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NEMOVITOST: Objekt služeb a obč. vybavenosti - víceúčelový,  (hotel) Solnice 

Adresa 
nemovitosti: 

Solnice, Komenského 54 

 Katastrální údaje: Kraj Královéhradecký, okres Rychnov nad Kněžnou, obec Solnice, k.ú. Solnice, kód k.ú. 
752428, LV 34 

Ostatní stavby:  

Pozemky: st. 124/2, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/11, 128/12, 128/13, 128/14, 2413, 2422 

 Vlastník stavby: SUN EU s.r.o., Na výsluní 201/13, 10000 Praha 10, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 

 Vlastník pozemku: SUN EU s.r.o., Na výsluní 201/13, 10000 Praha 10, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 
 
 
 

 

OBJEDNATEL : Ex. úřada Pardubice, soud. exekutor Mgr. Tomáš Voborník, 9. května 215, 533 72 

Moravany.; č. obj.: 195 Ex 1308/15-22 

Adresa objednatele: 9. května 215, 533 72 Moravany 

 telefon: 466 797 830 e-mail: podatelna@exek.cz 

 IČ 65200241 DIČ: CZ7306043415 

ZHOTOVITEL : Ing. Pavel Kratochvíl 

Adresa zhotovitele: Dukelských bojovníků 2635, 390 03 Tábor 

 telefon: 777 622 842 e-mail: aba.tabor@cistaposta.cz 

 IČ: 65018079 DIČ:  

 
 
 

 

ÚČEL OCENĚNÍ: 195 Ex 1308/15-22 
 
 

 
  

 

Datum místního šetření: 15.10.2014 a 2.11.2015  Datum zpracování : 6.11.2015 

 

Počet stran:  28  Počet příloh: 19 Zpracováno programem NEMExpress verze: 2.0.39 
 
 
 
  



- 2 - 

 

 
 

STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI  stavba dokončena v r. 1995 (původní objekt ze 16. stol.)  změna stavby v r. 1995
  
 Rekonstrukce:      celková         
 

SOUČASNÝ STAV  
Konstrukce:  zděné  betonové  montované  

  kovové  dřevěné  jiné  

Využití:  bydlení  pronájem  podnikání  

  bydl., podn.  část. obsazen  volný objekt  

Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  

  ostatní  nákupní zóna  

Příjezd:  zpevněná komunikace  

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn  

  /  elektro   telefon  

 
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):   MHD  železnice  autobus 
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):   dálnice/silnice I. tř   silnice II.,III.tř   
Poloha v obci: Okrajová část - ostatní 
Počet obyvatel: 2 190 (stagnace) 
Stavebně technický stav stavby: dobře udržovaná 
Vytápění:   
Energetický průkaz stavby:  Kategorie E 
Prodejnost nemovitosti:  prodejná nad 1 rok 

POSUDEK 

Zámeček Solnice 

Budova je částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou, o dvou nadzemních podlažích a se zcela nevyužitým 

podkrovím. Základové konstrukce jsou pasy s izolací proti zemní vlhkosti, obvodové konstrukce zděné tl. 60 až 150 cm. 

Stropy v 1. NP klenbové ve 2. NP a podkroví rovné, krov vázaný dřevěný, krytinu sedlové střechy tvoří betonové tašky a 

bonský šindel. Klempířské konstrukce z mědi. Vnitřní omítky vápenné, vnější omítka stěrková se zateplením, sokl je 

obložen pískovcem. Vnitřní obklady jsou provedeny v běžném rozsahu. Schody jsou dřevěné, dveře dřevěné s 

obložkami, okna dřevěná s dvojsklem. Podlahy jsou z keramické dlažby Vytápění ústřední s kotlem na plyn. 

Elektroinstalace světelná i motorová, bleskosvod. Ohřev vody je prováděn elektrickými bojlery. Vnitřní hygienické 

vybavení tvoří sprchové kouty, WC, pisoáry a umývadla, instalační jádra zděná. Vybavení kuchyní tvoří elektrické a 

plynové velkokapacitní sporáky a konvektomat. V objektu je 11 apartmánů o velikosti bytu 3 + 1 a 2 + 1 s celkovou 

kapacitou 27 lůžek. Dále jsou zde umístěny kanceláře společnosti. V přízemí je  zbudována restaurace s kuchyní a 

bufet.  

Podle dostupných podkladů pochází původní stavba z 16. století (bývalá tvrz). V roce 1995 byla provedena kompletní 

přestavba, stavba je kulturní památkou. Z původního objektu byly zachovány pouze základy a obvodové zdivo. 

Z energetického hlediska je Zámeček zařazen do třídy E - dle PENB, vypracoval dpt. Petr Chloupek, energetický auditor, 

osvědčení č. 208. 

Pozemky 

Pozemek parc. č. 124/2 je zastavěn budovou, zbývající pozemky tvoří jeden funkční celek a jsou využívány jako 

parkoviště a přístupové komunikace k objektu. Objekt je napojen na veřejný rozvod elektřiny, vody, kanalizace a plynu. 

Přístup je po veřejné zpevněné komunikaci. Na všechny pozemky jsou věcná břemena chůze a jízdy, včetně věcných 

břemen pro kanalizace, vodovodní řád, sítě. 

Do objektu je nutná investice v rozsahu cca 4 - 5 mil. Kč. Důvodem je přestavba apartmánů nebo-li bytových jednotek z 

velikosti 3+1 a 2+1 na pokoje s kuchyňským koutem a koupelnou s vlastním sociálním zařízením a nově pokoje vybavit 
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vhodným nábytkem. Zvýši se tak kapacita lůžek a výnosnost objektu. V tomto stavu je objekt neschopen provozu, jelikož 

pro současné nároky klientů je nevyhovující. Výše nájmu bytu 3+1 neodpovídá tržním podmínkám v regionu při hledání i 

krátkodobého ubytování klientů. Dále je nutné využít vzniklé podkroví a zbudovat zcela nové bytové jednotky pro 

náročnější (manažerskou) klientelu. V souvislosti s tím i nový fungující výtah až do podkroví. Dále využít prostory sklepa 

pro vybudování stylové vinárny. Dále je nutné opravit praskající,  odpadlou fasádu, omítky, provést zcela nové 

vymalování prostor, nátěry oken, balkonů, tedy všech dřevěných ploch jak vně tak uvnitř objektu. K objektu rovněž patří 

parkoviště, jehož dlažba je na mnoha místech uvolněná, zvlněná, je nutné opětovné, pevné usazení spolu s instalací 

nové závory, která zajistí parkování pouze klientům objektu.  

Všechny tyto investice mají zajistit provozuschopnost objektu, jeho konkurenceschopnost jak z pohledu ceny za 

nabízené ubytování a stravovací služby, tak z pohledu vytvořeného zázemí pro širokou klientelu.  
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Z dopisu provozovatele cituji: 

V současné době, v tomto stavu, objekt nepřináší žádný výnos, vlastník vynakládá pouze náklady na běžnou údržbu 

zelených ploch, revize požárních klapek, pojištění nemovitosti, náklady na pravidelnou ostrahu, daň z nemovitostí, což je 

ročně cca 40 000 Kč. Pokud by byl objekt v tomto stavu provozován, apartmány by byly všechny dlouhodobě obsazeny, 

fungovala by restaurace a bistro činily by náklady: 

I. elektrická energie   30 000 Kč měsíčně 

II. plyn 38 000 Kč měsíčně 

III. vodné, stočné, srážková voda   20 000 Kč měsíčně 

IV. běžné opravy v apartmánech  7000 Kč měsíčně 

V. úklid a údržba venkovních ploch  8 000 Kč měsíčně  

VI. mzdové náklady zaměstnanců  360 000 Kč měsíčně 

VII. služby (prádelna, revize spotřebičů, poplatky za veřejnou reprodukci, poplatky za televizní a radiové přijímače, 

poplatky městu Solnice z ubytovací kapacity, ....) 20 000 Kč měsíčně 

VIII. potraviny pro přípravu jídel, suroviny, spotřební materiál   100 000 Kč měsíčně 

IX. dovybavení kuchyně spotřebiči, nádobím....   50 000 Kč  

X. nákup a zprovoznění pokladních systémů provázaných na skladové hospodářství ve speciálním  programu   

200 000 Kč. 

XI. dovybavení apartmánů 50 000 Kč.  

XII. opravy zjištěných závad v apartmánech  30 000 Kč. 

XIII. vymalování všech prostor 110 000 Kč 

Při plném obsazení objektu by měsíční náklady činily cca 590 000 Kč. Jednorázová investice na dokoupení potřebných 

věcí pro provoz a nutné opravy by v současném stavu představovala částku cca 440 000 Kč.  

 

V Solnici    14.10.2014      Ing. Blanka Martincová, jednatelka 

konec citace 
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Celkový popis nemovitosti (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, příslušenství) 

.Původní historický objekt po generální rekonstrukci přestavěn v roce 1995 na hotel s 11 apartmány, restaurací, bufetem. 
Příslušenství tvoří parkovací plochy, pozemky ve funkčním celku. 
 

Technický popis oceňované nemovitosti 

Stavba dokončena v r. 1995  Dílčí rekonstrukce v r.  Celková rekonstrukce v r. 1995 

Stavebně technický stav: dobře udržovaná 

Energetický průkaz stavby: Kategorie E 

Rekonstrukce stavby:  celková    dílčí    střecha    fasáda, zateplení    okna, dveře    interiér 

Inženýrské sítě a využití nemovitosti 

Přípojky (veř./vl.):  /  voda  /  kanalizace  /  plyn  /  elektro  telefon 

Přístupová komu.:  zpevněná  nezpevněná přes pozemky parc. číslo  

Využití:  bydlení  pronájem  podnikání  bydl. a podnik.  část. obsazen  volný objekt 

Přístup a příjezd k pozemku 

 z veřejné komunikace  přes vlastní pozemky  zajištěn věcným břemenem 
  jiné zajištění přístupu k pozemkům  právně nezajištěn 

Přístup a příjezd přes pozemky 

Parcelní číslo Vlastník pozemku/komunikace - komentář 

 

Pronájem nemovitosti (zhodnocení nájemního vztahu) 

 Nemovitost není pronajímána / propachtována 

 Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou za tržních podmínek 

 Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou za tržních podmínek 

 Nájemní / pachtovní smlouvy uzavřené na dobu určitou nebo neurčitou za nevýhodných podmínek pro 
pronajímatele 

Vyhodnocení rizik nemovitosti 

Rating rizika:  

Rizika spojená s právním stavem nemovitosti 

RIZIKO Popis rizika 

--  Nemovitost je řádně zapsána v katastru nemovitostí  

--  Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací  

Rizika spojená s umístěním nemovitosti 

RIZIKO Popis rizika 

--  Nemovitost situována v záplavovém území zóna 1  

ANO Poloha nemovitosti v chráněném území  
 

Nemovitost:   byla v minulosti zaplavena  nebyla v minulosti zaplavena  

Pojištění proti povodni / záplavě:  doporučuji                 není nutné 

Věcná břemena a obdobná zatížení 

RIZIKO Popis rizika 

ANO Reálná břemena a služebnosti neovlivňující obvyklou cenu (např. přípojky inženýrských sítí)  

Rizika ostatní 

Budova čp 54 byla vybudována s perspektivou větší ubytovací kapacity využitelné s rozjezdem výroby v automobilce. Z 
počátku se tento podnikatelský záměr podle vyjádření zástupce SUN EU vcelku dařilo naplňovat. Postupem času, 
klientela ochabovala, nájemné bydlení bylo pro tuto klientelu relativně drahé a klientela se přesouvá do levnějšího typu 
nájemního bydlení. Nevýhodou ubytovací kapacity v tomto objektu je skutečnost, že se nejedná o standardní hotelové, 
převážně dvoulůžkové pokoje, ale o apartmány (byty), jejichž pronajímatelnost je krátkodobě obtížně dosažitelná. 
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Ubytovna (hotel)  s jedno nebo dvoulůžkovými pokoji by v místě byla lépe využitelná. S tímto výhledem je do budoucna 
ze strany majitele předběžně uvažováno. Investice, která by byla potřebná k přestavbě budovy je odhadem 4-5 mil Kč. 
Kromě změny dispozice ubytovacích kapacit, by se musely provést rozsáhlé změny v sítích vodovodu, kanalizace a 
odpadního potrubí, elektroinstalace, slaboproudů,  vzduchotechniky  
 

RIZIKO Popis rizika 

ANO Stavby kapacitně předimenzované  

Přehled listů vlastnictví 

LIST VLASTNICTVÍ číslo 34 
Kraj: CZ052 Královéhradecký Okres: CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 

Obec: 576808 Solnice Katastrální území: 752428 Solnice 

Ulice:  č.o.:  

Vlastníci Podíl 
PO IČO: 26124793 SUN EU s.r.o. Na výsluní 201/13, 10000 

Praha 
1 / 1 

Stavby  je součástí 
část obce Solnice  č.p. 54  na pozemku p.č. st. 124/2 

Pozemky  
st. 124/2 Stavební parcela Parcela KN 875 m

2 
zastavěná plocha a nádvoří 

128/2 Pozemková parcela Parcela KN 226 m
2 

ostatní plochy 

128/3 Pozemková parcela Parcela KN 152 m
2 

ostatní plochy 

128/4 Pozemková parcela Parcela KN 12 m
2 

zahrada 

128/5 Pozemková parcela Parcela KN 3 m
2 

ostatní plochy 

128/11 Pozemková parcela Parcela KN 184 m
2 

ostatní plochy 

128/12 Pozemková parcela Parcela KN 36 m
2 

ostatní plochy 

128/13 Pozemková parcela Parcela KN 28 m
2 

ostatní plochy 

128/14 Pozemková parcela Parcela KN 157 m
2 

ostatní plochy 

2413 Pozemková parcela Parcela KN 426 m
2 

ostatní plochy 

2422 Pozemková parcela Parcela KN 205 m
2 

ostatní plochy 
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Analýza tržního nájemného 
 

 
K ubytovací kapacitě a dosažitelném nájemném, se na požadavek znalce vyjádřila v 10/2014 Ing. Blanka 
Martincová. Podle toho je max. dosažitelné nájemné ze všech ubytovacích kapacit měsíčně 243 000 Kč při 
krátkodobém ubytování a 121 000 Kč při dlouhodobém ubytování bez DPH. 

 

 
Pro analýzu tržního nájemného odhaduji dosažitelné nájemné pro ubytovací kapacitu všech 27 lůžek v částce    175 
000 Kč za měsíc.  
Reálně dosažitelný nájem z  ubytovací kapcity uvažuji 35%, to je 175 000 x 0,35 = zaokr. 60 000 Kč/měsíc. 

 
Nájemné z prostoru restarace a bistra a všech s tím souvisejících prostor lze odvodít od  nájemního vztahu, který byl 

uzavřen s paní Ingrid Janečkovou od 1. 7.2011 a který byl ukončen výpovědí ke dni 19.9.2012.  
 
Před ukončením nájemního vztahu,   bylo podle smlouvy sjednáno nájemné v částce 10 000 Kč a to velmi krátce, pouhé 
dva měsíce. Přesto nájemce vyhodnotil situaci jako neefektivní a dal výpověď z nájmu. 
 
Z toho lze odvodit, že vyšší reálné nájemné než 10 000 Kč/ měsíc nelze za současné situace předpokládat. 
Pro výpočet reálného dosažitelného nájemného z provozu restaurace a bista včetně kanceláří a souvisejích 
podpůrných částí v budově uvažuji částku 10 000 Kč / měsíc. 



Výnosy z obytných prostor 

Název Výměra 
[m2] 

Měsíční nájem 
[Kč] 

Nájemné 
[Kč/rok] 

Nájem 
[Kč/m2/rok] 

Reálné max dosažitelné 
nájemné z ubytovacích 
kapacit všech aparmánů, 
to je 27 lůžek 

1,00 60 000,00 720 000,00 720 000,00 

Obvyklé tržní nájemné [Kč/m2/rok] 720 000,00 


Výnosy z provozních prostor 

Název Výměra 
[m2] 

Měsíční nájem 
[Kč] 

Nájemné 
[Kč/rok] 

Nájem 
[Kč/m2/rok] 

Reálné max. dosažitelné 
nájemné z restaurace a 
bistra 

1,00 10 000,00 120 000,00 120 000,00 

Obvyklé tržní nájemné [Kč/m2/rok] 120 000,00 

Výpočet výnosové hodnoty 
Náklady na provoz a údržbu jsou určeny manuálně, podle skutečných nákladů doložených ze společnosti SUN EU 

s.r.o. dne 14.10.2014 (viz příloha). Jedná se o tyto měsíční náklady: 
 
Elektřina 30 000 Kč, plyn 38 000 Kč, vodné, stočné, 20 000, běžné opravy v aparmánech 7000, úklid a údržba 
venkovních ploch  8000, poplatky obci, revize 20 000, opravu budovy kromě apartmánů, daň z nemovitosti 3500, 
pojištění 5000, dohromady 131 500 Kč / měsíc. 
 
Do pronajímatelného stavu je předpoklad vynaložení alespoň minimálních nákladů na revize plynových a elektro 
zařízení apod. Uvažuji s min,. částkou 50 000 Kč. 
 
Míra kapitalizace pro komerční objekt s provozem ubytování a stravování v roce 2014 min. 11% 

 
Míra inflace pro rok 2014 dle bankovní asociace s rezervou odhadce: 2,0% (viz příloha) 
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Výpočet hodnoty výnosovým způsobem 

Podlahová plocha PP m2 2 

Reprodukční cena RC Kč 0 

Výnosy (za rok) 

Dosažitelné roční nájemné za m2 Nj Kč/(m2*rok) 420 000 

Dosažitelné hrubé roční nájemné Nj * PP Kč/rok 840 000 

Dosažitelné procento pronajímatelnosti  % 95 % 

Upravené výnosy celkem Nh Kč/rok 840 000 


Náklady (za rok) 

Opravy a údržba Náklady na provoz a údržbu jsou určeny 

manuálně, podle skutečných nákladů 
doložených ze společnosti SUN EU s.r.o. 
dne 14.10.2014 (viz příloha). Jedná se o 
tyto měsíční náklady: 
 
Elektřina 30 000 Kč, plyn 38 000 Kč, vodné, 
stočné, 20 000, běžné opravy v 
aparmánech 7000, úklid a údržba 
venkovních ploch  8000, , poplatky obci, 
revize 20 000, opravu budovy kromě 
apartmánů, daň z nemovitosti 3500, 
pojištění 5000, dohromady 131 500 Kč. 
 
Do pronajímatelného stavu je předpoklad 

vynaložení alespoň minimálních nákladů na 
revize plynových a elektro zařízení apod. 
Uvažuji s min,. částkou 50 000 Kč. 

1.50 %  z RC Kč/rok 0 

Správa nemovitosti 0.00 %  z RC Kč/rok 0 

Pojištění 0.00 %  z RC Kč/rok 0 

Daň z nemovitosti  Kč/rok 0 

Ostatní náklady  Kč/rok 131 500 

Náklady celkem V Kč/rok 131 500 


Čisté roční nájemné N=Nh-V Kč/rok 708 500 

Míra kapitalizace  % 11,00 

Zbývající životnost stavby pro výpočet výnosové hodnoty  let 10 

Výnosová hodnota (bez odečtení nákladů na uvedení do pron. stavu)  Kč 4 026 486 

Náklady na uvedení do pronajímatelného stavu  Kč 50 000 

Výnosová hodnota Cv Kč 3 976 486 

 

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI 
 Současný stav Budoucí stav 

Porovnávací hodnota -- Kč 0 Kč 

Výnosová hodnota 3 976 486 Kč 0 Kč 

Věcná hodnota -- Kč 0 Kč 

Obvyklá cena 4 000 000 Kč   
- z toho hodnota pozemku -- Kč 0 Kč 

 
  



- 9 - 

 

 
Komentář ke stanovení ceny obvyklé  

 Jedná se o čistě komerční nemovitost, hodnota proto závisí výhradně na 
výnosnosti z provozu této nemovitosti. Věcná hodnota nemovitosti není z tržního 
pohledu v tomto případě podstatná. 

 Nákup nemovitost s předpokladem progrese růstu zisku za současné situace  je 
efektivní  za cenu max. 4 000 000 Kč. 

 

Cena obvyklá oceňované nemovitosti  

činí po zaokrouhlení částku:  4 000 000,- Kč vč. DPH 

Hodnota slovy: čtyřimiliony Kč 

 

 

Pro ocenění byly použity následující způsoby ocenění: 
 

a) Výnosová hodnota 

 

 

V Táboře 6.11.2015       Ing. Pavel Kratochvíl 

         Dukelských bojovníků 2635 

         390 03 Tábor 

 

D. Znalecká doložka: 

 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Rozhodnutím Krajského soudu v Českých 

Budějovicích ze dne 17.04.1996, č.j. Spr 534/96 pro základní obor Ekonomika-odvětví ceny a odhady 

nemovitostí a pro základní obor Stavebnictví - odvětví stavby obytné a průmyslové.  

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č.  3690-148-15 znaleckého deníku. 
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 15164 dle připojené likvidace. 

 

 

V Táboře 6.11.2015       Ing. Pavel Kratochvíl 

         Dukelských bojovníků 2635 

         390 03 Tábor 

Seznam podkladů a příloh 

 

Podklad / Příloha   počet stran A4 v příloze   

LV č. 34, k.ú. Solnice, ze dne 15.10.2014  

Kopie kat. mapy se zakreslením oc. pozemků ve funkčním celku  

Ukončená nájemní smlouva  

Prognóza vývoje růstu HDP v roce 2014 Česká bankovní asociace) ze dne 22.10.2014  

Povodňová mapa (bez rizika)  

Fotodokumentace nemovitosti.  

Korespondence (výše dosažitelného nájemného v apartmánech)  
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č.p. 54 Solnice 

 
restaurace 
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Restaurace, kuchyně 
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Aparmány: 

 

  
apartmány  
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Korespondence: 

 

 
 

 


