
 

 ZNALECKÝ  POSUDEK      
 

č. 729-34/2020 
 

 o ceně nemovitých věcí -  pozemku p.č. 427 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba: Město, č.p. 330 stavba pro bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 427) , vše zapsané na 

listu vlastnictví č. 168 v katastrálním území Opava-Město, obec Opava, okres Opava. 

 

Objednatel posudku  :   Statutární město Opava, 

      Horní náměstí 69 

      746 01 Opava,  IČ: 00300535 

      objednávka č: O/MMI/0973/2020 

 

 

Účel posudku   :   zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí  

 

Dle zákona č.   151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění, dle oceňovacích 

standardů, podle stavu ke dni místního šetření tj. 30.11.2020: 

 

 

Posudek vypracoval  :   Ing. Eva Podstufková, znalec 

      Kancelář: Osoblaha, Nádražní 70 

      Mobil: 723 518 628 

Průkaz znalce:  

Krajský soud Ostrava, č. Spr 1359/99 

        

 

 
 

V Osoblaze 10.12.2020 

 
Tento posudek obsahuje 20 stran včetně příloh  a předává se ve dvou vyhotoveních. 
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A. NÁLEZ 

 

1. Znalecký úkol 
 

Na základě objednávky Statutárního města Opavy ze dne 2.12.2020 pod č:O/MMI/0973/2020, 

byl podepsaný znalec pověřen k ocenění těchto nemovitých věcí: 

-   pozemku p.č. 427 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Město, č.p. 330 

stavba pro bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 427),  

 

vše zapsané na listu vlastnictví č. 168 v katastrálním území Opava-Město, obec Opava, okres 

Opava. 

 

Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu výše uvedených nemovitých věcí a jejich součástí a 

příslušenství. 

Pro stanovení obvyklé (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze 

odborná literatura respektive znalecké standardy. 

V zákoně č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů je podle § 2 odst. 1) definována takto: 

„Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při 

prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné 

služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny 

okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných 

okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 

kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména 

vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, Zvláštní 

oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývajícího z osobního 

vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ 

 

Pro odhad obvyklé ceny nemovitých věcí je podepsaným znalcem stanoven následující postup 

a použity oceňovací metody: 

- stanovení ceny dle cenového předpisu – „administrativní ceny“ určené podle zákona č. 

151/1997 Sb., v aktuálním znění a vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o 

oceňování majetku ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhl. 

č. 53/2016 Sb., vyhl. č. 443/2016 Sb., vyhl. č. 457/2017 Sb. a vyhl. č. 188/2019 Sb. s 

účinností od 1.8.2019, a to pouze nákladovým způsobem (ocenění výnosovým 

způsobem a kombinací výnosového a nákladového způsobu je pro účel ocenění 

nevýstižné). Touto metodou je oceněna stavba hlavní a pozemek. Cena dle cenového 

předpisu má pomocný a podpůrný charakter. 

- stanovení ceny obvyklé – porovnávací hodnota. V principu se jedná o vyhodnocení cen 

nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů 

porovnatelných nemovitostí. Porovnání se provede na základě vlastního průzkumu 

trhu s nemovitostmi. 
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2. Prohlídka a zaměření nemovitých věcí 
 

Prohlídka a zaměření nemovitých věcí bylo provedeno podepsaným znalcem dne 30.11.2020 

za přítomnosti p. Kubné, nájemcem  nebytového prostoru v přízemí budovy, která byla v dané 

věci součinná. K předmětu ocenění byla zajištěná projektová dokumentace na stavebním 

archívu MMO.  

 

3. Podklady pro vypracování posudku 
 
- Výpis z katastru nemovitostí k datu 13.10.2020, LV č. 168 pro k.ú. Opava-Město. 

- Evidenční údaje z veřejně přístupné databáze Českého úřadu zeměměřičského a 

katastrálního získané prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz. 

- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání  ze dne 25.7.2017 uzavřená na dobu 

určitou. 

- Smlouva o nájmu bytu ze dne 31.10.2007 uzavřená na dobu neurčitou včetně evidenčního 

listu bytu. 

- Částečná projektová dokumentace k předmětu ocenění. 

- Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru z 1.11.2017 pod zn: 

výst/19107/2017/P k „stavebním úpravám části 1. NP objektu bydlení za účelem zřízení 

kadeřnického a kosmetického salónu“. 

- Údaje sdělené objednavatelem a dále nájemcem části objektu. 

- Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření dne 30.11.2020. 

- Informace uveřejněné na realitních serverech. 

- Fotodokumentace pořízená při místním šetření dne 30.11.2020. 

- List objektu Masarykova č.p. 330 z podkladů oddělení památkové péče MMO. 

 

 

 

4. Vlastnické a evidenční údaje 
 
Níže uvedené vlastnické a evidenční údaje jsou převzaty z výpisu z katastru nemovitostí 

k datu 13.10.2020. 

Kraj:   Moravskoslezský 

Okres:  Opava 

Obec:   Opava 

Katastrální území: Opava-Město(711560) 

 

List vlastnictví: 168 

Vlastník: 

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava 

 

Pozemky 

Parcela   Výměra (m
2
) Druh pozemku  Způsob využití, Způsob ochrany 

427   165 zastavěná plocha a nádvoří 

   Součástí je stavba: Město, č.p. 330, bydlení 

   Stavba stojí na pozemku p.č.: 427    pam.zóna-budova, pozemek v  

        památkové zóně 

 

http://www.cuzk.cz/


Znalecký posudek č. 729-34/2020                             4                   Vypracovala: Ing. Eva Podstufková 

5. Celkový popis předmětu ocenění 
Oceňované nemovité věci uvedené na listu vlastnictví č. 168 jsou v katastrálním území 

Opava-Město, v obci Opava, v okrese Opava a jsou umístěny v památkové zóně. 

Dle Malého lexikonu obcí ČR má obec Opava  57 019 obyvatel.  

V obci Opava je možné napojení na kompletní rozvod inženýrských sítí: elektro, vodovodní 

řad, jednotnou kanalizaci a plynovodní řad. 

Hlavním objektem ocenění je budova č.p. 330 stojící na pozemku parc.č. 427 včetně tohoto 

pozemku v k.ú. Opava-Město, jejichž umístění je v památkové zóně na ulici Masarykové. 

Popis objektu: (citace z „Listu objektu č. 63 a č. 75“ oddělení památkové péče MMO). Jedná 

se o budovu realizovanou na přelomu 19-tého a 20-tého století, přesně v roce 1898 

v historizujícím slohu bez převládajících prvků jednoho slohu. Jde o řadový městský dům 

s kombinovanou fasádou s obkladem z keramiky a hladkou vápennou omítkou s množstvím 

štukových ozdob, v přízemí bosovanou. Horizontálně je fasáda dělena kordonovou, korunní a 

podokenními a nadokenními římsami ve všech patrech, vertikálně dům striktně dodržuje 

symetrickou osovost, a to v 1.NP dvěmi velkými, segmentově zaklenutými otvory (vstup a 

výkladec) od 2.NP výše probíhají čtyři okenní osy, z nichž střední dvě jsou tvořeny arkýřem 

na trojuhelné základně s okny po stranách, který je ukončen ve 3. NP balkónem. Ve 4. NP 

jsou okna pouze tři, střední je francouzské a tvoří vstup na balkón. Střecha sedlová 

s průnikem okosené věžice s mohutným vikýřem krytá přírodní břidlicí a zdobená kovářskými 

prvky (zahrádkou, hromosvody apod.)  V roce 1986 proběhla generální oprava střechy a 

fasády. V devadesátých letech 20. století proběhla výměna oken a výkladce. 

Současné dispoziční uspořádání objektu: 

1.PP obsahuje sklepní prostory,kotelnu, uhelnu a schodišťový prostor. 

1.NP obsahuje nebytové prostory kosmetického a kadeřnického salónu včetně hygienického 

zázemí. 

2.NP – 4.NP obsahuje 3 byty, v každém podlaží jeden, který se skládá z 3+1, WC, koupelna, 

spíž a chodba. 

Objekt je napojen přípojkou na energetickou rozvodnou síť elektro, přípojkou vody a 

kanalizace na obecní vodovod a kanalizační řád a dále na veřejný plynovod. 

Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí není. 

Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při 

místním šetření zpracovatele. 

Celkové technické vybavení stavby je zřejmé z tabulky výpočtu koeficientu vybavení. 

 

6. Obsah znaleckého posudku 
1. Stanovení ceny administrativní – dle vyhl.č. 441/2013 Sb. v pl. zn. 

1.1. Stavba pro bydlení - ocenění nákladovým způsobem 

1.2. Pozemek parc.č. 427 

1.3. Rekapitulace ceny administrativní 

2. Stanovení ceny stavby pro bydlení porovnávací metodou 

3. Rekapitulace 

4. Seznam příloh 
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B. ZNALECKÝ  POSUDEK 

 

1. Stanovení ceny administrativní – dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

v pl. zn. 

1.1. Stavba pro bydlení – ocenění nákladovým způsobem 

 

Výpočet výměr pro ocenění 

 

 
1.PP       délka šířka výška ZP OP 

  Část       m m m m
2
 m

3
 

  
 

      16,25 7,25 3,30 117,81 388,78 

          5,55 5,00 3,30 27,75 91,58 

  Celkem 1.PP             145,56 480,36 

 

  1.NP       délka šířka výška ZP OP 

 
Část       m m m m

2
 m

3
 

  
 

      16,25 7,25 3,50 117,81 412,34 

          5,55 5,00 3,50 27,75 97,13 

  Celkem 1.NP             145,56 509,47 

 

  2.NP       délka šířka výška ZP OP 

 
Část       m m m m

2
 m

3
 

  
 

      16,25 7,25 3,50 117,81 412,34 

          5,55 5,00 3,50 27,75 97,13 

          2,70 0,80 3,50 2,16 7,56 

  Celkem 2.NP             147,72 517,03 

 

  3.NP       délka šířka výška ZP OP 

 
Část       m m m m

2
 m

3
 

  
 

      16,25 7,25 3,50 117,81 412,34 

          5,55 5,00 3,50 27,75 97,13 

          2,70 0,80 3,50 2,16 7,56 

  Celkem 3.NP             147,72 517,03 

 

  4.NP       délka šířka výška ZP OP 

 
Část       m m m m

2
 m

3
 

  
 

      16,25 7,25 3,50 117,81 412,34 

          5,55 5,00 3,50 27,75 97,13 

          2,70 0,80 1,00 2,16 2,16 

  Celkem 4.NP             147,72 511,63 
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Zastřešení délka šířka výška ZP OP 

Část m m m m
2
 m

3
 

1. část - zastavěná plocha    16,25 7,25   117,81   

          - výška hřebene nad nadezdívkou       3,00   176,72 

2. část - zastavěná plocha    5,55 5,00   27,75   

          - výška hřebene nad nadezdívkou       3,00   41,63 

Celkem                 218,35  

 

  Rekapitulace             ZP OP 

                m
2
 m

3
 

1. podzemní podlaží             145,56 480,36 

1. nadzemní podlaží             145,56 509,47 

2. nadzemní podlaží             147,72 517,03 

3.nadzemní podlaží             147,72 517,03 

4. nadzemní podlaží             147,72 511,63 

zastřešení               218,35 

Celkem             734,28 2 753,87 

 

Průměrná výška a průměrná zastavěná 

plocha podlaží 
                

Podlaží       ZP 
 

v   ZP × v 

1. podzemní podlaží       145,56 
 

3,30   480,35 

1. nadzemní podlaží       145,56 
 

3,50   509,46 

2. nadzemní podlaží       147,72 
 

3,50   517,02 

3. nadzemní podlaží       147,72 
 

3,50   517,02 

4. nadzemní podlaží       147,72 
 

3,50   517,02 

Celkem       734,28 
 

    2 540,87 

Průměr podle přílohy č. 1 vyhlášky   146,86   3,46     

 

Obestavěný prostor             m
3
 2 753,87 

Průměrná výška podlaží           m 3,46 

Průměrná zastavěná plocha podlaží         m
2
 146,86 

  
            BUDOVA 

 

 

Budova:   typ „K“ budova vícebytová, netypová 

Stavba:    podsklepená  

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Dům:     o pěti podlažích (1.PP a 4.NP) 

Kód CZ-CC:   112 

Užitná plocha:  588,72 m
2
, zaokrouhleno na 589 m

2
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Výpočet indexu trhu podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 441/2013 Sb. v pl. zn., tabulka č. 1 

Znak 

č. 
Název znaku 

Popis kvalitativního 

pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

Doporučená 

hodnota 
Použitá hodnota 

1 
Situace na dílčím 

trhu s nemovitostmi 

Nabídka odpovídá 

poptávce 
II. 0,00 0,00 

2 Vlastnické vztahy 

Pozemek, jehož součástí 

je stavba (stejný 

vlastník) 

V. 0,00 0,00 

3 Změny v okolí Bez vlivu II. 0,00 0,00 

4 

Vliv právních 

vztahů na 

prodejnost  

Bez vlivu II. 0,00 0,00 

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

6 Povodňové riziko 

Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu 

záplav 

IV. 1,00 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,00 
Index IT = 

1,00 

 

Výpočet indexu polohy podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 441/2013 Sb. v pl. zn., tabulka č. 3 

Znak č. Název znaku 
Popis kvalitativního 

pásma 

Číslo kval. 

pásma  
Použitá hodnota 

1 

Druh a účel užití stavby 

(Druh hlavní stavby v 

jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v obcích nad 2000 
I. 

 
1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí 

pozemku a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 

 
0,04 

3 Poloha pozemku v obci 
Střed obce – centrum 

obce 
I. 

 
0,03 

4 

Možnost napojení pozemku 

na inženýrské sítě, které má 

obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci 
I. 

 
0,00 

5 
Občanská vybavenost 

v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci 

je dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 
 

0,00 

6 
Dopravní dostupnost k 

pozemku 

Příjezd po zpevněné 

komunikaci, dobré 

parkovací možnosti 

VI. 
 

0,00 

7 Osobní hromadná doprava MHD- centrum obce IV. 
 

0,03 
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8 

Poloha pozemku nebo 

stavby z hlediska komerční 

využitelnosti 

Výhodná – pro 

pozemek se stavbou 

s komerční 

využitelnosti 

 

IV. 
 

0,08 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 
 

0,00 

10 Nezaměstnanost 
Průměrná 

nezaměstnanost 
II. 

 
0,00 

11 Vlivy ost. neuvedené Vlivy zvyšující cenu* III. 
 

0,30 

   Součet znaků č. 2 až 11       0,48 

  Index polohy IP        1,48 

*koeficient u vlivů zvyšující cenu použit v maximální možné výši z důvodů:  

- umístění stavby v lukrativní lokalitě,  v centru města 

 

K5 1,10 

Ki 2,220 

Index trhu IT 1,000 

Index polohy IP 1,480 

Rok odhadu 2020 

Rok pořízení 1898 

 

Výpočet koeficientu vybavení 

Koeficient vybavení stavby                                   

Pol. č. 
Konstrukce a 

vybavení 
Provedení Stand. 

Podíl 

(př.21) 
% Pod.č. Koef. Uprav. podíl 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1  Základy  standardní S 0,06000 100 0,06000 1,00 0,06000 

2  Svislé konstrukce  standardní S 0,18800 100 0,18800 1,00 0,18800 

3  Stropy  standardní S 0,08200 100 0,08200 1,00 0,08200 

4  Krov, střecha krov dřevěný S 0,05300 100 0,05300 1,00 0,05300 

5  Krytiny střech  přírodní břidlice S 0,02400 100 0,02400 1,00 0,02400 

6 
 Klempířské 

konstrukce  

úplné, doplněné o kovářské prvky 

(zahrádky apod.) 
N 0,00700 100 0,00700 1,54 0,01078 

7 
 Úprava vnitř. 

povrchů   
dvouvrstvé vápenné omítky , obklady S 0,06900 100 0,06900 1,00 0,06900 

8 
 Úprava vněj. 

povrchů  

vápenné dvouvrstvé omítky doplněné o 

štukové ozdoby a historizující prvky 
N 0,03100 100 0,03100 1,54 0,04774 

9 
 Vnitřní obklady 

keram.  
standardní S 0,02100 100 0,02100 1,00 0,02100 

10  Schody  standardní S 0,03000 100 0,03000 1,00 0,03000 

11  Dveře  standardní S 0,03200 100 0,03200 1,00 0,03200 

12  Vrata  neuvažují se S 0,00000 100 0,00000 1,00 0,00000 

13  Okna  standardní zdvojená S 0,05400 100 0,05400 1,00 0,05400 

14  Povrchy podlah  
PVC, parkety, běžná ker. dlažba, vše 

standardní  
S 0,03100 100 0,03100 1,00 0,03100 

15  Vytápění  ústřední  S 0,04700 100 0,04700 1,00 0,04700 
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16  Elektroinstalace  světelná a třífázová S 0,05200 100 0,05200 1,00 0,05200 

17  Bleskosvod  instalován S 0,00400 100 0,00400 1,00 0,00400 

18  Vnitřní vodovod  standardní S 0,03300 100 0,03300 1,00 0,03300 

19  Vnitřní kanalizace 
odpady ze všech hyg. zařízení, koupelen, 

kuchyní, vpustí 
S 0,03200 100 0,03200 1,00 0,03200 

20  Vnitřní plynovod  rozvod zemního plynu  S 0,00400 100 0,00400 1,00 0,00400 

21  Ohřev vody  standardní S 0,02100 100 0,02100 1,00 0,02100 

22  Vybavení kuchyní  standardní S 0,01800 100 0,01800 1,00 0,01800 

23 
 Vnitřní hyg. 

vybavení 
standardní, vše běžného provedení  S 0,03800 100 0,03800 1,00 0,03800 

24  Výtahy  nejsou C 0,01300 100 0,01300 0,00 0,00000 

25  Ostatní  výkladec v nebytovém prostoru S 0,05600 100 0,05600 1,00 0,05600 

   Celkem         1,0000     1,00752 

Koeficient vybavení 

stavby 
   ( z výpočtu výše ) K4 -       1,00752 

 

Analytická metoda výpočtu opotřebení 

 
Analytická metoda výpočtu opotřebení 

Pol. č. Konstrukce a vybavení 
Přepočt. 

podíl 

Stupeň 

dokon-

čení  % 

Dokončení 

z celku 
Přepočtený podíl A 

Stáří  

B 

Životnost 

prvku C 

Opotřebení 

B/C 
100×A×B / C 

(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1  Základy  0,05955   100 0,05955 0,05955   122 200 0,61000   3,63268 

2  Svislé konstrukce  0,18660   100 0,18660 0,18660   122 200 0,61000   11,38240 

3  Stropy  0,08139   100 0,08139 0,08139   122 200 0,61000   4,96467 

4  Krov, střecha 0,05260   100 0,05260 0,05260   122 200 0,61000   3,20887 

5  Krytiny střech  0,02382   100 0,02382 0,02382   34 80 0,42500   1,01239 

6  Klempířské konstrukce  0,01070   100 0,01070 0,01070   34 80 0,42500   0,45473 

7  Úprava vnitř. povrchů   0,06848   100 0,06849 0,06848   34 80 0,42500   2,91061 

8  Úprava vněj. povrchů  0,04738   100 0,04738 0,04738   34 60 0,56667   2,68509 

9  Vnitřní obklady keram.  0,02084   100 0,02084 0,02084   30 50 0,60000   1,25060 

10  Schody  0,02978   100 0,02978 0,02978   122 200 0,61000   1,81634 

11  Dveře  0,03176   100 0,03176 0,03176   30 80 0,37500   1,19104 

12  Vrata  0,00000   100 0,00000 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 

13  Okna  0,05360   100 0,05360 0,05360   30 80 0,37500   2,00989 

14  Povrchy podlah  0,03077   100 0,03077 0,03077   30 80 0,37500   1,15382 

15  Vytápění  0,04665   100 0,04665 0,04665   15 50 0,30000   1,39948 

16  Elektroinstalace  0,05161   100 0,05161 0,05161   15 50 0,30000   1,54836 

17  Bleskosvod  0,00397   100 0,00397 0,00397   34 50 0,68000   0,26997 

18  Vnitřní vodovod  0,03275   100 0,03275 0,03275   15 50 0,30000   0,98261 

19  Vnitřní kanalizace 0,03176   100 0,03176 0,03176   15 60 0,25000   0,79403 

20  Vnitřní plynovod  0,00397   100 0,00397 0,00397   15 50 0,30000   0,11910 

21  Ohřev vody  0,02084   100 0,02084 0,02084   15 40 0,37500   0,78162 

22  Vybavení kuchyní  0,01787   100 0,01787 0,01787   15 30 0,50000   0,89328 

23  Vnitřní hyg. vybavení 0,03772   100 0,03772 0,03772   15 60 0,25000   0,94291 

24  Výtahy  0,00000   100 0,00000 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 

25  Ostatní  0,05558   100 0,05558 0,05558   30 80 0,37500   2,08432 
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26  Instalační pref. jádra 0,00000   100 0,00000 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 

27  Konstrukce neuvedené 0,00000   100 0,00000 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 

Celkem                                                       1,00   1,00000 1,00       
 

  Stupeň dokončení stavby                                                        100,00 % 
  Opotřebení analytickou 

metodou                                                  
      47,49  % 

 

 
Výpočet ceny - budova Městský dům   Ocenění podle § 12 vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Výpočet ceny nákladovým způsobem  (§ 12, příloha č. 8) 
 

Budova - § 12 a příloha č. 8  Domy vícebytové (netypové) typ K       
CZ-

CC   
112 

Základní cena                                   dle typu z přílohy č. 8 vyhlášky ZC Kč/m3       2 150,00 

Obestavěný prostor objektu                                            OP m3       2 753,87 

Průměrná výška podlaží                                              PVP m       3,46 

Průměrná zastavěná plocha podlaží                                                      PZP m2       146,86 

Koeficient druhu konstrukce                                      ( příl. č. 10 vyhlášky ) K1 zděné        0,939 

Koeficient zastavěné plochy                                 ( = 0.92 + 6.60 / PZP ) K2 -       0,96494 

Koeficient výšky podlaží                                        ( = 0.30 + 2.10 / PVP ) K3 -       0,90694 

Koeficient polohový                                            ( příloha č. 20 vyhlášky ) K5 -       1,10 

Koeficient změny cen staveb                                 ( příloha č. 41 vyhlášky ) Ki -       2,220 

Index trhu   ( příloha č. 3 vyhlášky ) IT -       1,000 

Index polohy   ( příloha č. 3 vyhlášky ) IP -       1,480 

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu (§ 10 odst. 2) 

= IT × IP 
  pp  -        1,480 

Koeficient vybavení stavby    ( z výpočtu výše ) K4 -       1,00752 

Zákl. cena upravená bez  pp    ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 × Ki   Kč/m3       4 346,93 

Zákl. cena upravená s  pp 
 ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 × Ki × 

pp 
ZCU Kč/m3       6 433,46 

Rok odhadu                                                            2020 

Rok pořízení                                                      1898 

Stáří                                                                 S roků       122 

Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky )           analyticky 

Celková předpokládaná životnost                                             Z roků       viz anal. výpočet 

Opotřebení stavby   O %       47,49 

Výchozí cena stavby  bez  pp                                                CN Kč       11 970 880,12 

Stupeň dokončení stavby   D %       100,00 

Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby, bez  pp CND Kč       11 970 880,12 

Odpočet na opotřebení stavby                                47,49 %   O Kč       -5 684 970,97 

Cena stavby po odpočtu opotřebení, bez  pp   Kč       6 285 909,15 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu  pp                                            CSN Kč       6 285 909,15 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp                     CS Kč       9 303 145,54 

 

 

1.2.  Pozemek 

Pozemek parc.č. 427  165 m
2
  zastavěná plocha a nádvoří 

         

Index omezujících vlivů pozemku (příl. č. 3 tab.2) 

Hodnota 

Znak 

č. 
Název znaku 

Popis kvalitativního 

pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

Doporučená 

hodnota 
Použitá hodnota 

1 

Geometrický tvar 

pozemku a velikost 

pozemku 

Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 0,00 
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2 
Svažitost pozemku a 

expozice 

Svažitost terénu 

pozemku do 15 % 

včetně, ostatní orientace 

IV. 0,00 0,00 

3 
Ztížené základové 

podmínky 

Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 0,00 

4 
Chráněná území a 

ochranná pásma 

Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 0,00 

5 
Omezení užívání 

pozemku 
Bez omezení užívání I. 0,00 0,00 

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

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

 

Ocenění pozemku parc.č. 427 zastavěná plocha a nádvoří 

Výměra pozemku    m
2
 165 

Druh pozemku dle KN a dle skutečnosti     Zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba na parcele 
  

Budova – stavba pro bydlení 

Název vyjmenované obce      Opava 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCv Kč/m
2
 1 813,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1)       

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,000 

Index omezujících vlivů pozemku (příl. č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příl. č. 3 tab 3) IP  -- 1,480 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,480 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I ZCU Kč/m
2
 2 683,24 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m
2
 165 

Cena pozemku bez staveb   Kč 442 734,60 

 

 

1.3.  Rekapitulace ceny administrativní 

 

Stavba pro bydlení č.p. 330   9 303 145,54 Kč 

Pozemek parc.č. 427   442 734,60 Kč 

Cena celkem    9 745 880,14 Kč 

Cena po zaokrouhlení   9 745 880,00 Kč 
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2. Ocenění porovnávací metodou 

Podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, jedním ze způsobu oceňování je 

porovnávací způsob, který vychází z porovnání prodejů obdobných nemovitých věcí 

v podobných podmínkách.  

Problematika porovnávací (komparativní) metody je popsána v publikaci „Teorie oceňování 

nemovitostí“ vydaná Akademickým nakladatelstvím CERM, s.r.o. Brno od Prof. Ing. Alberta 

Bradáče, DrSc. a kol., ve které je uvedeno, že ocenění provádíme porovnáním s obdobnými, 

k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek: druhu a účelu věcí, 

koncepce a technických parametrů, materiálů, technického stavu (opotřebení, stav údržby, 

vady), velikost, využitelnost, umístění a projevy okolí. 

Pro stanovení obvyklé ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura 

respektive znalecké standardy. 

 

Výběr porovnatelných vzorků 
V tomto konkrétním případě je použita realitní inzerce na internetu. Obvyklá cena je 

stanovena porovnáním s obdobnými nemovitostmi nabízenými v čase a místě na trhu realit. 

Pro porovnání byly vybrány objekty k bydlení a k ubytování, protože oceňovanou nemovitost 

lze využívat oběma způsoby. U vybraných vzorků se nejedná o památkově chráněné objekty 

ani o objekty umístěné v památkové zóně. 

Vybrané nemovitosti byly hodnoceny koeficienty:  

- K1 - redukce pramene ceny - zohlednění vlivu zdroje ceny, v případě zdroje z realitní inzerce 

se jedná zejména o odpočet poplatků a provizí, případně pravděpodobnost snížení ceny při 

jednání, 

- K2 - velikost objektu, 

- K3 - poloha - zohledňuje polohu nemovitosti a oblíbenost lokality v obci, 

- K4- vliv příslušenství - zohledňuje příslušenství a venkovní úpravy, možnosti parkování a 

garážování, trvalé porosty apod,  

- K5 - celkový stav - zohledňuje celkový technický stav stavby, potřeby oprav, modernizace či 

rekonstrukce, kvalitu vnitřního vybavení a stavební řešení objektu,  

- K6 - vliv pozemku- zohledňuje velikost pozemku v poměru užitné plochy stavby,  

- K7 - úvaha zpracovatele ocenění - zohledňuje zejména skutečnost, že u oceňované 

nemovitosti se jedná o objekt v památkové zóně s vyššími nároky při jeho rekonstrukci či 

úpravách. 

Z takto upravených cen srovnávaných nemovitostí byla vypočtena průměrná cena užitné 

plochy oceňovaného domu (cena za 1 m
2
 ).  

 

Výpočet užitné plochy oceňované nemovitosti: 

 Pro potřeby tržního ocenění byla užitná plocha domu určena jako součet zastavěné plochy 

1.NP, 2.NP, 3.NP a 4. NP. Do užitné plochy nebyla započtena plocha 1.PP a půdního 

prostoru. 

1.NP            145,56 m
2
 

2.NP            147,72 m
2
 

3.NP           147,72 m
2
 

4.NP           147,72 m
2
 

celkem           588,72 m
2
  

celkem (po zaokrouhl.)        589,00 m
2 
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1) Činžovní dům, Opava-Komárov, 240 m
2
 

 

 
Nemovitost lze využít pro rekonstrukci, kdy dispozice dávají možnost vybudování 4 bytů 

2+KK a dalších 2 bytů s využitím půdních prostor. Bezproblémové parkování na ploše. Dům 

v dobrém technickém stavu. Vytápění lze řešit plynovými kotly pro každou jednotku 

samostatně, možné je obnovení centrálního topení. 

Celková výměra pozemků souvisejících se stavbou je 331 m
2
. 

.Nabídková cena: 5 500 000,- Kč, (22 916,67 Kč/m
2
)  

 

2) Činžovní dům, Opava-Pekařská ulice, 350 m2 

 

 
 

Jedná se o činžovní dům, užívaný jako penzion. Objekt je cihlový, s plynovým topením. 

Technický stav objektu je velmi dobrý. Ve 3 podlaží jsou pokoje s vl. soc. zařízením. V 

suterénu pak recepce, restaurace s 25 místy, zahrádka, kolárna. Objekt prošel celkovou 

rekonstrukcí a průběžně je dobře udržovaný. Parkování před budovou. 

Objekt o 3 podlažích. 

Celková výměra pozemků souvisejících se stavbou je 243 m
2
. 

Nabídková cena: 12 000 000,- Kč, (34 286 Kč/m²) 

 

3) Rodinný dům, Opava-Předměstí 

 
Historický dům po rekonstrukci na ulici Tyršova v Opavě Předměstí. Díky jeho umístění a 

dispozicím může sloužit k podnikání nebo jako sídlo firmy, ale zároveň i k okamžitému 

bydlení tří až čtyř rodin. V současné době lze využívat v přízemí byt 3+1 o ploše 99 m2, byt 
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1+1 o ploše 22 m2, v patře byt 5+1 o ploše 145 m2. V suterénu je k dispozici nebytový 

prostor se samostatným vstupem vhodný k provozování kavárny, vinárny, apod. jeho plocha 

činí 145 m2. V domě je nová elektroinstalace, plyn, odpady a hydroizolace, vytápění řešeno 

plynem. Dům je možno také kapacitně rozšířit o další dvě bytové jednotky využitím půdních 

prostor. V domě proběhla rekonstrukce v roce 2008, je zde nová elektroinstalace, plyn, 

odpady a hydroizolace, vytápění řešeno plynem. Parkování před domem pro čtyři vozy, za 

domem uzavřená zahrada s terasou. Nemovitost byla po celou dobu užívání udržována a 

rekonstruována. 

Objekt je řadový o 3 podlažích včetně podzemního. 

Užitná plocha domu je 460 m
2
. Celková výměra pozemků souvisejících se stavbou je 579  m

2
. 

Nabídková cena: 12 306 000,- Kč (26 752,17 Kč/m
2
) 

 

4) Rodinný dům 512 m
2
, pozemek 1189 m

2
 

 
Prvorepubliková čtyřpodlažní vila na ulici Gudrichova v klidné vilové čtvrti Opava 

Předměstí. Aktuálně jsou v domě 4 samostatné bytové jednotky: ve zvýšeném přízemí 

prosvětlený prostorný byt 4+1 s monumentálním mramorovým krbem a dřevěnými 

špaletovými okny (117 m2), ve II. NP byty 2+1 (73,5 m2) a 2+kk s terasou (65,3 m2), v 

podkroví byt 2+kk (27,2 m2). V suterénní nebytové části se samostatným vchodem je 5 

prostorných místností a WC (134 m2). Od roku 2006 probíhaly v domě opravy a 

rekonstrukce. Jsou zde nové nebo opravené rozvody vody, topení, elektřiny i odpadů. V domě 

jsou částečně zachovány i původní cenné historické prvky, které prošly renovací: repasovaná 

okna, repliky vnitřních dveří, parkety v pokojích i halách. Dřevěné schodiště s historickým 

kovovým zábradlím. Dům má novou střešní krytinu i okapy. 

 Parkování pro dvě auta před hlavním vchodem z ulice Gudrichova, kovová brána z boční 

ulice umožňuje zajistit parkování více aut v oplocené zahradě. 

Objekt o 4 podlažích, v podílovém vlastnictví 

Celková výměra pozemků souvisejících se stavbou je 1.189 m
2
. 

Nabídková cena: 14 000 000,- Kč (27 343,75 Kč/m
2
) 

 

Seznam porovnávacích objektů: 

 

1) Činžovní dům Opava-Komárov, 240 m
2
  

Výchozí cena za 1 m
2
 užitné plochy (VC): 22 916,67 Kč 

K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,05 

K3 Poloha 1,10 

K4 Vliv příslušenství 0,90 

K5 Celkový stav 0,90 

K6 Vliv pozemku 0,98 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,95 
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Celkový koeficient 0,784 

Jednotková cena  za 1 m
2
 užitné plochy (JC) 17 966,67 Kč 

2) Činžovní dům Opava, Pekařská ul., 350 m
2
  

Výchozí cena za 1 m
2
 užitné plochy (VC): 34 286,00 Kč 

K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,03 

K3 Poloha 1,01 

K4 Vliv příslušenství 0,95 

K5 Celkový stav 0,90 

K6 Vliv pozemku 0,98 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,95 

Celkový koeficient 0,745 

Jednotková cena  za 1 m
2
 užitné plochy (JC) 25 543,07 Kč 

3) Rodinný dům, Opava, Tyršova ul., 460 m
2
  

Výchozí cena za 1 m
2
 užitné plochy (VC): 26 752,17 Kč 

K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,02 

K3 Poloha 1,02 

K4 Vliv příslušenství 0,85 

K5 Celkový stav 0,90 

K6 Vliv pozemku 0,95 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,95 

Celkový koeficient 0,646 

Jednotková cena  za 1 m
2
 užitné plochy (JC) 17 281,90 Kč  

4)Rodinný dům, Opava, Gudrichova ul., 512 m
2
 

 

 

Výchozí cena za 1 m
2
 užitné plochy (VC): 27 343,75 Kč 

K1 Redukce pramene ceny 0,90 

K2 Velikosti objektu 1,01 

K3 Poloha 1,02 

K4 Vliv příslušenství 0,80 

K5 Celkový stav 0,90 

K6 Vliv pozemku 0,80 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,95 

Celkový koeficient 0,507 

Jednotková cena  za 1 m
2
 užitné plochy (JC) 13 863,28 Kč 

 

Minimální jednotková cena za 1 m
2
 užitné plochy:    13 863,28 Kč 

Maximální jednotková cena za 1 m
2
 užitné plochy:    25 543,07 Kč 

Průměrná jednotková cena za za 1 m
2
 užitné plochy:     18 663,73 Kč 

 

Stanovení porovnávací hodnoty: 

Stanovená jednotková cena za 1 m
2
 užitné plochy:    18 663,73 Kč 

Celková užitná plocha v m
2
:       589   

Porovnávací hodnota:        10 992 936,00 Kč 

Porovnávací hodnota po zaokrouhlení:     11 000 000,00 Kč 
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3. REKAPITULACE 

Pro vyhotovení tohoto znaleckého posudku byly použity níže uvedené metody a přístupy: 

Cena zjištěná – (cena administrativní) je cena podle cenového předpisu v současné době dle 

zákona č. 151/1997 Sb. v aktuálním znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 

441/2013 Sb. v aktuálním znění. 

Porovnávací (komparativní) metoda – je založena na tržním principu srovnáním hodnoty 

oceňované nemovité věci s cenami obdobných nemovitých věcí srovnatelných svým 

charakterem, které byly v poslední době nabízeny či realizovány na trhu realit. Porovnávací 

hodnota se rovná ceně podobné věci dosažené na volném trhu se zohledněním odlišností a 

časového posunu. Porovnání oceňovaných věcí se tedy uskutečňuje na základě průzkumu trhu 

realit, přičemž je nutné brát v úvahu, nakolik jsou porovnávané nemovité věci podobné a 

jejich odlišnost poté vyjádřit v ceně. 

Obvyklá cena (obecná tržní) - v zákoně č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů je 

podle § 2 odst. 1) definována takto: „Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí 

cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 

poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 

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

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 

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

tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry 

se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a 

kupujícím, Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě 

vyplývajícího z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se 

porovnáním.“ 

Vztah administrativní a obvyklé ceny – stanovení ceny dle oceňovacích předpisů a ceny 

založené na tržních principech je v některých aspektech shodné a v jiných diametrálně 

odlišné. Shodná je skutečnost, že se znalec zabývá stejnými objekty zkoumání. Odlišnost je ve 

způsobu zkoumání oceňované nemovité věci. Při stanovení obvyklé ceny, kdy znalec není 

vázán žádným právním předpisem, je nutné zohlednit všechny rozhodující faktory, vztahující 

se k dané nemovité věci. Největší důraz je kladen na současný stav trhu s nemovitými věcmi 

ve vztahu nabídky a poptávky, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj. např. technický stav, fyzické 

opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanská vybavenost, demografické 

podmínky, životní prostředí apod. 

 

Kladné stránky oceňované stavby pro bydlení č.p. 330 s pozemkem parc.č. 427: 

- Atraktivní lokalita v městě – centrum obce, 

- plošně atraktivní bytové jednotky, 

- lukrativní nebytový prostor, 

Záporné stránky oceňované stavby pro bydlení č.p. 330 s pozemkem parc.č. 427: 

- objekt v památkové zóně se zvýšeným státním dohledem při rekonstrukcích či 

opravách, 

- údržbu a stavebně technický stav objektu, hlavně u bytových jednotek lze ke dni 

ocenění hodnotit jako – stavba bez větší údržby (nutnost provedení stavebních úprav).  

- žádné příslušenství k domu, 

- špatné parkovací možnosti – (v okolí nemovitosti placené parkoviště). 

Situaci na trhu s nemovitými věcmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou 

porovnávací, a proto v případě odhadu obvyklé hodnoty předmětu ocenění tuto 

považuji za obvyklou. 
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REKAPITULACE 
 

Ceny podle cenového předpisu  

     Cena objektu 9 303 145,00 Kč 

     Cena pozemků 442 735,00 Kč 

Celková cena podle cenového předpisu 9 745 880,- Kč 

Cena zjištěná porovnávacím způsobem (cena obvyklá) 11 000 000,- Kč 

Movité věci 0,- Kč 

Závady (věcná břemena) nebyly zjištěny, nejsou 0,- Kč 

 

 

Obvyklá cena předmětu ocenění činí 
 

11 000 000,-Kč 
 

Cena slovy: jedenáctmilionůkorunčeských    

 

 
 Znalecká doložka 

 Znalecký  posudek  jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy 

 krajského   soudu  v Ostravě ze  dne 4.3.1999 č.j. SPR 1359/99  pro  základní 

 obor: ekonomika, stavebnictví, pro odvětví:ceny a odhady nemovitostí, stavby 

 obytné, stavby průmyslové. 

 Znalecký  úkon je zapsán pod poř. čís. 729-34/2020  znaleckého deníku. 

 Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle připojené likvidace  

na základě dokladů čís.38/20. 

      Podpis znalce 

 

 

 

V Osoblaze dne 10.12.2020     Ing. Eva Podstufková 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SEZNAM PŘÍLOH 

 

- Fotodokumentace 

- Výpis z katastru nemovitosti LV č. 168 

- Snímek katastrální mapy 

 



Znalecký posudek č. 729-34/2020                             18                   Vypracovala: Ing. Eva Podstufková 

 
Pohled z veřejného parkoviště            Vnitřní prostory bytové jednotky 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


