
Insolvenční řízení č.j. 80472020

Znalecký posudek
č. 2945/92/2020

o ceně nemovitých věcí: pozemků st.č. 18/3, p.č. 18/1 a 970/1 vše zapsané na LV č. 127 a dále
nezkolaudované stavby skladů v katastrálním území Dobříčany, obec Liběšice, okres Louny.

Účel ocenění:             zjištění obvyklé ceny (tržní hodnoty) nemovitostí pro potřeby 
            insolvenčního řízení 

Objednatel:      AAA INSOLVENCE OK v.o.s., insolvenční správce Karolíny Kočicové
se sídlem: Sídlo: K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín
Korespondenční adresa: Letenská 714, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.
IČ: 293 55 940, DIČ: CZ29355940

Vlastník: Karolína Kočicová, č.p. 513, 687 54 Bánov (id.: 875423/5061)

Vypracoval: Bc. Jiří Sýkora Pražská 804, 337 01 Rokycany
Vlastimil Sýkora Spojovací 396, 338 42 Mirošov

                             www.sykoranemovitosti.cz tel: + 420 723536872 

Datum:          20.8.2020

Obvyklá cena (tržní hodnota): 1 830 000,- Kč
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1.  Úvod

Předmětem  ocenění  jsou  pozemky  ve  funkčním  celku  se  stavbami  skladů

nezkolaudovaných a nezapsaných v katastru nemovitostí, to vše v k.ú Dobříčany. Ocenění je

provedeno v úrovni tržní hodnoty (obvyklé ceny) a je určeno pro potřeby insolvenčního řízení

č.j. 804722020.

Nemovitost  je  pronajímána  za  cenu  10.000,-  Kč/měs  bez  energií.  Sklady  nejsou

kolaudované, nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy – stavba na cizím pozemku (Je zhotoven

GP a příslib narovnání.). Jsou známé překážky v kolaudaci staveb – potřeba dokumentací a

revizí, stavební úpravy dle požadavků hasičů a provděpodobně další podklady vyžadované

příslušným stavebním úřadem.

2.  Podklady

– kopie katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí, ÚPD

– informace poskytnuté vlastníkem a insolvenčním správcem, p. Jílkem - nájemcem

– fotodokumentace

– místní šetření provedené dne 12.8.2020 za účasti zaměstnankyně firmy

– revizní zpráva elektro, geometrický plán

– informace od RK, realitních portálů, cennovamapa.cz

3. Vlastnické vztahy

Vlastnické právo k uvedeným nemovitostem je vloženo v katastru nemovitostí pro: 

Karolína Kočicová, č.p. 513, 687 54 Bánov (id.: 875423/5061).

Vlastnické  právo  je  zapsáno  na  listu  vlastnictví  č.  127  pro  k.ú.  Dobříčany  a  je

prokázáno výpisem z katastru nemovitostí, vyhotoveným Katastrálním úřadem pro Ústecký

kraj, Katastrálním pracovištěm Žatec.

4.  Obecný popis nemovitosti

Hodnocený skladovací areál se nachází v obci Liběšice, část obce Dobříčany – okraj

obce. Příjezd je po částečně zpevněné průjezdní komunikaci. V místě je možnost napojení na

inženýrské sítě elektro a vody. Pozemky jsou rovinaté, mírně svažité. Pozemky jsou dle ÚPD

vedeny jako plocha veřejná a plocha pro bydlení – smíšená.  Stavby jsou stavby skladu –
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chladicí technologie a zastřešená rampa. Příslušenství tvoří přípojky veřejných sítí. Pozemek

je oplocen, včetně pojezdové brány.

Liběšice (okres Louny)

Typ sídla: obec

ZUJ (kód obce): 566357

NUTS5: CZ0424566357

LAU 1 (NUTS 4): CZ0424 - okres Louny

NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj

NUTS2: CZ04 - Severozápad

Obec s rozšířenou působností: Žatec

Katastrální plocha (ha): 2587

Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 742

Nadmořská výška (m n.m.): 237

První písemná zpráva (rok): 1281

Část obce Dobříčany je bez občanské vybavenosti a omezenou dostupností.

5. Zatížení nemovitostí a rizika

A) Na daných nemovitostech je evidováno: 

Omezení vlastnického práva

Typ
Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Typ
Podán návrh na zřízení exekutorského zástavního práva

B) Rizika

Dané pozemky nemají vyřešené majetkoprávní vztahy. Stavby skladů nejsou v souladu

s územním plánem, nejsou kolaudavané a zakreslené v katastru nemovitostí.  Je riziko,  že

stavby nebudou legalizovány. Pozemek p.č. 18/1 není určen k zastavění, dle ÚPD se jedná o

veřejné prostranství.
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6. Stanovení současné tržní hodnoty (obvyklé ceny) 

6.1. Popis strategie přístupu k ocenění

Pro daný případ je zvolena metoda pro stanovení tržní hodnoty a to: 

věcná hodnota: reprodukční hodnota snížená o opotřebení, hodnota dle oceňovací vyhlášky

č. 188/2019;

výnosová hodnota: součet předpokládaných budoucích čistých příjmů z nájmu odúročených

na současnou hodnotu

porovnávací  metoda:  srovnání  s  nabídkami  či  již  prodanými  nemovitostmi  obdobných

parametrů, situované v obdobném místě vzdálených do 5-ti km.

Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v

současných ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihují současnou hodnotu majetku.

Ta je velmi proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se vyvíjejí v období

rozvoje tržního hospodářství, stabilizace finanční politiky a soukromého podnikání. Použití

metod a způsob stanovení tržní hodnoty je také ovlivněn i účelem, pro který se tržní hodnota

majetku zjišťuje. 

6.2 Podrobný popis pozemků a staveb

Pozemky

Jedná  se  o  pozemky ve  funkčním celku  se  stavbami  skladů,  které  tvoří  částečně

zpevněné a nezpevněné nádvoří. Pozemky jsou napojeny na veřejný rozvod elektřiny, voda

napojena ze sousedního areálu,  kanalizace do jímky na vyvážení.  Pozemky jsou rovinaté,

mírně svažité. Parkování je možné na pozemku. 

Pozemek p.č. Druh pozemku Využití pozemku Výměra (m2)

st. 18/3 Zastavěná plocha a nádvoří
zbořeniště

stavba skladů 563

18/1 Ostatní plocha parkovací a ostatní komunikace
stavba rampy

1487

970/1 ostatní plocha stavba skladů, stavba rampy 114

Celkem 2164
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Sklady – schéma dle GP (sk  utečnost)

Sklad 1

Jedná  se  o  nepodsklepenou  stavbu  montovaného  chladícího  skladu  s  ocelovou

konstrukcí s dozděným zázemím na betonové základové desce s dlažbou. Stavba je napojena

na vodu, elektřinu a odkanalizování do jímky. Ve stavbě je chladící zařízení, el. přímotop v

kanceláři. Dveře a vrata jsou plastové, okna plastová. 

Dispoziční řešení: 3 x skladovací prostor, 2 x WC, kuchyňka, kancelář

č. položky Konstrukce a vybavení Popis

1 Základy betonové prokládané kamenem

2 Svislé konstrukce montované, plastové s izolační výplní, tl. 10 cm

3 Stropy nejsou

4 Krov, střecha ocelová konstrukce, sklonitá

5 Krytina střechy montované dílce

6 Klempířské konstrukce nejsou

7 Úprava vnitřních  povrchů není

8 Úprava vnějších  povrchů není

9 Venkovní obklady nejsou 

10 Vnitřní obklady sociální zázemí

11 Schody nejsou

12 Dveře plastové
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13 Okna plastová

14 Podlahy místností Keramická dlažba, dlažba

15 Podlahy ostatních místností neřeší se

16 Vytápění lokální přímotopné elektrické

17 Elektoinstalace Světelný i motorový proud

18 Bleskosvod Není

19 Ostatní Není 
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Zastavěná plocha (Zp):                    

17,00 x 6,00 + 12,00 x 17,00 = 102,00 + 204,00 =              306,00 m2

Obestavěný prostor (OP)

1.NP: 102 m2 x 2,40 m + 204 m2 x 3,70 m =   999,60 m3

zastřešení: 204 m  2   x 0,30 m/2                                                                            =                 30,60 m3

OP Celkem =        1 030,20 m3

Sklad 2

Jedná  se  o  nepodsklepenou  stavbu  montovaného  chladícího  skladu  s  ocelovou

konstrukcí na betonové základové desce s dlažbou vetknutou do ocelového přístřešku. Stavba

je napojena na elektřinu. Ve stavbě je chladící zařízení. Dveře jsou plastové, okna nejsou. 

Dispoziční řešení: 1 x skladovací prostor

č. položky Konstrukce a vybavení Popis

1 Základy betonové prokládané kamenem

2 Svislé konstrukce montované, plastové s izolační výplní, tl. 10 cm

3 Stropy montovaný

4 Krov, střecha ocelová konstrukce, sklonitá

5 Krytina střechy montované dílce

6 Klempířské konstrukce nejsou

7 Úprava vnitřních  povrchů není

8 Úprava vnějších  povrchů není

9 Venkovní obklady nejsou 

10 Vnitřní obklady není

11 Schody nejsou

12 Dveře plastové

13 Okna nejsou

14 Podlahy místností Keramická dlažba, dlažba

15 Podlahy ostatních místností neřeší se

16 Vytápění není

17 Elektoinstalace Světelný i motorový proud

18 Bleskosvod Není

19 Ostatní Není 
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Zastavěná plocha (Zp):                    

6,00 x 6,00 =               36,00 m2

Obestavěný prostor (OP)

1.NP: 36,00 m2 x 2,50 m =      90,00 m3

Rampa

Jedná se o nepodsklepenou stavbu původní zastřešené rampy s ocelovou konstrukcí s

dozděnými stěny na betonové základové desce se zámkovou dlažbou, bez omítek,  střecha

plechová se žlaby. Stavba je napojena na elektřinu. Dveře a vrata jsou plastové, okna nejsou. 

Dispoziční řešení: 3 x skladovací prostor, 2 x WC, kuchyňka, kancelář

č. položky Konstrukce a vybavení Popis

1 Základy betonové prokládané kamenem

2 Svislé konstrukce Betonové tvárnice tl. 30 cm

3 Stropy nejsou

4 Krov, střecha ocelová konstrukce, sklonitá

5 Krytina střechy plech

6 Klempířské konstrukce nejsou

7 Úprava vnitřních  povrchů není

8 Úprava vnějších  povrchů není

9 Venkovní obklady nejsou 

10 Vnitřní obklady nejsou

11 Schody nejsou

12 Dveře, vrata plastové

13 Okna nejsou

14 Podlahy zámková dlažba

15 Podlahy ostatních místností neřeší se

16 Vytápění neřeší se

17 Elektoinstalace Světelný i motorový proud

18 Bleskosvod Není

19 Ostatní Není 
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Zastavěná plocha (Zp):                    

12,00 x 7,00 =               84,00 m2

Obestavěný prostor (OP)

1.NP: 84,00 m2 x 3,50 m =    294,00 m3

Výpočet

Sklad 1

Zastavěná plocha 306,00 m2 Obestavěný prostor 1030,20 m3

Stáří nemovitosti
Rekonstrukce 

10 let
---

Snížení hodnoty nekolaudováno

Opotřebení 20 % Věcná hodnota stavby
včetně příslušenství

920,- Kč/m3

S předpokládanou životností 50 let 947 784,00 Kč

Sklad 2

Zastavěná plocha 36,00 m2 Obestavěný prostor 90,00 m3

Stáří nemovitosti
Rekonstrukce 

10 let
---

Snížení hodnoty 
nekoladováno

Opotřebení 20 % Věcná hodnota stavby
včetně příslušenství

920,- Kč/m3

S předpokládanou životností 50 let 82 800,- Kč

Rampa

Zastavěná plocha 84,00 m2 Obestavěný prostor 294,00 m3

Stáří nemovitosti
Rekonstrukce 

10 let
1 rok

Snížení hodnoty 
nekolaoudováno

Opotřebení 20 % Věcná hodnota stavby
včetně příslušenství

610,- Kč/m3

179 340,- Kč

Budovy celkem 1 209 924,00 Kč

Pozemky celkem 2164 m2 x 130,00 Kč/m2 281 320,00 Kč

Příslušentsví 10% z celkové ceny
(přípojky, zpevněné plochy, oplocení, vjezdová vrata) 149 124,00 Kč

Celkem
Zaokrouhleno

1 640 368,00 Kč
1 640 000,00 Kč

Věcná hodnota nemovitostí celkem činí 
1 640 000,- Kč

slovy: jedenmilionšestsetčtyřicettisíc Kč
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7. Porovnávací metoda

Nemovitosti  obdobného charakteru umístěné v podobné lokalitě vzdálených do 25 km od
oceňovaných  nemovitostí.  Nemovitosti  obdbného  charakteru  prakticky nejsou  dostupné  k
porovnání. Nejblíže je nemovitost níže uvedená.

název typ/velikost k.ú./obec/část cena1 zjištěno z:

Prodej skladového prostoru 
1 800 m² Třebívlice - Šepetely, 
okres Litoměřice 
7 500 000 Kč (4 167 Kč za m²) 

UP: 1800 m2

pozemek: 0 m2
po rekonstrukci

Šepetely 6 750 000,- Kč
3 750 Kč/m2

RK

Nemovitost obdobného charakteru ve stejné lokalitě: 
- bez oploceného pozemku: 1,20
- větší rozměry stavby: 0,8
- lepší chladicí zázemí: 0,85
- stavba kolaudována a zakreslena: 0,8

cena po úpravě: 6 750 000,- Kč/m2 x 1,10 x 0,50 x 0,85 x 0,80 = 2 524 500,- Kč

Předmětem výběrového řízení je zrekonstruovaná budova sloužící jako sklad a zpracování ovoce nacházející se
v zemědělském areálu bývalé odchovny telat - budov včetně příslušenství a pozemků, situovaná v obci 
Třebívlice, části Šepetely, která není s obcí stavebně srostlá. Je napojená na veřejné inženýrské sítě: elektrickou
energii, vodovod. Kanalizace do vlastního septiku.Jedná se o původní Pavilon mléčné výživy, který byl 
rekonstruován na nynější objekt pro skladování a zpracování ovoce v r. 2013.Stavba půdorysného tvaru 
protáhlého obdélníku se středovou průběžnou chodbou dispozičně zahrnuje chladírenské boxy, prostory pro 
třídění a zpracování ovoce, expedici. Technologie chlezení je umístěna v přístavku a je součástí nemovitosti. 
Objekt je zděný s modulem sloupů 6,0 m na betonových základech. Střecha sedlová - lepené příhradové 
vazníky se zavěšeným podhledem. Krytina plechová, klempířské konstrukce úplné. Vnější omítky vápenné, 
vnitřní vápenné, akustické obklady. Tepelné izolace. Podlahy betonové mazaniny, keramické dlažby. Rozvody 
elektro, vody, kanalizace. Okna zdvojené, dveře dřevěné, protipožární.

Dostupné z WWW: p.https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/sklad/trebivlice-
sepetely-/3704999772#img=0&fullscreen=false

1 Cena je redukována koeficientem 0,90 pro stanovení reálné tržní ceny nemovitostí.
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Zmíněné  nemovitosti  jsou  obdobného  charakteru  a  jsou  zasazeny  do  podobných  lokalit
vzdálených do 25 km od oceňovaných nemovitostí.  Byla vyhledána jedna nemovitá věc a
výběr  je  v  dané  situaci  dostačující.  Další  obdobné  nemovitosti  nejsou  obchodovány.
Oceňované  nemovitosti  jsou  obchodovány  v předpokládaném  stavu jako  oceňovaná
nemovitost za cenu 2 525 000,- Kč a tato cena je v místě a čase obvyklá.

8. Výnosová hodnota

V  daném  případě  nájemných  sazeb  je  použit  reálný  nájem:  10.000,-Kč/měsíc  =)
120.000,- Kč/rok. Energie jsou placeny zvláš´t nájemcem

Nákladové položky (rok):

daň z nemovitosti a pojistné:                10.000,- Kč

náklady na odběr energií         0,- Kč

Čistý příjem před zdaněním (Z): 120 000,-Kč – 10 000,- Kč       =    110 000,- Kč

Kapitalizace: 6,00 % (i)

Míra kapitalizace zvolena na 6,0 % z důvodu nemovitosti určené jako sklad.

Cv = Z : i = 110 000,- : 0,06      =            1 833 333,33 Kč

zaokrouhleno:    =   1 830 000,- Kč

Výnosová hodnota nemovitosti činí 
1 830 000,- Kč
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9.  Závěr 

Rekapitulace

1) Věcná hodnota nemovitostí =       1 640 000,00 Kč

2) Výnosová hodnota =       1 830 000,00 Kč

3) Hodnota dle porovnávací metody =       2 525 000,00 Kč

Hodnocení nemovitostí

a, Slabé stránky nemovitostí

Slabou stránkou nemovitostí je zasazení do malé obce bez občanské vybavenosti, areál

pro  obchod  a  skladování  ve  větší  vzdálenosti  větších  měst.  Další  slabou  stránkou  jsou

nezkolaudované  stavby  bez  zápisu  v  KN,  pozemky  dle  ÚPD  nejsou  určené  k  zastavění

takovým druhem stavby jako jsou zastavěné, nevyřešené majetkoprávní vztahy pozemků, dále

velká spotřeba energie stávajícího chladícího zařízení, přípojka vody napojena na sousední

areál a v neposlední řadě potřeba renovace skladu a okolních prostor.

b, Silné stránky nemovitostí

Silnou stránkou nemovitostí je velikost pozemku, vhodné i pro větší dopravu.

c) Poznámka

V roce 2013 byl areál odkoupen za 1.000.000,- Kč se zápisem do KN v roce 2015. V

současné době jsou zhotoveny částečné dokumentace ke kolaudaci stavby, geometrický plán k

narovnání majetkoprávních vztahů pozemků.

Chladicí zařízení při plném provozu je energeticky nákladově cca 33 000,- Kč/měs,

náklady na nové úspornější chladicí zařízení cca 500.000,- Kč. 

d) Riziko prodejnosti

Existuje zde riziko neprodejnosti areálu ze všech výše uvedených skutečností za tržní

hodnotu (obvyklou cenu).

e) Závěr

Vzhledem k  výše  uvedeným skutečnostem se  přikláním a  stanovuji  tržní  hodnotu

(obvyklou cenu) dle výnosové hodnoty.
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Na základě zjištěných informací, provedených výpočtů, se zvážením slabých a silných
stránek nemovitostí a s úvahou současného stavu realitního trhu je (obvyklá cena) tržní
 hodnota oceňovaných nemovitostí v k.ú. Dobříčany, obec Liběšice, okres Louny ke dni

12.8.2020 odhadnuta ve výši::

1 830 000,- Kč

V Rokycanech 20.8.2020
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 Z     N A L E C K     Á   D O L O Ž K     A

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni
ze dne 6. 11. 2002 pod č.j.: Spr 1695/2002 pro základní obor EKONOMIKA, pro odvětví
ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí.

Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem č. 2945/92/2020  ve znaleckém deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle přiloženého vyúčtování.

V Mirošově dne 20.8.2020
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