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ZNALECKÝ POSUDEK 

č. 7368-528/2022 
 

 
o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 17/2, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení č.p. 87, včetně součástí a příslušenství, katastrální území Místek, obec 
Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek (LV č. 2290), jako podklad pro dobrovolnou dražbu 
 

 

 

Zadavatel znaleckého posudku: Soudní exekutor 
JUDr. Jiří Trojanovský 
Exekutorský úřad Frýdek - Místek 
Potoční 1094 
738 01  Frýdek - Místek 

 
 
 
Znalecký posudek v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, podle stavu ke dni 8.9.2022 
vypracoval:  
 
 
 
 

 Ing. René Butkov, Ph.D., MBA 
 Česká 754/25 
 700 30 Ostrava 
 IČ: 73296686 

Počet stran: 18 včetně titulního listu a je vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž je jedno vyhotovení 
uloženo v archivu znalce a ostatní se předávají objednateli. Posudek obsahuje 2 přílohy. 

Vyhotovení číslo 1 z celkového počtu 3. 

V Ostravě 4.10.2022 
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A. ZADÁNÍ 

1. Znalecký úkol 

Ocenit nemovitou věc jako podklad pro dobrovolnou dražbu 
 
Další skutečnosti sdělené zadavatelem:  

- pozemek parc.č. 17/2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 87, včetně součástí a 
příslušenství, katastrální území Místek, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek (LV č. 2290) 

- zadavatel nepožaduje určit cenu zjištěnou  
- nemovitá věc není k datu ocenění pronajata 
- schválená dokumentace k přístavbě a stavebním úpravám objektu č.p. 87  

 
 

B. VÝČET PODKLADŮ 

1. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Informativní výpis z KN LV č. 2290 ze dne 29.9.2022. 
Kopie katastrálních map 
Informace získané z cenových map realizovaných převodů (www.cenovamapa.cz) 
Informace z Katastru nemovitostí (zjištěné dálkovým náhledem přes www.cuzk.cz)  
Prohlídka znalcem dne 8.9.2022 za účasti vlastníka 
 
Znalec při výběru zdrojů dat použil pro účely srovnání realizované převody obdobného majetku 
(komerční budovy pro obchod, administrativu, bytové domy, apod.), které získal z vlastní databáze a z 
webu www.cenovamapa.cz. Znalec nemohl ověřit věrohodnost zdroje dat. Aplikace cenovamapa.cz 
eviduje záznamy o nemovitostech. Převážná část dat byla zakoupena od Katastru nemovitostí a pochází 
z kupních smluv, kde jsou uvedeny skutečné prodejní ceny nemovitostí a ověřené informace o těchto 
nemovitostech. Znalec předpokládá, že údaje uvedené v aplikaci cenovamapa.cz jsou správné, jelikož 
vychází z kupních smluv. Znalec rovněž předpokládá, že údaje poskytnuté zadavatelem jsou úplné a 
správné.  
 
Ve věci konzultace uvedené problematiky s objednatelem znaleckého posudku, se zástupci objednatele 
znaleckého posudku nebo dalších osob je postupováno přiměřeně a podle zásady, že výpovědi jsou 
podkladem subjektivním a nelze se tedy o ně bezvýhradně opírat, nesmí však být přehlédnuty. 
Rozhodujícími jsou podklady objektivní, vlastní nález znalce a doložené písemné podklady (především 
projektová dokumentace, odpovědi na otázky, smlouvy), tak i potřebný podrobný analytický postup (tj. 
rozbor a analýza dat při zohlednění daných pravidel uvedených v cenových předpisech, ostatních 
souvisejících předpisech, odborné literatuře. 

 

2. Vlastnické a evidenční údaje 
 

Jako vlastník je v KN na LV č. 2290 uveden: 

SJM Bódis Juraj a Bódisová Jana Mgr., č. p. 982, 73951 Dobrá 

 
 
 
 

http://www.cenovamapa.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cenovamapa.cz/
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Omezení vlastnického práva: 

 
 
Toto věcné břemeno nemá výrazný negativní dopad do ceny obvyklé oceňované nemovité věci.  
 
 
 
Způsob ochrany: 
nemovitá kulturní památka 
pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně 

 

 

C. NÁLEZ 

1. Celkový popis nemovité věci 

Adresa:     ul. Hlavní třída 87 
Okres:    Frýdek-Místek 
Obec:    Frýdek-Místek 
Katastrální území:    Místek 
 
Oceňované nemovité věci se nachází ve statutárním městě Frýdek-Místek, části Místek, v centrální části 
města, při ul. Hlavní třída, v sousedství Náměstí Svobody, poblíž Základní umělecké školy. Vzdálenost 
k zastávce MHD bus „Místek, Ostravská“ je cca 150 m. Parkovací možnosti jsou omezené na 
komunikacích v okolí. Okolní zástavbu tvoří objekty občanského vybavení a stavby pro hromadné 
bydlení. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 5153/1 ul. Hlavní třída (ve vlastnictví 
statutárního města Frýdek-Místek). Ve statutárním městě Frýdek-Místek je k dispozici kompletní 
občanská vybavenost, nemovité věci jsou situovány v centrální části města.  
 
Nemovitá věc je tvořena pozemkem parc.č. 17/2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 87, 
včetně součástí a příslušenství, katastrální území Místek, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek (LV 
č. 2290).   
 

Pozitiva oceňované nemovité věci:  
- umístění v centru města 
- dostatečná výměra užitných ploch  
 
 
Negativa oceňované nemovité věci: 
- omezené parkovací možnosti v okolí 
- nutné další investice na kompletní rekonstrukci stavby 
- jedná se o nemovitou kulturní památku, budova a pozemek v památkové zóně 
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a) Popis pozemků   

Parc.č. 17/2   druhu zastavěná plocha a nádvoří   o výměře 306 m2 
 

Pozemek je z větší části zastavěn stavbou občanského vybavení. Na pozemku se dále nachází součásti a 
příslušenství (venkovní úpravy – zpevněné plochy, venkovní schodiště). 

 

b) Popis staveb 

Stavba občanského vybavení č.p. 87, součást pozemku parc.č. 17/2 

Jedná se o řadovou vnitřní stavbu občanské vybavenosti, s částečným podsklepením a třemi 

nadzemními podlažími pod pultovou střechou.  

Základy objektu jsou smíšené. Nosné obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou smíšené 

(částečně klenbové, částečně s rovným podhledem). Střecha je pultová (krov dřevěný), se střešní 

krytinou živičnou a částečně z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny 

z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, vnitřní omítky vápenné. Vnitřní keramické 

obklady jsou provedeny v sociálních prostorách. Jednotlivá podlaží jsou propojena venkovním 

ocelovým schodištěm. Okna jsou instalována dřevěná zdvojená, dveře jsou hladké plné a prosklené. 

Podlahy tvoří keramické dlažby, betonový povrch, plovoucí podlahy. Vytápění objektu je ústřední, 

prostřednictvím kotle na zemní plyn. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden 

rozvod vody studené a teplé. Zdrojem teplé vody je kotel ÚT. Vybavení sanity tvoří umyvadla a WC.  

Napojení na IS: voda, elektro, kanalizace a plyn.  

 

Dispoziční řešení stávající: 

1.PP 

 

1.NP  
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2.NP  

 

3.NP 
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K datu ocenění je schválená projektová dokumentace, kdy v 1.NP vznikne 

 

 

2.NP 
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3.NP 

 

 

Zastavěná plocha činí cca 342 m2. Celková stávající užitná plocha činí cca 562 m2 (bez pavlače a 

venkovního schodiště a 1.PP). 

 

Stavba je v užívání od roku 1890. K datu ocenění se stavba nachází ve stadiu před celkovou 

rekonstrukcí, s nutností dalších velkých investic na kompletní rekonstrukci a modernizaci.  

 

 

 

c) Popis součástí a příslušenství 

c.1) venkovní úpravy 

přípojky IS (voda, elektro, kanalizace, plyn), zpevněné plochy, venkovní schodiště 

 

 

 

2. Obsah znaleckého posudku 

I. použitá metodika ocenění 
II. odhad ceny obvyklé (tržní hodnoty) srovnávací metodou 
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D. POSUDEK 
 

I. Použitá metodika ocenění 

Pro odhad ceny obvyklé byla použita metoda srovnávací.  

Metoda srovnávací 

Tento způsob stanovení ceny se provádí na principu zejména vlastního sledování trhu nemovitých věcí, 

inzerovaných nabídek, vývěsek realitních kanceláří a ověření cenových údajů z katastru nemovitostí.  

V zásadě se jedná o vyhodnocení cen realizovaných prodejů srovnatelných typů nemovitých věcí v dané 

lokalitě za určité období. 
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I.1) odhad ceny obvyklé srovnávací metodou 

Při použití srovnávací metody je nutno provést hodnotové srovnání předmětných nemovitostí 

s obdobnými objekty, jejichž ceny byly v nedávné době na trhu realizovány. Tržní hodnota nemovitostí 

srovnávací metodou je zjišťována na základě srovnávací analýzy základních parametrů oceňované 

nemovitosti a ověřených informací ze stávajícího trhu nemovitostí.  

Tento způsob stanovení ceny se provádí na principu zejména vlastního sledování trhu nemovitých věcí, 

inzerovaných nabídek, vývěsek realitních kanceláří a ověření cenových údajů z katastru nemovitostí.  

V zásadě se jedná o vyhodnocení cen realizovaných prodejů srovnatelných typů nemovitých věcí v dané 

lokalitě za určité období. 
 

V současné době se ve Frýdku-Místku běžně obchoduje s obdobnými nemovitými věcmi (komerční 

budovy pro obchod, administrativu, apod..). Nabídka je v rovnováze s poptávkou. V okolí nemovité 

věci se zobchodovaly obdobné nemovité věci v rozmezí cca 10 000 tis. až 24 000 tis. Kč, dle velikosti 

pozemků, technického stavu staveb a jejich užitné ploše, ale rovněž v závislosti na umístění v lokalitě, 

příslušenství, dopravní dostupnosti, apod.  

Pro srovnání byly vybrány tyto nemovitosti:  

Nemovitost č. 1 

Komerční nemovitost, ul. Zámecké nám. 1251, Frýdek-Místek 
Realizovaná cena: 8 410 000,- Kč, cena za m2 UP 13 244,- Kč 
Plocha užitných ploch: 635 m2 

Plocha pozemků: 332 m2 

    
Nájemní dům je podsklepený, se 2 nadzemními podlažími a podkrovím. Přízemí objektu je pronajímáno 
jako vinotéka a prodejna obuvi. Ostatní prostory, jsou nevyužívané a vhodné k rekonstrukci na byty, 
nebo jiné využití. Základy a suterén jsou z cihelného a kamenného zdiva s klenbovými stropy. Ve druhém 
nadzemním podlaží jsou prostory, které byly využívány jako kanceláře, zasedací místnost, sociální zařízení 
a kuchyňka. V Stav domu je dobrý, v roce 2018 proběhla kompletní rekonstrukce krovů a střechy. Dům 
je napojen na elektřinu, plyn, vodu a kanalizaci. Ústřední topení s plynovým kotlem. Za zadním traktem 
objektu je zatravněný pozemek o velikosti cca 100 m2.  
 
Zdroj: databáze znalce, realizovaný převod 2/2021 

Řízení č. V-1915/2021-802 
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Nemovitá věc č. 2 

Komerční nemovitost, Zámecké nám. 1260, Frýdek-Místek  
Realizovaná cena: 15 200 000,- Kč, cena za m2 UP 20 267,- Kč 
Užitná plocha: 750 m2 

Plocha pozemku: 400 m2  

   
Jedná se o penzion s restaurací a kavárnou. V domě je k dispozici restaurace o kapacitě cca 60 míst, 
kavárna je pro cca 12 osob. Ubytování v penzionu zajišťuje 11 pokojů s vlastní koupelnou a WC. 
Parkování osobního vozidla je možno před samotným objektem.  

 
Zdroj: databáze znalce, realizovaný převod 5/2021 
Řízení č.: V-5520/2021-802 
 

Nemovitá věc č. 3 

Komerční nemovitost, ul. Zámecké nám. 45, Frýdek-Místek   
Realizovaná cena: 21 500 000,- Kč, cena za m2 UP 24 221,- Kč 
Užitná plocha: 888 m2  
Plocha pozemku: 477 m2  

   
Víceúčelová stavba je zděná, součástí řadové zástavby v památkové zóně, pozemek obdélníkového 
tvaru s přístupem od náměstí ze zpevněné komunikace. Užitná plocha 1. PP 99,10m2. Svislé 
konstrukce objektu zděné. Nemovitost je napojena na vodovodní řád, kanalizaci, zemní plyn.  
Nemovitost se střechou sedlovou v současné době je nemovitost využívána komerčně obchodní 
prostor a administrativu. V 1.PP jsou sklepní prostory, chodba, schodiště a místnost. V 1. NP je 
zádveří, prodejna, chodba, schodiště, sklad, sociální zázemí. Ve 2.NP po schodišti je chodba, 
kanceláře, sociální zařízení. Ve 3. NP po schodišti se nachází chodba, kanceláře a sociální zařízení. Ve 
4. NP po schodišti a chodbě jsou situovány dva byty s dispozičním řešením 3+kk a 2+kk. V 
podkroví budovy se nachází půdní prostor, místnost kotelny se třemi plynovými kotli, 2x ocelový 
světlík. Budova je užívána od roku 1895,v roce 1992-1994 byla rekonstrukce nástavby dvou 
nadzemních podlaží a zastřešení. V roce 2015 proběhla rek.plynové kotelny včetně měření a regulace. 
Střešní krytina plechová, stropy jsou provedeny s rovným podhledem, částečně snížené. V 1.PP je 
strop z klenby válené a křížové,krov je dřevěné konstrukce se střechou sedlovou. Dveře jsou dřevěné 
plné a náplňové, okna v budově jsou dřevěná zdvojená, dřevěná špaletová.Vytápění nemovitosti je z 
ústředního topení se třemi plynovými kotli na zemní plyn. Ohřev vody zajišťuje elektro boiler a 
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plynový boiler. Nákladní výtah pouze z 1.PP do 1.NP. Nemovitost je napojena na zabezpečovací 
zařízení, ostatní vybavení a to signalizaci, hydranty, mříže, odvětrání prostor, vnitřní interiérové 
obklady, trezor.Další výhodou na pozemku za objektem je prostor pro parkování cca 8 vozidel. 
Celkem je v objektu 8 kanceláří, 2x byt,jedna prodejna.  
 
Zdroj: databáze znalce, realizovaný převod 6/2022 
Řízení č. V-5128/2022-802 
 

Nemovitá věc č. 4 

Komerční nemovitost, ul. Zámecké nám. 38, Frýdek-Místek 
Realizovaná cena: 8 000 000,- Kč, cena za m2 UP 10 738,- Kč 
Užitná plocha: 745 m2  
Plocha pozemku: 239 m2  

   
Na nemovitost zpracována architektonická studie na apartmánový dům. Jedná se o řadový vnitřní dům v 
uliční zástavbě o třech nadzemních podlažích, podsklepený, se střechou sedlovou. V budově zavedena 
voda z veřejného vodovodního řádu, odkanalizování je provedeno do veřejné kanalizace, zemní plyn je 
zaveden. Nemovitost je s příjezdem po zpevněné komunikaci. V 1. PP se nacházejí sklepní místnosti. V 1. 
NP se nachází samostatný vstup s chodbou, na kterou navazuje schodiště pro obytné jednotky ve 2. a 3. 
NP. Další samostatný vstup je pro nebytové prostory s bývalou provozovnou herny, sklad, komora, WC. 
Ve 2. NP se nachází bytová jednotka 4+1 - kuchyň, čtyři pokoje, koupelna, WC, hala, chodba se 
schodištěm a dvě komory. Ve 3. NP se nachází bytová jednotka 3+1 - ze strany od náměstí kuchyň, dva 
pokoje, předsíň, WC a schodiště. Z dvorní části se nachází kuchyň, pokoj, předsíň a komora. V podkroví 
se nachází půdní prostor bez využití. Dům byl postaven kolem roku 1900, v letech 1900 až 1991 byly 
provedeny stavební úpravy do dnešního dispozičního rozložení objektu. V současné době není objekt 
využíván a je určen k rekonstrukci.  
 
Zdroj: databáze znalce, realizovaný převod 2/2022 
Řízení č.: V-1790/2022-802 
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Srovnávací analýza je provedena v následující tabulce: 
 

Tab.č. 1: Srovnávací analýza: 

 

 

*) UP = užitná plocha v objektech 

- Koeficient lokality: nemovité věci, se nachází ve srovnatelných lokalitách, index je roven 1 

- Koeficient využití: srovnávané nemovité věci mají srovnatelné využití, index je roven 1 

- Koeficient technického stavu: porovnávané nemovité věci v horším stavu mají index větší než 1 a naopak 

- Korekce faktoru času – znalec zohlednil růst cen neovitých věcí v poslední době 

 

Výsledná cena za m2 = cena realizovaná * korekce na faktor času/výměra UP ve stavbách * korekce lokality * 

koeficient využití * koeficient technického stavu 

 

Obvyklá cena nemovité věci zjištěna srovnáním (zaokrouhleno):  9 050 000,- Kč 

 

Cena obvyklá zahrnuje cenu nemovitých věcí - pozemku parc.č. 17/2, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení č.p. 87, včetně součástí a příslušenství, katastrální území Místek, obec 
Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek (LV č. 2290). 
 

 
 
 
 

srovnávané 
nemovité 

věci 
lokalita 

cena 
realizovaná  

korekce 
faktoru 

času 

výměra 
pozemků 

výměra 
užitných 
ploch v 

budovách 

redukovaná 
cena za m2  

UP ve 
stavbách 

korekce 
lokality 

koeficient 
využití 

koeficient 
technického 
stavu 

výsledná 
cena za m2 

č.1 
Zámecké 
nám.1251, Frýdek 

8 410 000 1,20 332 635 15 893 1,00 1,00 0,95 15 098 Kč 

č.2 
Zámecké nám. 
1260, Frýdek 

15 200 000 1,15 400 750 23 307 1,00 1,00 0,80 18 645 Kč 

č.3 
Zámecké nám. 45, 
Frýdek 

21 500 000 1,00 477 888 24 221 1,00 1,00 0,80 19 377 Kč 

č.4 
Zámecké nám. 38, 
Frýdek 

8 000 000 1,05 239 745 11 275 1,00 1,00 1,00 11 275 Kč 

      
průměrná indexovaná hodnota 16 099 Kč 

     
  indexovaná hodnota (zaokrouhleno) 16 100 Kč 

           

           

           

    

Výměra 
v m2 
(UP) 

Průměrná 
indexovaná 

hodnota 

Cena 
nemovité 

věci 
zjištěná 

srovnáním 

    

    

562 16 100 Kč 9 048 200 
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E. ODŮVODNĚNÍ 

Na základě analýzy dat znalec zjistil, že obdobné nemovité věci (komerční objekty pro obchod, 

administrativu, apod.) se v místě a okolí zobchodovaly v rozmezí cca 10 000 tis. až 24 000 tis. Kč, dle 

velikosti pozemků, technického stavu staveb a jejich užitné ploše, v závislosti na umístění v lokalitě, 

příslušenství, dopravní dostupnosti, apod. Znalec použil pro srovnávací analýzu korekci odlišnosti 

(koeficienty lokality, využití a koeficient technického stavu).  

Cenu obvyklou znalec odhadl na základě srovnávací analýzy vybraného souboru obdobných 

nemovitých věcí se zohledněním úpravy cen v návaznosti na odlišnosti obdobných předmětů ocenění 

od předmětů oceňovaných jejich korekcí – koeficienty lokality, využití a koeficient technického stavu. 

Znalec rovněž zohlednil růst cen nemovitých věcí v poslední době.  
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F. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Fotodokumentace 
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Příloha č. 2: Mapa širších souvislostí 

 

 

 

 

 



- 17 - 

 

G. ZÁVĚR 

 
Úkolem znalce bylo odhadnout cenu obvyklou nemovitých věcí, jako podklad pro případný 
dobrovolnou dražbu. 
  
 

I) Cenu obvyklou nemovitých věcí: pozemku parc.č. 17/2, jehož součástí je stavba občanského 
vybavení č.p. 87, včetně součástí a příslušenství, katastrální území Místek, obec Frýdek-
Místek, okres Frýdek-Místek (LV č. 2290), určuji ve výši  
 

  9 050 000,- Kč 
slovy: devět-milionů-padesát-tisíc-korun-českých 

 
 
 
 
 
 
 
Vyhrazuji si právo na změnu hodnocení a závěrů ve znaleckém posudku, pokud budou zjištěny další 
podstatné skutečnosti, které při zpracování uvedeného posudku nebyly známy nebo jsem je neměl k 
dispozici. 
Záležitosti právního charakteru nejsou předmětem tohoto znaleckého posudku, neboť mně jako znalci 
nepřísluší podávat vyjádření právního charakteru a rovněž mě nepřísluší předběžně řešit právní otázky 
jednoznačně a neupozornit na jiné alternativy. Citace některých právních pojmů předpisů je provedeno 
ve znaleckém posudku z pohledu znalce. 
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H. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

 
Znalec pro vypracování posudku nepřivzal konzultanta.  
 
Odměna za znalecký posudek byla sjednána smluvně.  
 
 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 
23. června 2009, č.j. Spr 1757/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. 

 

Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 7368-528/2022 evidence posudků. 

 

V Ostravě 4.10.2022 

 

 

 

 

    Ing. René Butkov, Ph.D., MBA 
    Česká 754/25 

 700 30 Ostrava 
 
 

 
Objednatel prohlašuje a fyzickým převzetím znaleckého posudku stvrzuje, že znalci nebyly zatajeny ani zkresleny žádné 
skutečnosti, které by jej uvedly v omyl při zpracování znaleckého posudku a se zpracováním znaleckého posudku po 
předchozí konzultaci souhlasí. 
 
Upozornění: 
Vlastnická práva k tomuto znaleckému posudku přecházejí na objednatele až dnem jeho úplného zaplacení (úhrady 
daňového dokladu). Do té doby je tento znalecký posudek vlastnictvím zhotovitele a nesmí s ním být jakkoliv nakládáno, a 
nesmí být zveřejněn třetím osobám. Poté smí být tento znalecký posudek rozmnožován pouze jako celek, a to s přílohami, 
které k němu náležejí. Znalecký posudek je znalcem považován za OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ v souladu s § 504 zákon č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
v platném znění. 
 
Autorská práva zůstávají tímto nedotčena.      © René Butkov, 2022 

 


