveden v ocenění položky "2.1.1 Budova šaten 

a administrativy na pozemku St.p.č. 4347". 

 

Stáří stavby 41 let 

Životnost 70 let 

Opotřebení 41 / 70 x 100 % = 58.571 % 

 

Cena stavby po odpočtu opotřebení 2 483 683.86 Kč x (100 % - 58.571 %) = 1 028 965.39 Kč 

 

 

Výpočet koeficientu úpravy ceny dle polohy a trhu 
 

IT = 0.94 index trhu položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

IP = 0.306 index polohy položky "1.1. Stavební pozemky a pozemky ve 

funkčních celcích s nimi" 

 

pp = 0.94 x 0.306 = 0.288 koeficient úpravy ceny dle polohy a trhu 

 

Cena stavby 1 028 965.39 Kč x 0.288 = 296 342.03 Kč 

 

Cena zjištěná "2.2.3 Sklad na části St.p.č. 4350" 296 342.03 Kč 

 

 

 

3 Venkovní úpravy 
 

V souladu s cenovým předpisem haly a budovy oceněny dle §12, vedlejší stavby dle §16, 

venkovní úpravy pro potřeby tohoto posudku a za nemožnosti ověřit jejich rozhodující 

výměry oceněny zjednodušeným způsobem jako 5% c zen staveb hlavních a vedlejších.  

 

Stavby hlavní a vedlejší celkem: 44 946 212.33 Kč 

Ocenění zjednodušeným způsobem 5%: 2 247 310,62 Kč 

    

Venkovní úpravy celkem: 2 247 310,62 Kč 

 

 

 

Cena zjištěná "3 Venkovní úpravy"                    2 247 310.62 Kč  
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Závěrečná rekapitulace 
 

1. Ocenění pozemků   

1.1. Stavební pozemky a pozemky ve funkčních celkcích s nimi 16 852 381.19 Kč 

bez vlivu opotřebení 16 852 381.19 Kč 

1.2 Zemědělský pozemek 1 157.65 Kč 

bez vlivu opotřebení 1 157.65 Kč 

2. Ocenění staveb   

2.1 Hlavní stavby  

2.1.1 Budova šaten a administrativy na pozemku St.p.č. 4347 1 843 155.80 Kč 

bez vlivu opotřebení 3 780 832.42 Kč 

2.1.2 Hala na pozemku St.p.č. 4343 3 407 141.69 Kč 

bez vlivu opotřebení 15 471 448.34 Kč 

2.1.3 Hala na pozemku St.p.č. 4344 3 407 141.69 Kč 

bez vlivu opotřebení 15 471 448.34 Kč 

2.1.4 Hala na pozemku St.p.č. 4351 3 407 141.69 Kč 

bez vlivu opotřebení 15 471 448.34 Kč 

2.1.5 Hala na pozemku St.p.č. 4345 3 094 301.76 Kč 

bez vlivu opotřebení 13 733 448.74 Kč 

2.1.6 Hala na pozemku St.p.č. 4346 3 094 301.76 Kč 

bez vlivu opotřebení 13 733 448.74 Kč 

2.1.7 Hala na pozemku St.p.č. 4352 2 335 216.05 Kč 

bez vlivu opotřebení 12 973 422.50 Kč 

2.1.8 Hala na pozemku St.p.č. 4353 3 094 301.76 Kč 

bez vlivu opotřebení 13 733 448.74 Kč 

2.1.9 Hala na pozemku St.p.č. 4354 3 094 301.76 Kč 

bez vlivu opotřebení 13 733 448.74 Kč 

2.1.10 Budova garáží na pozemku St.p.č. 4356 810 187.78 Kč 

bez vlivu opotřebení 2 558 460.80 Kč 

2.2. Příslušenství  

2.2.1 Vodárna na pozemku St.p.č. 4349 164 065.82 Kč 

bez vlivu opotřebení 336 545.27 Kč 

2.2.2 Kafilérní box na St.p.č. 4348 38 490.19 Kč 

bez vlivu opotřebení 92 906.40 Kč 

2.2.3 Sklad na části St.p.č. 4350 296 342.03 Kč 

bez vlivu opotřebení 715 300.95 Kč 

3 Venkovní úpravy 2 247 310.62 Kč 

bez vlivu opotřebení 2 247 310.62 Kč 

 

Celkem 47 185 781.59 Kč 
bez vlivu opotřebení 140 906 457.78 Kč 
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Celková cena zjištěná podle cenového předpisu zaokrouhlená podle § 50 je 

 

47 185 780.00 Kč 
 

slovy: 
 

čtyřicetsedmmiliónůstoosmdesátpěttisícsedmsetosmdesát 

Kč 
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C. 1.2  Cena stanovená analýzou trhu. 
 

Sledovanou lokalitu ve které jsou zkoumány prodeje obdobných nemovitostí, je v daném 

případě nutné určit v širším rámci, který je determinován jejím charakterem. Nabídka 

zemědělských areálů s vyšší výměrou plochy a objekty pro zemědělskou výrobu 

(v konkrétním posuzovaném případě se jedná o 88.981 m2 pozemků, čistá zastavěná plocha 

objektů pak 26.046 m2) je velmi omezená. Sledovanou lokalitou je tak v posudku míněn 

příhraniční pás Karlovarského, Plzeňského, Jihočeského, Ústeckého a Libereckého kraje, 

doplněný částí Středočeského kraje přiléhající západně až severozápadně ke krajům 

Plzeňskému a Jihočeskému a severozápadně až severně ke krajům Ústeckému a 

Libereckému, které jsou z hlediska svého primárního využití kraji převážně zemědělskými, 

s obdobnou strukturou obyvatelstva, hustotou osídlení, vzdálenosti do centra  (Praha) a 

infrastrukturou. Vzhledem k ustálenosti cen v tomto segmentu realitního trhu, nízkého počtu 

realizovaných prodejů a podobnosti posuzovaných objektů, jejichž ocenění provedl znalec 

v prosinci 2014 (FARMA SOLANY – areál SOLANY, FARMA SOLANY – areál Manětín) 

použil znalec srovnávací objekty z těchto posudků.  (detailní popis viz str.65-69), které se 

svou velikostí, stářím, technickým stavem, umístěním atp. alespoň přibližují posuzované 

nemovitosti. Údaje pro srovnávací objekt č. 5, tzn. FARMA SOLANY- areál Solany získal 

z vlastního posudku č.665 a z informací o skutečně dosažené kupní ceně, které mu poskytl 

insolvenční správce. 

Dle přílohy č. 7 je odhadovaná tržní cena stanovená analýzou trhu cca 15 554 145,-Kč. 

 

 

 

Srovnávací nemovitosti –zemědělské areály  
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Srovnávací objekt č. 1 Lipová-Mýtina, okres Cheb 

 

 
Prodej zemědělského objektu 42 230 m² 

Lipová - Mýtina, okres Cheb  

9 500 000 Kč (225 Kč za m²)  

Nabízíme k prodeji zemědělský objekt v 

rekonstrukci, který se nachází v bývalém 

areálu roty. Je napojen na vlastní 

trafostanici el. energie, vlastní zdroj pitné 

vody a kanalizaci do ČOV. V současné 

době je zde zrekonstruována budova, 1 

RD, statek, stodola a trafostanice a několik 

garáží. Celková výměra pozemku je 42 230 

m2. Více informací v RK.  

 Celková cena: 9 500 000 Kč za 

nemovitost, včetně provize  
 Cena za m²: 225 Kč  

 Poznámka k ceně: cena k jednání  

 ID zakázky: 284406  

 Aktualizace: 11.12.2014  

 Stavba: Cihlová  

 Stav objektu: Dobrý  

 Umístění objektu: Klidná část 

obce  
 Typ domu: Patrový  

 Podlaží: 1. podlaží z celkem 2  

 Plocha zastavěná: 2110 m2  

 Užitná plocha: 42230 m2  

 Plocha podlahová: 1936 m2  

 Parkování: 20  

 Voda: Místní zdroj  

 Topení: Lokální plynové  

 Odpad: ČOV pro celý objekt  

 Telekomunikace: Telefon  

 Elektřina: 120V, 230V, 400V  

 Doprava: Silnice  

 Výtah:  

V okolí najdete: 

 Bus MHD: Lipová, Mýtina (501 m)  

Kontaktovat: 

Zákaznická linka  

 Tel.: 800 100 446  

 Mobil: 739 545 999  

 Email: info@mmreality.cz  

 

 M & M reality holding 

 Krakovská 1675/2, 11000 Praha - 

Nové Město 

 Více o společnosti »  

 

 

 

 

http://www.sreality.cz/adresar/m-m-reality-holding-praha-nove-mesto/1019/makleri/13716
mailto:info@mmreality.cz
http://www.sreality.cz/adresar/m-m-reality-holding-praha-nove-mesto/1019
http://www.sreality.cz/adresar/m-m-reality-holding-praha-nove-mesto/1019/makleri/13716
http://www.sreality.cz/adresar/m-m-reality-holding-praha-nove-mesto/1019
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Srovnávací objekt č. 2 Klučenice, okres Příbram 

 

 

 

 
Prodej zemědělského objektu 31 898 m² 

Klučenice - Koubalova Lhota, okres 

Příbram  

6 680 000 Kč (209 Kč za m²)  

Nabízíme k prodeji zemědělský areál s 

obytným domem v obci Koubalova Lhota 

u Klučenic, nedaleko Orlické přehrady. 

Využití k bydlení i podnikání. Možný je i 

chov koní, skotu a další. Na pozemku je i 

rybník. Škola, školka, obchod v obci 

Klučenice ve vzdálenosti 1 km. V chlévě je 

elektro, u dalších budov je elektro 

odpojeno. Velikost pozemku vč. budov je 

31.898 m2. Možnost přikoupit pole a 

louky. 

 Celková cena: 6 680 000 Kč za 

nemovitost, včetně provize  
 Cena za m²: 209 Kč  

 ID zakázky: 432708  

 Aktualizace: 22.12.2014  

 Stavba: Cihlová  

 Stav objektu: Špatný  

 Umístění objektu: Centrum obce  

 Typ domu: Přízemní  

 Podlaží: 1. podlaží z celkem 1  

 Plocha zastavěná: 2928 m2  

 Užitná plocha: 31898 m2  

 Plocha podlahová: 50 m2  

 Telekomunikace: Telefon  

 Doprava: Silnice  

 Výtah:  

V okolí najdete: 

 Bus MHD: Klučenice, Koubalova 

Lhota (75 m)  

Kontaktovat: 

Zákaznická linka  

 Tel.: 800 100 446  

 Mobil: 739 545 999  

 Email: info@mmreality.cz  

 

 M & M reality holding 

 Krakovská 1675/2, 11000 Praha - 

Nové Město 

 Více o společnosti »  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sreality.cz/adresar/m-m-reality-holding-praha-nove-mesto/1019/makleri/13716
mailto:info@mmreality.cz
http://www.sreality.cz/adresar/m-m-reality-holding-praha-nove-mesto/1019
http://www.sreality.cz/adresar/m-m-reality-holding-praha-nove-mesto/1019/makleri/13716
http://www.sreality.cz/adresar/m-m-reality-holding-praha-nove-mesto/1019
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Srovnávací objekt č. 3 České Velenice, okres Jindřichův Hradec 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prodej zemědělského objektu 17 689 m² České 

Velenice, okres Jindřichův Hradec  

4 900 000 Kč (277 Kč za m²)  

Zemědělský areál přímo u hranic s Rakouskem o 

celkové rozloze 1,77 ha Zemědělský areál přímo u 

hranic s Rakouskem ve městě České Velenice. 

Areál je položen ve velice strategické lokalitě. 

Možnost využít jako areál pro zemědělskou 

prvovýrobu, výrobní objekt, stáje, sklady, dílny, 

apod. V ceně jsou zahrnuty veškeré budovy v 

areálu včetně pozemků. Areál tvoří celkem 6 

provozních a zemědělských budov. Jedná se o: 

dílnu, halu, stodolu, kolnu - seník, 1.stáj, 2.stáj, 

obytnou část s bytem a sýpku. Zastavěná plocha 

všech budov je 3941 m2. Plocha celého areálu je 

1,77 ha. Pozemky jsou vhodné i pro developerské 

projekty.Bližší informace Vám rádi poskytneme v 

RK. 

 Celková cena: 4 900 000 Kč za 

nemovitost  

 Cena za m²: 277 Kč  

 ID zakázky: N01435  

 Aktualizace: 08.01.2015  

 Stavba: Smíšená  

 Stav objektu: Velmi dobrý  

 Typ domu: Přízemní  

 Podlaží: 1  

 Plocha zastavěná: 4000 m2  

 Užitná plocha: 17689 m2  

 Vybavení:  

Kontaktovat: 

Martin Ševčík  

 Mobil: +420 602 470 916  

 Email: martinsevcik@email.cz  

 

 Reality Ševčík s.r.o. 

 Mánesova 428/54, 37001 České 

Budějovice 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sreality.cz/adresar/reality-sevcik-s-r-o-ceske-budejovice-ceske-budejovice-6/8079/makleri/35920
mailto:martinsevcik@email.cz
http://www.sreality.cz/adresar/reality-sevcik-s-r-o-ceske-budejovice-ceske-budejovice-6/8079
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Srovnávací objekt č. 4 Bohumilice, okres Prachatice 

 

 

 
 
Prodej zemědělského objektu 20 000 m² 

Bohumilice, okres Prachatice  

3 000 000 Kč (150 Kč za m²)  

Šumava-Bohumilice u Vimperka,areál na 3 ha na 

okraji obce nedaleko trasy Praha-Vimperk-

SRN.Jedná se o bývalý zemědělský areál chovu 

dobytka,nyní provozovna velkoprodejny 

chovatelským a hospodářských 

potřeb,bazaru,výroby a některé objekty jsou 

pronajaty na opravnu a kamenovýrobu,sklad a dále 

venkovní zpevněné a nezpevněné plochy.Areál má 

5 budov bývalého kravína a teletníků,část nově 

opravena a v provozu na 

prodejny,sklady,byt,kanceláře a část prázdná k 

využití,část pronajata,dále kovový 

přístřešek,unimobuňky na sklady,rampa,vše s 

možností úplného uvolnění.Areál je 

samostatný,dobrý přístup,trafostanice,vlastní 

vodárna a parkoviště,jímka a bývalé hnojiště.Okolo 

je volná příroda,klid,lesy.Možnost využití na sídlo 

firmy,sklady,chov,prodejny ap.celková plocha je 

31339 m2.www.areal-bohumilice.unas.cz 

 Celková cena: 3 000 000 Kč za 

nemovitost, + provize RK, včetně 

poplatků, včetně DPH, včetně 

právního servisu (k jednání)  
 Cena za m²: 150 Kč  

 Poznámka k ceně: možnost 

odkupu zásob v prodejně  

 ID zakázky: KO050810  

 Aktualizace: Včera  

 Stavba: Cihlová  

 Stav objektu: Dobrý  

 Umístění objektu: Okraj obce  

 Typ domu: Přízemní  

 Počet bytů: 1 volný z 1  

 Počet kanceláří: 1 volný z 1  

 Plocha zastavěná: 20000 m2  

 Užitná plocha: 20000 m2  

 Plocha zahrady: 1000 m2  

 Voda: Místní zdroj  

 Topení: Lokální elektrické  

 Odpad: Veřejná kanalizace  

 Telekomunikace: Internet  

 Elektřina: 400V  

 Komunikace: Asfaltová  

Kontaktovat: 

Paterna Jan  

 Tel.: 602 272 472  

 Mobil: 602 272 472  

 Email: paterna@reality-sumava.cz  

 

 PATERNA - REALITY, s.r.o. 

 Vimperská 707, 38701 Volyně 

 Více o společnosti »  

 

 

 

 

 

 

http://www.sreality.cz/adresar/paterna-reality-s-r-o-volyne/341/makleri/1082
mailto:paterna@reality-sumava.cz
http://www.sreality.cz/adresar/paterna-reality-s-r-o-volyne/341
http://www.sreality.cz/adresar/paterna-reality-s-r-o-volyne/341
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Srovnávací objekt č. 5 Solany, okres Litoměřice 

 

 

 
Prodej zemědělského objektu 42 466m2 Solany, 

okres Litoměřice 8.000.000,-Kč (188 Kč za m2) 

 

Nemovitosti Farmy Solany, jsou lokalizovány 

v jižní dosud stavebně nesrostlé okrajové části obce 

Solany. Soubor je tvořen třemi halami původně 

určenými pro chov skotu, dále ocelovou halou pro 

skladování zemědělských produktů a garáží se 

sociálním zázemím pro zaměstnance. Areál je 

oplocený s vnitřními manipulačními plochami a 

komunikacemi z betonových panelů, osvětlením, 

trafostanicí, rozvod vody z vlastní studny, 

kanalizace v obci není -  sociální zařízení napojeno 

na vlastní žumpu. Součástí je též  příslušenství pro 

živočišnou výrobu (zejména odpadové 

hospodářství). Příjezd k areálu po veřejné 

komunikaci III. třídy spojující obce Solany a Tkáň.  

 

 Realizovaná cena za nemovitost: 

8.000.000,-Kč 

 Cena za m2:  188 Kč 

 stavba: smíšená 

 stav objektu: zhoršený 

 typ domu: přízemní 

 podlaží: 1 

 plocha zastavěná: 8.346 m2 

 užitná plocha:  

 vybavení: odpadové hospodářství 

 

Kontaktovat: 

 

GAUTE a.s. 

Lidická 26 

6002 00 Brno 

tel. 541213390 

www. gaute@gaute.cz 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhad obvyklé tržní ceny analýzou trhu cca                           15.500.000,-Kč 

patnáctmilionůpětsettisíc Kč 
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C. 1.3  Výnosová hodnota 
 

V současnosti jsou objekty plně vybaveny a zkolaudovány pro chov hospodářských 

zvířat, konkrétně pro produkci vepřového masa. Jak již bylo konstatováno na str. 18, v tomto 

segmentu nemovitostí (zemědělské budovy pro živočišnou výrobu) k žádným pronájmům 

nedochází a následující úvaha je tak spíše teoretická a má sloužit k možnému alternativnímu 

pohledu na výnosovost objektů v případě jejich využití k jiným účelům (skladování, výroba) 

 

 výnosy z pronajímaných prostor dle v čase a místě obvyklého nájemného, je v případě 

hospodářských objektů uvažováno ve výši 20Kč/m2 a měsíc, u objektů administrativy 

ve výši 40Kč/m2 a měsíc, sklady a šatny  pak  ve výši 30Kč/m2 a měsíc. Garáže již 

pronajímat nelze, kafilerní box nepronajímatelný, vodárna podmiňující vybavení 

samostatně nepronajímatelné.   

 Náklady spojené s provozováním nemovitosti, zahrnujících opravy, daně, pojištění, 

amortizaci objektu, správu a ostatní znalec uvažuje ve výši 30% z dosažitelných tržeb 

 Průměrná roční pronajímatelnost uvažována 25 %  

 výnosová hodnota staveb je uvažována včetně hodnoty pozemku všech pozemků 

zapsaných na LV 29. 

 

 

 

Uvažované zdroje výnosu z pronájmu (hrubý výnos): 
 

 

název 
podlahová 
plocha m2 

nájemné 
Kč/m2/měsíc 

měsíční nájemné 
v Kč 

roční výnos v 
Kč 

kancelář 30,9 40 1236 14832 

šatny, sklady 662,5 30 19875 238600 

vepř.  zděné 8993,01 20 179860 2158322 

vepř. mont. 14963,45 20 299269 3591228 

garáže 548,35 0 0 0 

vodárna 48,3 0 0 0 
 

 

 

Hrubý roční výnos celkem:       6 002 982,-Kč                                      

 

Odpočet pro neobsazenost   - 4 202 087,-Kč                                  

 

Dosažitelné tržby celkem                                                            1 800 895,-Kč 

          

 

Náklady spojené s provozováním nemovitosti 

  

30% z dosažitelných tržeb 540 268,-Kč 

 

Náklady celkem 540 268,-Kč                                                                 
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Čistý (odčerpatelný) výnos) 

 

Dosažitelné tržby celkem    1 800 895,-Kč 

Náklady spojené s provozováním nemovitosti - 540 268,-Kč                                                                            

 

Čistý výnos celkem                                                                     1 260 627,-Kč  

 

Úroková míra kapitalizace   

 

uvažována míra kapitalizace pro nemovité věci pro skladování dle přílohy č.22 Vyhlášky MF 

č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. v průměrné výši 8% (uvažované budoucí 

využití 50% jako haly pro skladování, 50% jako haly pro výrobu).   

 

výsledná úroková míra kapitalizace v% :  8,0%                

 

 

Výnosová hodnota nemovitosti: 

 

výnosová hodnota: čistý výnos * 100% / úroková míra kapitalizace 

 

 

 

                                                                 100,00% 

                                      1 050 522 *        ---------     =                  15. 575.838,-Kč 

                                                                    8,0 % 

                                                                       

                              

Výnosová hodnota nemovitostí zapsaných na LV 628  cca    15 600 000,-Kč 

 

slovy: patnáctimilionůšestsettisíc Kč 

 

Výnosová hodnota nemovitostí celkem cca                               15 600 000,-Kč 

 

C.1.4  Porovnání zjištěných a odhadovaných cen 
 
1.  cena zjištěná dle cenového předpisu   47 185 780,-Kč 

2. cena odhadnutá na základě analýzy trhu 15 500 000,-Kč 

3. výnosová hodnota nemovitosti   15 600 000,-Kč 

  

K ceně zjištěné podle cenového předpisu znalec uvádí, že její výše je přes uplatněný 

koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu nereálná.  Toto je do značné míry 

ovlivněna  metodikou platnou od 1.1. 2014., v níž, pravděpodobně jako důsledek účinnosti 

nového Občanského zákoníku, jsou nastaveny výrazně vyšší základní ceny za m2 stavebního 

pozemku než v minulosti, které při prodejích nebývají dosahovány, a dále pak to, že 

prakticky všechny pozemky ( s výjimkou minima pozemků vedených jako trvalý travní 

porost a ostatní plocha) jsou dle metodiky obligatorně zařazeny do funkčního celku (a tedy 



 72 

oceňované jako pozemky zastavěné), což ale neodpovídá reálnému využití. Znalec tedy při 

odhadu obvyklé ceny nemovitostí spol. Farma Solany s.r.o. v Mimoni v základním vychází 

z ceny odhadnuté na základě analýzy trhu a   výnosové hodnoty, tedy v rozpětí 15 500 000,-

Kč až 15 600 000,-Kč. Tento odhad však musí být dle obecně závazné metodiky korigován 

z důvodu příjezdu do areálu přes pozemky cizího vlastníka.  

 

Na základě výše uvedeného považuje autor tohoto posudku za nutné korigovat cenu, 

ke které dospěl na základě analýzy trhu a výnosové hodnoty oceňovaných nemovitostí, ve 

výši oscilující okolo hodnoty  15 550 000,-Kč o 1%. 

 

Závěr ke stanovení obvyklé (tržní) hodnoty areálu spol. Farma 

Solany v Manětíně 
 

Na základě provedených zjištění a výpočtů jsem dospěl k závěru, že: 

 

Obvyklá (tržní) cena nemovitostí v okrese Česká Lípa, obci Mimoň, k.ú. 

Mimoň,  zapsaných na LV č. 29 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 

Katastrální pracoviště Česká Lípa (areál spol. SINEGRA INVEST 

v Mimoni) činí ke dni 02.12.2015 cca  
 

15 400 000,-Kč 
 

slovy: patnáctmilionůčtyřistatisíc Kč 

 

 

C.2. Vyjádřit se ke kupní ceně nemovitosti (Areál spol. 

SINEGRA INVEST Mimoň) sjednané při převodu  v roce 

2013  

 
Znalec v intencích rozsahu tohoto posudku může vycházet pouze z dokladů a údajů, které pro 

zpracování tohoto posudku měl k dispozici. Tedy zejména z Kupní smlouvy uzavřené mezi 

Velkovýkrmnou Zákupy a.s. jako prodávajícím a FARMOU SOLANY, s.r.o. jako kupujícím 

ze dne 16.12.2009 (viz příloha č. 4), kdy cena za předmětné nemovitosti a stávající 

technologie činila vč. DPH 33.250.000,-Kč (dále jen KS01) a Kupní smlouvy uzavřené mezi 

FARMOU SOLANY, s.r.o. jako prodávajícím a SINEGROU INVEST s.r.o. jako kupující ze 

dne 19.02.2013 (příloha č.5), kdy cena za předmětné nemovitosti činila 19.696.728,43Kč 

(dále jen KS02) a cena za technologie činila 3.313.223,00Kč bez DPH (dále jen KS03) a dále 

pak z informace o rozsahu technického zhodnocení areálu vepřína v období let 2010 až 2012 

kdy tyto investice reálně činily odhadem 20.500.000,-Kč (viz tučně zvýrazněno na str. 7. 

tohoto posudku). Z textu KS01 dále plyne, že hodnota budov činila 22.370.000,-Kč, hodnota 

pozemků 8.500.000,-Kč a hodnota technologií včetně DPH 2.380.000,-Kč. I při vědomí, že 

celková cena za nemovitý celek bývá málokdy rovna prostému součtu ceny za pozemky, 

budovy a technologie (zejména jsou-li technologie oceňovány pořizovacími náklady) a dále 

pak faktu reálného poklesu cen staveb (nikoliv pozemků) způsobeného hypotéční krizí z let 

2008 - 2013, není možné celkovou cenu 23.009.951,43 Kč za nemovitosti a technologie 

považovat za obvyklou. Budeme-li s velkou mírou bezpečnosti uvažovat možné reálné snížení 

cen budov v důsledku hypotéční krize ve výši 30%, pak by v intencích KS01 mohla v roce 
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2013 činit obvyklá cena převáděných budov cca 15.700.000,-Kč, technologií při amortizaci 

uvažované ve výši 15% p.a. a průměrně dvou let odpisů cca 14.400.000,-Kč a pozemků 

8.500.00,-Kč, tedy celkem cca 38.600.000,-Kč. Obvyklá cena dohodnutá za převod 

oceňovaných nemovitostí v  KS02  a KS03 výši 23.009.951,43Kč se tak jeví jako cca 60% 

ceny obvyklé. 

 

V této souvislosti nelze  opomenout nutnost zdůvodnit, proč obvyklá cena posuzovaných 

nemovitostí odhadnutá v tomto posudku (viz str. 72). činí k datu 02.12.2015 celkem 

15.400.000,-Kč. Důvodem je především dále popsaná skutečnost, která ve svém důsledku vede 

ke zcela jinému pohledu na ekonomické využití areálu cca do roku 2013 a v současnosti. A 

sice jde o již zmíněný mezní technický stav budov areálu a rychlost degradace konstrukcí, 

která zřejmě již překonala svůj kritický bod, kdy by ještě z ekonomického hlediska byla účelná 

běžná oprava, namísto v současnosti nutné rekonstrukce. To vede znalce k nutnému závěru, že 

areál již v brzkém horizontu nebude bez výrazných investic moci plnit svou původní funkci 

(výkrm vepřů) a bude nutné ho využít k jinému účelu, což je spojeno se znehodnocením 

(nevyužitelností) jak technologií k výkrmu zvířat, tak i Integrovaného povolení k chovu 

prasat (viz Výchozí podklady) a naopak nutnosti celý areál alespoň minimálně přebudovat 

pro nový provoz. Za těchto předpokladů pak znalec provedl jak výběr porovnávacích objektů 

pro analýzu trhu (prázdné objekty bývalých vepřínů), tak i úvahu o možném využití areálu ve 

výnosové metodě.   

 

 

Vyjádření znalce ke kupní ceně nemovitosti (Areál spol. 

SINEGRA INVEST Mimoň) sjednané při převodu v roce 2013  

 
Na základě předložených dokladů znalec odhaduje, že kupní cena za areál 

spol. SINEGRA INVEST v Mimoni sjednaná v Kupní smlouvě uzavřené 

mezi FARMOU SOLANY, s.r.o. jako prodávající a SINEGROU INVEST 

s.r.o. jako kupující ze dne 19. 02. 2013 činila cca 60% ceny obvyklé. 

 

C.3. Vyjádření znalce k existenci ekologické zátěže a možné 

hrozbě ekologické havárie  

Znalec při místním šetření zjistil, že v areálu spol. SINEGRA INVEST s v Mimoni jsou čtyři 

jímky (dvě o objemu 60m3, dvě o objemu 80m3), ve kterých se shromažďuje kejda ze stájí  1 

až 16 (v současnosti stáj č.1 a stáj č. 3 a stáj č. 4 nefunkční). Žádný viditelný únik kejdy ani 

jiných nebezpečných produktů nezaznamenal. Vzhledem k tomu, že areál dle kolaudace a 

platného integrovaného povolení k provozu je určen k chovu vepřů, nelze samotnou existenci 

kejdy v jímkách považovat za ekologickou zátěž, či hrozbu. V případě, že by areál byl 

v budoucnu využíván k jinému účelu, než je živočišná výroba, byla by na místě jistě i otázka, 

jak a s jakými náklady by bylo nutné zlikvidovat několik let starou ztvrdlou kejdu navezenou 

do kanálů nepoužívané haly.  Znalec předpokládá, že její likvidace by vyžadovala jiný postup, 

než jak je tomu u kejdy v jímkách, které se na základě smluvního vztahu pravidelně vyvážejí. 

Za tuto službu je dle vyjádření vedoucí provozu areálu Ing. Kateřiny Folbrechtové účtována 

smluvními partnery částka 90 až 150 Kč/m3. Náklady na vyklizení a následnou likvidaci 

zatvrdlé kejdy by se musely stanovit individuálně na základě zvolené technologie.  
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Závěr znalce k existenci ekologické zátěže a možné hrozbě 

ekologické havárie 

Znalec v případě pokračování živočišné výroby (chovu prasat) v areálu 

spol. SINEGRA INVEST v Mimoni, nepovažuje existenci kejdy v jímkách 

za ekologickou zátěž. V případě využití areálu pro jinou činnost, než je 

živočišná výroba by bylo náklady na odstranění a likvidaci zatvrdlé kejdy 

stanovit na základě stanovené technologie. 

 
Poznámka: Aby bylo možné se stoprocentní jistotou potvrdit, že kejda v jímkách 

nekontaminovala půdu či spodní vody, bylo by nutné odebrat a vyhodnotit vzorky půdy a 

spodní vody v areálu a stanovit eventuální rozsah úniku a přesně vyčíslit náklady na jeho 

likvidaci, což je mimo rozsah tohoto posudku, odborné znalosti a oprávnění jeho autora. 

 

 

Znalecká doložka 
 

 

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

nad Labem ze dne 5.11.1999 pod č.j. SPR5842/99 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny 

a odhady nemovitostí. 

 

 

 

Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 720-54/2015 ve znaleckém deníku č. 3. 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 14. 2. 2016 
 

 

 

ING. Jaroslav Procházka 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 75 

Přílohy: 

  

1) Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav ke dni 02.12.2015 pro nemovitosti 

zapsané na LV 29 v okrese Česká Lípa, obci Mimoň, katastrální území Mimoň, 

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa (7 str.)  

2) Výřez snímku pozemkové mapy k.ú. Mimoň  (1 str.) 

3) Situační schéma zařízení (1 str.) 

4) Kupní smlouva uzavřená mezi: Velkovýkrmna Zákupy a.s. jako prodávající a 

FARMA SOLANY, s.r.o. jako kupující ze dne 16.12.2009 (19 str.) 

5) Kupní smlouvy uzavřené mezi: FARMA SOLANY, s.r.o. jako prodávající ze dne a 

SINEGRA INVEST s.r.o. jako kupující ze dne 19.02.2013 (19 str.) 

6) Letecký snímek areálu Farmy SINEGRA INVEST v Mimoni (1 str.) 

7) Odvození ceny oceňovaných nemovitostí zapsaných na LV 29 komparací se 

srovnávacími objekty (1 str.) 

8) Fotodokumentace areálu Farmy SINEGRA INVEST v Mimoni (6 str.)  

9) Fotodokumentace stavu areálu Farmy SINEGRA INVEST v Mimoni z konce roku 

2012 (7 str.)  
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