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A. Zadání
1. Znalecký úkol - odborná otázka
Určení obvyklé ceny 1/6 pozemku parc. č. 886 nacházejícího se v obci Nezvěstice, okres
Plzeň-město, katastrální území Nezvěstice.
2. Účel znaleckého posudku
Výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely exekučního řízení.
3. Skutečnosti sdělené zadavatelem
Zadavatel nesdělil žádné informace, které by měly vliv na přesnost závěru znaleckého
posudku.

B. Výčet podkladů
1. Postup výběru zdrojů
Zpracovatel určil níže uvedené zdroje dat pro splnění zadaného znaleckého úkolu.
Všechny uvedené zdroje jsou důležité pro bezchybný výpočet a určení obvyklé ceny
předmětného majetku. Zdroje byly určeny na základě požadavků vyplývajících z
platných oceňovacích předpisů, odborných publikací a zkušeností zpracovatele se
zpracováním obdobných ocenění.
2. Výčet zdrojů
Zdroje pro vypracování posudku: informace zjištěné při prohlídce, výpis z elektronické
verze katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, povodňová mapa, informace z
katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, územní plán, systém INEM - technické
řešení a databáze realitních transakcí
3. Věrohodnost zdrojů
Výše uvedené zdroje byly vybrány s důrazem na maximální věrohodnost.

C. Nález
1. Základní informace
Název předmětu ocenění:
Adresa předmětu ocenění:
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

Pozemek parc. č. 886 v katastrálním území Nezvěstice
Nezvěstice, Nezvěstice, okres Plzeň-město
Plzeňský kraj
Plzeň-město
Nezvěstice
Nezvěstice
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2. Prohlídka a zaměření
Prohlídka nemovitosti byla provedena 27.05.2022 a opětovně následně i v ranních
hodinách 4.6. 2022. V den prohlídky proběhla celková prohlídka předmětu ocenění.
Prohlídka proběhla bez přítomnosti další osoby.
3. Vlastnické a evidenční údaje
Vlastnické právo
1/6 Rundová Jana, Divadelní 148, Klatovy I, 33901 Klatovy; 5/6 ALIMEX
NEZVĚSTICE a.s. č. p. 9, 33204 Nezvěstice
Nemovitosti:
Pozemek parc. č. 886 nacházející se v obci Nezvěstice, okres Plzeň-město, katastrální
území Nezvěstice.
4. Dokumentace a skutečnost
Dokumentace odpovídá skutečnému stavu.
5. Celkový popis nemovitosti
Oceňovaný pozemek slouží k zemědělským účelům a je o rozloze 3.182 m2. Územní plán
stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - Plochy pro zemědělskou výrobu. V části
pozemku je v územním plánu umístěn koridor pro plánované narovnání silnice I/19.
Není oplocený. Samotný pozemek je mírně svažitý a osetý obilninou. K pozemku lze
přijet bez problému po asfaltové silnici I/19 a je umožněn sjezd v rohu pozemku. Sjezd
je určen pouze pro zemědělskou techniku.
Objekt je umístěn na samotě a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Východním
směrem je umístěn ve vzdálenosti 350m hřbitov a dále čerpací stanice Benzina a první
domky obce Nezvěstice. Západním směrem je samostatně stojí dům, který je napojen a
elektrickou energii. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s
omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a
specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska
kulturních zařízení. V okolí pozemku je pouze částečná vybavenost z hlediska
sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové
vzdálenosti a v místě je pobočka České pošty.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové
vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se
zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.
Zastávka hromadné dopravy je mimo zastavěné území obce - bez spojení a parkovací
možnosti jsou v širším okolí objektu.
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Tabulkový popis

Popis
oceňovaného
pozemku

2

Rozloha

3.182 m

Druh pozemku

zemědělský pozemek

Územní plán

Plochy pro zemědělskou výrobu - částečně koridor pro
silnici

Trvalé porosty

nejsou, vždy sezónní zemědělská výroba

Venkovní stavby

nejsou

Sklon pozemku

mírně svažitý

Oplocení

neoploceno

Přístupová cesta

přístup bezproblémový po zpevněné obecní cestě

Popis okolí

neobydlená oblast

Poloha v obci

na samotě

Vybavenost

dostupnost pouze menších obchodů s omezenou otevírací
dobou, v místě je dostupná základní škola, pro vyšší
vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět, v místě
je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních
zařízení, v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska
sportovního vyžití, nejdůležitější úřad/úřady v místě,
ostatní úřady v dojezdové vzdálenosti, v místě je pobočka
České pošty

Životní prostředí

klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivů, zeleň v
podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti, lokalita se
zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav

Spojení a parkovací možnosti

bez spojení - zastávka mimo zastavěné území obce,
parkovací možnosti v širším okolí objektu

Popis okolí

Věcná břemena

nejsou uvedena, ani podrobně zjišťována

Další informace

v územním plánu je vymezen koridor pro narovnání silnice I/19. V souvislosti s výstavbou
obchvatu obce Losiná je pravděpodobná realizace tohoto záměru v příštích 10 letech.
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6. Metoda ocenění
Pro účely určení obvyklé ceny k datu ocenění 27.05.2022 jsou použity všeobecně
uznávané a vyžadované oceňovací postupy.
Vymezení pojmu obvyklá cena:
ZÁKON č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku)
ČÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 2:
„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 vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje
hodnotu majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním.“
Pro určení obvyklé ceny je použit postup popsaný ve vyhlášce č. 488/2020 Sb. kterou se
mění vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Volba metody:
Za účelem určení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobě ocenění
majetku dle platného cenového předpisu a dle tržního porovnání. Základní metodika,
která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická metoda porovnání pomocí indexů
uvedená v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, nakladatelství CERM. Dále je použita
metodika "Postupy při oceňování majetku státu" vytvořená Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Rovněž se v rámci výpočtu používá metodika "Komentář k
určování obvyklé ceny (ocenění majetku a služeb)" vydaná Ministerstvem financí České
republiky.
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D. ZNALECKÝ POSUDEK
I) Ocenění dle platného cenového předpisu

Oceňovací předpis
Ocenění je provedeno podle 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., č. 228/2014 Sb.,
č. 225/2017 Sb. a č. 237/2020 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky
č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb., č.
188/2019 Sb., č. 488/2020 Sb. a č. 424/2021 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 151/1997 Sb.

1. Pozemek
Ocenění
Zemědělský pozemek oceněný dle § 6
Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:
Obce s 2-5 tisíci obyv. - sousední k.ú.:
Celková úprava ceny:
Parcelní
Výměra
JC
BPEJ
číslo
[m2]
[Kč/m2]
Pozemek
886
51400
3 182 12,77
Zemědělský pozemek oceněný dle § 6
Celkem:
3 182 m2

Název

Pozemek - zjištěná cena celkem

20,00%
20,00 %
Úprava
[%]
20,00

UC
[Kč/m2]
15,32

Cena
[Kč]
48 748,24
48 748,24

=

48 748,24 Kč

Výsledky analýzy dat
1. Pozemek

48 748,- Kč

Výsledná cena - celkem:

48 748,- Kč

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

50 000,- Kč

slovy: Padesáttisíc Kč
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II) Ocenění tržním porovnáním
Ocenění srovnávací metodou
Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi nabízenými k
prodeji nebo prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotě, za
kterou by nemovitost mohla být směněna. Při porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s
mnoha faktory (např. lokalita, velikost, stav či příslušenství).
Tyto faktory jsou zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto parametrů a
vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti.
Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze.

Pozemek parc. č. 886 v katastrálním území Nezvěstice
Pozemek v katastrálním území Nezvěstice, obec Nezvěstice
č.

K1 - poloha

K2 velikost

K3 - účel užití

K4 - inženýrské sítě

Oceňovaný
objekt

Nezvěstice,
Nezvěstice, okres
Plzeň-město

plocha
2
3182 m

zemědělské využití, část
pozemku součást
koridoru pro narovnání
silnice

v dosahu cca 100m el.
energie, cca 500m
kanalizace a vodovod

1

Příkosice, okres
Rokycany

plocha
2
3898 m

nestavební, zemědělský
pozemek

2

Rokycany, okres
Rokycany

plocha
2
4111 m

3

Mirošov, okres
Rokycany

plocha
2
7394 m

zemědělské využití,
nestavební pozemek
nestavební pozemek,
zemědělské využití,
částečně zeleň

4

Zruč, Zruč-Senec,
okres Plzeň-sever

plocha
2
6020 m

nestavební pozemek,
zemědělské využití

u stávajícíc zástavby
cca 300m daleko
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V Háječku,
Přeštice, okres
Plzeň-jih

plocha
2
5830 m

zemědělské využití,
nestavební pozemek

v dosahu cca 100m ve
stávajícíc zástavbě

v dosahu cca 100 el.
energie, kanalizace a
vodovod
cca 500m od
stávajícíc zástavby
ve vedlejší stavbě el.
energie,

K5 - další vlastnosti
u zemědělského sjezdu ze
silnice I19, u silnice vzrostlé
stromy, ve vzdálenosti 500m
zástavba
cca 100m od stávajícíc
zástavby obce
ve vzdálenosti cca 500m od
stávajícíc zástavby
vedle pozemku je užívaný
dům, možno zažádat o změnu
UP
u silnice, cca 300 od stávajícíc
zástavby, z druhé stavby
zástavba cca 400m
přímo u silnice, do 100m od
stávajícíc zástavby, možno
žádat o změnu UP
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č

Cena
požadovaná
resp.
zaplacená
2
za 1 m

Koef.
redukce
na
pramen

1

90,00 Kč

Nepoužit

2

62,00 Kč

Nepoužit

3

100,00 Kč

Nepoužit

4

116,28 Kč

Nepoužit

5

80,62 Kč

Nepoužit

Cena
po
redukci
na
pramen
90,00
Kč
62,00
Kč
100,00
Kč
116,28
Kč
80,62
Kč

K1 poloha

K2 velikost

K3 účel
užití

K4 inženýrské
sítě

K5 další
vlastnosti

K6 úvaha
odhadce

K1 x.
x K6

Cena
oceňovaného
objektu
odvozená ze
srovnání

0.98

0.98

1.00

1.08

1.10

1.00

1.1410

78,88 Kč

1.03

0.97

1.00

0.99

0.99

1.00

0.9792

63,32 Kč

0.99

0.96

0.99

1.05

1.10

1.00

1.0867

92,02 Kč

1.05

0.98

1.02

1.05

1.09

1.00

1.2012

96,80 Kč

0.99

0.98

1.00

1.06

1.10

1.00

1.1313

71,26 Kč

Celkem průměr
Minimum
Maximum
Směrodatná odchylka - s
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s
K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti
K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku
K3 - Koeficient úpravy na využití nemovitosti
K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti inženýrských sítí
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lepší - horší)
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší

80,46 Kč
63,32 Kč
96,80 Kč
13,98 Kč
66,48 Kč
94,44 Kč

Komentář k nemovitosti č. 1: Srovnávaný pozemek je relativně lepší napojením na inženýrské sítě a potenciálním
využitím než oceňovaná nemovitost.
Komentář k nemovitosti č. 2: Srovnávaný pozemek relativně odráží vysokou podobnost vzorku a oceňovaného
pozemku.
Komentář k nemovitosti č. 3: Srovnávaný pozemek relativně odráží vysokou podobnost vzorku a oceňovaného
pozemku.
Komentář k nemovitosti č. 4: Srovnávaný pozemek je relativně lepší umístěním, napojením na inženýrské sítě a
potenciálním využitím než oceňovaná nemovitost.
Komentář k nemovitosti č. 5: Srovnávaný pozemek je relativně lepší napojením na inženýrské sítě a potenciálním
využitím než oceňovaná nemovitost.
Komentář: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též srovnatelné.

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem:
Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na
80,46 Kč/m2
*
______________3.182 m2
= 256.011 Kč
Celková cena po zaokrouhlení:

256.000,-- Kč
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Ocenění dle metodiky:
- ÚZSVM (Postupy při oceňování majetku státu)
- MFČR (Komentář k určování obvyklé ceny)

Pozemek v katastrálním území Nezvěstice, obec Nezvěstice
č.

K1 - poloha

K2 velikost

K3 - účel užití

K4 - inženýrské sítě

Oceňovaný
objekt

Nezvěstice,
Nezvěstice, okres
Plzeň-město

plocha
2
3182 m

zemědělské využití, část
pozemku součást
koridoru pro narovnání
silnice

v dosahu cca 100m el.
energie, cca 500m
kanalizace a vodovod

1

Příkosice, okres
Rokycany

plocha
2
3898 m

nestavební, zemědělský
pozemek

2

Rokycany, okres
Rokycany

plocha
2
4111 m

3

Mirošov, okres
Rokycany

plocha
2
7394 m

zemědělské využití,
nestavební pozemek
nestavební pozemek,
zemědělské využití,
částečně zeleň

4

Zruč, Zruč-Senec,
okres Plzeň-sever

plocha
2
6020 m

nestavební pozemek,
zemědělské využití

u stávajícíc zástavby
cca 300m daleko

5

V Háječku,
Přeštice, okres
Plzeň-jih

plocha
2
5830 m

zemědělské využití,
nestavební pozemek

v dosahu cca 100m ve
stávajícíc zástavbě

v dosahu cca 100 el.
energie, kanalizace a
vodovod
cca 500m od
stávajícíc zástavby
ve vedlejší stavbě el.
energie,

K5 - další vlastnosti
u zemědělského sjezdu ze
silnice I19, u silnice vzrostlé
stromy, ve vzdálenosti 500m
zástavba
cca 100m od stávajícíc
zástavby obce
ve vzdálenosti cca 500m od
stávajícíc zástavby
vedle pozemku je užívaný
dům, možno zažádat o změnu
UP
u silnice, cca 300 od stávajícíc
zástavby, z druhé stavby
zástavba cca 400m
přímo u silnice, do 100m od
stávajícíc zástavby, možno
žádat o změnu UP

Výpočet relace dle čl. 5 odst. 3 „Postupy při oceňování majetku státu“.
Výpočet relace č.1
č.
1
2
3
4
5

2

Objektivizace nabídkové ceny
-

Cena po objektivizaci
90,00
62,00
100,00
116,28
80,62

Maximální hodnota
Minimální hodnota
Relace min vs. max hodnoty

116,28
62,00
1,8755

(případ č.4)
(případ č.2)
OK

Aritmetický průměr

89,78

Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
90,00
62,00
100,00
116,28
80,62

Výpočet dle metodiky UZSVM (Postupy při oceňování majetku státu)

Pozemek v katastrálním území Nezvěstice, obec Nezvěstice
č.

Oceňovaný
objekt

K1 - poloha

Nezvěstice,
Nezvěstice,
okres Plzeňměsto

K2 velikost

K3 - účel užití

K4 - inženýrské
sítě

K5 - další vlastnosti

plocha
2
3182 m

zemědělské využití,
část pozemku
součást koridoru pro
narovnání silnice

v dosahu cca 100m
el. energie, cca
500m kanalizace a
vodovod

u zemědělského sjezdu ze
silnice I19, u silnice
vzrostlé stromy, ve
vzdálenosti 500m
zástavba

Váha
srovnání

X

9

v dosahu cca 100
el. energie,
kanalizace a
vodovod
cca 500m od
stávajícíc zástavby

1

Příkosice, okres
Rokycany

plocha
2
3898 m

nestavební,
zemědělský
pozemek

2

Rokycany,
okres Rokycany

plocha
2
4111 m

3

Mirošov, okres
Rokycany

plocha
2
7394 m

zemědělské využití,
nestavební pozemek
nestavební pozemek,
zemědělské využití,
částečně zeleň

4

Zruč, ZručSenec, okres
Plzeň-sever

plocha
2
6020 m

nestavební pozemek,
zemědělské využití

u stávajícíc
zástavby cca 300m
daleko

5

V Háječku,
Přeštice, okres
Plzeň-jih

plocha
2
5830 m

zemědělské využití,
nestavební pozemek

v dosahu cca 100m
ve stávajícíc
zástavbě

ve vedlejší stavbě
el. energie,

cca 100m od stávajícíc
zástavby obce

2

ve vzdálenosti cca 500m
od stávajícíc zástavby
vedle pozemku je užívaný
dům, možno zažádat o
změnu UP
u silnice, cca 300 od
stávajícíc zástavby, z
druhé stavby zástavba cca
400m
přímo u silnice, do 100m
od stávajícíc zástavby,
možno žádat o změnu UP

3
3

1

2

Výpočet základní ceny
č.
1
2
3
4
5

2

Objektivizace nabídkové ceny
-

Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
90,00
62,00
100,00
116,28
80,62

Cena po objektivizaci
90,00
62,00
100,00
116,28
80,62

Mezisoučet

Váha
2
3
3
1
2

Součin
180,00
186,00
300,00
116,28
161,24
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943,52

Celkem

85,77

Základní cena: 85,77 Kč/m2
Úprava ceny dle čl. 5 odst. 4 a 5:
85,77 * 1,0000 = 85,77 Kč/m2
Výsledná cena dle metodiky popsané v dokumentu „Postupy při oceňování majetku
státu“ je vzhledem k výše uvedenému stanovena na
85,77 Kč/m2
______________* 3.182 m2
= 272.920,14 Kč
Celková cena po zaokrouhlení:

273.000,-- Kč

Výpočet dle metodiky MFČR
Vyloučení extrémní hodnoty
č.
1
2
3
4

Cena požadovaná resp. zaplacená za 1 m
90
62
100
116

2

Objektivizace nabídkové ceny
-

Cena po objektivizaci
90,00
62,00
100,00
116,28

10

5

81

-

80,62

Střední hodnota
Medián
Rozdíl max-min
Minimum
Maximum

89,78
90,00
54,28
62,00
116,28

Rozdělení četnosti
62
76
89
103

Třídy
až
až
až
až

Četnost

Pravděpodobnost

76
89
103
116

1
1
2
1

0.2
0.2
0.4
0.2

Četnost
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Četnost

76

89

103

116

až

až

až

až

62

76

89

103

Výsledná cena dle metodiky MFČR je stanovena v rozsahu:
od 89,14 Kč/m2do 102,70 Kč/m2
______________* 3.182 m2
od 283.643,48 Kč do 326.791,40 Kč
Celková cena po zaokrouhlení:

od 284.000,-- Kč do 327.000,-- Kč
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E. Rekapitulace, odůvodnění, kontrola:
I) Ocenění dle platného cenového předpisu

50.000,-- Kč
II) Ocenění tržním porovnáním

Výsledek dle srovnávací metody
256.000,-- Kč
Výsledek dle metodiky ÚZSVM
273.000,-- Kč
Výsledek dle metodiky MFČR
od 284.000,-- Kč do 327.000,-- Kč
Výše uvedenými metodikami byly vypočteny dílčí ceny, které se stanou základem
pro určení výsledné obvyklé ceny. Základní ceny pro ocenění podle oceňovací
vyhlášky jsou vyhodnocované statisticky zpětně a jelikož ceny nemovitostí v posledních
letech relativně rostou, může tak jít o příčinu rozdílu mezi cenami.
SOUHRN podíl 1/6 na předmětné nemovitosti – pozemku
Předmětem znaleckého posudku je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6 na výše
uvedených nemovitých věcech. V takovém případě je nutné zohlednit nižší tržní
atraktivitu z důvodu ocenění pouze podílu 1/6 na oceňovaném pozemku. Cenu
redukujeme na základě předchozího tvrzení o 20% z ceny 256.000,-Kč určené
výsledkem srovnávací metody. Obvyklou cenu spoluvlastnického podílu o velikosti
id. 1/6 na předmětném pozemku stanovujeme v daném místě a čase po zaokrouhlení
na

34.000,-- Kč
F. ZÁVĚR:
Znalecký úkol: Výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely
exekučního řízení.
Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena podílu předmětné nemovitosti v
daném místě a čase určena po zaokrouhlení na

34.000 Kč
Slovy: třicetčtyřitisíc korun
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Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl přibrán externí konzultant.
Za zpracování znaleckého posudku byla sjednána smluvní odměna.
Vypracoval:
XP invest, s. r. o.-znalecký ústav v oboru Ekonomika, Ceny a odhady, nemovitosti, Ing.
Pavel Hrouda, Martin Málek, František Kořínek
Mánesova 1374/53, 12000 Praha
Tel.: +420737858334
Email: info@xpinvest.cz
V Praze, dne 05.06.2022

………………………… …………………………… ………………………….
Pavel Hrouda

Martin Málek

František Kořínek

G. Znalecká doložka
Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti,
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve
znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb. k provedení
zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem
spravedlnosti České republiky, č. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 2012 do prvního
oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s
rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je
zapsán pod pořadovým číslem 16568-1210/2022 znaleckého deníku. Znalec si je vědom
následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, podle ustanovení §127a zákona č.
99/1963 Sb. občanský soudní řád, v platném znění.
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H. Seznam příloh
výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, ortofoto mapa, fotodokumentace
předmětu ocenění, výřez z územního plánu, srovnávané nemovitosti, výřez z povodňové
mapy

I. Přílohy
Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě
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15

16

17
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Pořízená fotodokumentace
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Srovnávané nemovitosti
Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1
1. Identifikace

2

Prodej, Pozemek, 3898 m , Příkosice,
okres Rokycany
Celková cena: 350.820 Kč
Adresa: Příkosice, okres Rokycany

2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci)

3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě))
Adresa

Příkosice, okres Rokycany

Číslo řízení

V-1197/2022408

Cena dle kupní
smlouvy

350 820 Kč

Plocha pozemku
(m2)

3898

Kupní smlouva
podepsaná dne

06.04.2022

Současné využití

zemědělská
půda

Slovní popis
Prodej pozemku p. č. 1414/32 Umístění: Příkosice Možnost využití: Hledáte pozemek
na zajímavou investici? Pak by vám neměla uniknout naše nabídka parcely o celkové
ploše 3 898 m2 v Příkosicích. Jedná se o nestavební pozemek na okraji obce. Okolí:
Příkosice jsou obec, která se nachází v okrese Rokycany v Plzeňském, zhruba třináct
kilometrů jihovýchodně od Rokycan. Žije zde 420 obyvatel. Příkosice jsou rozděleny na
20

Dolní Příkosice ležící na severovýchodě a Horní Příkosice ležící na jihozápadě v sedle
mezi kopcem Ve Skalách a pahorkem Kuželkovic vršek. Spojení s většími městy a
okolí: Příkosice jsou velmi dobře situované a autem budete za 14 minut v Rokycanech,
25 minut v Plzni a 35 minut v Příbrami. V obci je autobusová a vlaková zastávka, ze
které se dostanete přímým spojem do Rokycan. V blízkém okolí najdete hned dva
zámky a rozhlednu. Vybavení obce: Najdete zde potraviny, restauraci a mateřskou
školu, o kterou je značný zájem i ze strany rodičů a dětí z okolních vesnic. Ze zdejších
společenských organizací patří mezi nejaktivnější Tělovýchovná jednota Čechie s
oddíly fotbalu, florbalu a ledního hokeje, Sbor dobrovolných hasičů, výjezdní jednotka
hasičů, sportovní skupiny mužů a žen v hasičském sportu, Myslivecké sdružení Hubert,
včelaři a modelářský kroužek chlapců a děvčat, vedený spolkem PIONÝR Hrádek u
Rokycan.
4. Fotodokumentace

5. Mapové zobrazení

Oceňovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2
1. Identifikace

2

Prodej, Pozemek, 4111 m , Rokycany,
okres Rokycany
Celková cena: 254.882 Kč
Adresa: Rokycany, okres Rokycany

2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci)

3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě))
Adresa

Rokycany, okres Rokycany

Plocha pozemku
(m2)

4111

Cena dle kupní
smlouvy

254 882 Kč

Současné využití

zemědělská
půda

Kupní smlouva
podepsaná dne

28.02.2022

Umístění objektu

Klidná část
obce

Číslo řízení

V-661/2022-408

Slovní popis
Prodej pole o celkové výměře 4111 m2, které se nachází v blízkosti obce Rokycany.
Výměra se rozkládá v jednom kuse obdélníkového pozemku. Pro více informací
kontaktujte makléře.
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4. Fotodokumentace

5. Mapové zobrazení

Oceňovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3
1. Identifikace

2

Prodej, Pozemek, 7394 m , Mirošov,
okres Rokycany
Celková cena: 739.400 Kč
Adresa: Mirošov, okres Rokycany
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2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci)

3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě))
Adresa

Mirošov, okres Rokycany

Číslo řízení

V-384/2022408

Cena dle kupní
smlouvy

739 400 Kč

Plocha pozemku
(m2)

7394

Kupní smlouva
podepsaná dne

02.02.2022

Současné využití

zemědělská
půda

Slovní popis
Prodej pozemku p. č. 2185/15 Umístění: Mirošov Velikost: 7 394 m2 Možnost
využití: Hledáte vhodný pozemek na investici? Pak se podívejte na naši jedinečnou
nabídku nestavební parcely o velikosti 7 394 m2 v hezkém prostředí u
Mirošova. Okolí: Město Mirošov se nachází v okrese Rokycany v Plzeňském kraji, v
lesní krajině při úpatí Brd. Rokycany jsou pouhých 8 km od pozemku. Městem prochází
železniční trať 175 Rokycany – Nezvěstice. Poznámka: Pozemek je v tuto chvíli
propachtovaný a bude volný v říjnu tohoto roku. Toto reklamní a obchodní sdělení má
pouze informativní charakter a není návrhem na uzavření smlouvy.
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4. Fotodokumentace

5. Mapové zobrazení

Oceňovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4
1. Identifikace

2

Prodej, Pozemek, 6020 m , Zruč, ZručSenec, okres Plzeň-sever
Celková cena: 700.000 Kč
Adresa: Zruč, Zruč-Senec, okres Plzeňsever
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2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci)

3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě))
Adresa

Zruč, Zruč-Senec, okres Plzeň-sever

Plocha pozemku
(m2)

6020

Cena dle kupní
smlouvy

700 000 Kč

Současné využití

zemědělská
půda

Kupní smlouva
podepsaná dne

10.02.2022

Umístění objektu

Okraj obce

Číslo řízení

V-776/2022-407

Slovní popis
Prodej pole o celkové velikosti 6.020 m2 ve Zruči. Pozemek je rovinatý a nachází se na
hranici Zruče a Třemošné. Vzhledem k žádané lokalitě se jedná o zajímavou investiční
příležitost. Doporučujeme.
4. Mapové zobrazení

Oceňovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5
1. Identifikace

2

Prodej, Pozemek, 5830 m , V Háječku,
Přeštice, okres Plzeň-jih
Celková cena: 470.000 Kč
Adresa: V Háječku, Přeštice, okres
Plzeň-jih

2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci)

3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě))
Adresa

V Háječku, Přeštice, okres Plzeň-jih

Číslo řízení

V-7541/2021406

Cena dle kupní
smlouvy

470 000 Kč

Plocha pozemku
(m2)

5830

Kupní smlouva
podepsaná dne

07.12.2021

Současné využití

zemědělská
půda

Slovní popis
Prodej zemědělského pozemku v Přešticích Nabízím Vám k prodeji velmi zajímavý
pozemek s celkovou výměrou 5 830 m2 nacházející se v katastrálním území Přeštice.
Poloha nabízeného pozemku je takřka ideální. Leží na okraji obce a díky své poloze u
příjezdové cesty je výborně dostupný automobilem a stejně tak i veškerou zemědělskou
technikou. Dále je zde i vyšší BPEJ a na pozemku je pacht na DN s výpovědí 1 rok. V
katstru nemovitostí je veden jako orná půda. Jedná se o pozemek parc. 2434, zapsaný
na LV 1266. Je prodáván v zastoupení přímého majitele a neplatíte tak žádnou provizi
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navíc. Pokud Vás nabídka zaujala neváhejte mne kontaktovat na telefonním čísle nebo
e-mailové adrese.
4. Fotodokumentace

5. Mapové zobrazení

Oceňovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým
číslem 149786809-28769-220621130840, skládající se z 28 listů (stránek textu), se doslovně shoduje
s obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Kateřina Fraňková
Vystavil: JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor dne 21.06.2022

149786809-28769-220621130840

Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb. prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst
veřejné správy.
Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek ( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky ). Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje
správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

