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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 17295-1937/2022 

  

Zadavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Litoměřice 
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. 
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice 

  

Číslo jednací: 124 EX 6123/21 
  

Účel znaleckého posudku: Výpočet a určení obvyklé ceny nemovitých 
věcí pro účely exekučního řízení. 

  

Obor, odvětví, specializace: Ekonomika, Ceny a odhady, nemovitosti 
  

Adresa předmětu ocenění: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad 
Kněžnou 

  

Prohlídka předmětu ocenění provedena 
dne: 

19.09.2022 

  

Zpracováno ke dni: 19.09.2022 
  

Zhotovitel: XP invest, s. r. o.-znalecká kancelář v oboru 
Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

  

Znalecký posudek obsahuje 14 stran textu včetně titulního listu a 14 stran příloh. Objednateli 
se předává ve 2 vyhotoveních. 

  

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 26.09.2022 
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A. ZADÁNÍ 

1. Znalecký úkol - odborná otázka 
Určení obvyklé ceny pozemku parc. č. 650/11 v obci Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad 
Kněžnou, katastrální území Skuhrov nad Bělou. 

  

2. Účel znaleckého posudku 

Výpočet a určení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely exekučního řízení. 

  

3. Skutečnosti sdělené zadavatelem 

Zadavatel nesdělil žádné skutečnosti, které by měly vliv na výsledek 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 

snímek katastrální mapy, informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, výpis z 
elektronické verze katastru nemovitostí, povodňová mapa, systém INEM - technické řešení a 
databáze realitních transakcí, informace zjištěné při prohlídce, informace realitních kanceláří, 
územní plán 

  

3. Věrohodnost zdrojů 

Uvedené zdroje byly vybrány s důrazem na maximální věrohodnost. 
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C. NÁLEZ 

1. Základní informace 
Název předmětu ocenění: Pozemek parc. č. 650/11 
Adresa předmětu ocenění: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad 

Kněžnou 
Kraj: Královéhradecký kraj 
Okres: Rychnov nad Kněžnou 
Obec: Skuhrov nad Bělou 
Ulice:  
Katastrální území: Skuhrov nad Bělou 

  

2. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka byla provedena dne 19.09.2022. Byla provedena celková prohlídka předmětu 
ocenění.  

  

3. Vlastnické a evidenční údaje 
Vlastnické právo: 

Peterka Jakub, č. p. 107, 51703 Skuhrov nad Bělou 

Nemovitosti: 

Pozemek parc. č. 650/11 v obci Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou, katastrální 
území Skuhrov nad Bělou. 

  

4. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace odpovídá skutečnému stavu.  
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5. Celkový popis nemovitosti 
Popis pozemku a lokality 

Jedná se o pozemek parc. č. 650/11 o celkové výměře 670 m2. 

Oceňovaný pozemek je užíván jako zahrada. Dle územního plánu je pozemek regulován jako 
plochy rekreace - zahrádkářské osady. Pozemek je tedy užíván v souladu s územním plánem. 

Na pozemku je možné dle platného územního plánu vystavět zahrádkářskou chatu. 

Sklon pozemku je mírně svažitý až svažitý, je oplocený pletivem do ocelových sloupků, z části 
poškozeným. Na pozemku se nachází starší ovocné dřeviny a náletový porost, hospodářsky 
nevýznamný. Pozemek je pravděpodobně delší dobu neobhospodařovaný a působí zanedbaně. 

Přístup je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě přes pozemky parc. č. 650/1 a 653. 
Pozemek se nachází na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá řídce osídlené rekreační 
lokalitě. 

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

Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň 
v podobě lesů a luk je v bezprostřední blízkosti. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím 
výskytu záplav. 

Je zde pouze zastávka autobusových spojů a parkovací možnosti jsou dobré na vlastním 
pozemku. 

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Dle KN se pozemek nachází v oblasti rozsáhlého chráněného území. Ve veřejně dostupných 
mapách ale žádné chráněné území nebylo zjištěno. 

Tabulkový popis pozemku 

Parcelní číslo parc. č. 650/11 

Celková výměra 670 m2 

Druh pozemku zahrada 

Územní plán plochy rekreace - zahrádkářské osady 

Trvalé porosty ovocné stromy, náletové dřeviny 

Sklon pozemku svažitý 

Oplocení pletivo do ocelových sloupků, poškozeno 

Přístupová cesta k pozemku přístup po nezpevněné obecní cestě 

 Tabulkový popis okolí 
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Popis okolí řídce osídlená rekreační lokalita 

Poloha v obci jižní okraj obce 

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 obci je pobočka České pošty  

Životní prostředí klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivů;  

zeleň v podobě lesů a luk v bezprostřední 
blízkosti;  

lokalita se zanedbatelným nebezpečím 
výskytu záplav  

Spojení a parkovací možnosti pouze zastávka autobusových 
spojů; parkování na vlastním pozemku  

  

Tabulkový popis ostatní 

Věcná břemena oceňované nemovitosti nejsou zatíženy 
věcnými břemeny 

Další informace rozsáhlé chráněné území 
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6. Metoda ocenění 
Pro účely určení obvyklé ceny k datu ocenění 19.09.2022 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: 

„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 
oceňování. 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.“ 

  

V rámci systému INEM a v datech katastru nemovitostí se nepodařilo dohledat potřebný počet 
realizovaných transakcí, aby byl naplněn postup pro stanovení obvyklé ceny dle §1a vyhlášky. 
Z toho důvodu je postupováno podle §1b a je určena tzv. tržní hodnota. 

Volba metody: 

- dle §1c vyhlášky 441/2013 Sb. v platném znění byla určena cena zjištěná 

- metoda porovnání pomocí indexů uvedená v publikaci Teorie a praxe oceňování nemovitých 
věcí, nakladatelství CERM. 
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D. POSUDEK 
Ocenění dle cenového předpisu - zjištěná cena 

Kraj: Královéhradecký 
Okres: Rychnov nad Kněžnou 
Obec: Skuhrov nad Bělou 
Katastrální území: Skuhrov nad Bělou 
Počet obyvatel: 1 115 
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 725,00 Kč/m2 

Koeficienty obce 
Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: 1001 - 2000 obyvatel III  0,70 
O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,60 
O3. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 

vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (mimo Prahu a Brna) v 
nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 

IV  1,01 

O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod a 
kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn 

II  0,85 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka, nebo 
autobusová zastávka 

III  0,90 

O6. Občanská vybavenost v obci: Rozšířená vybavenost (obchod, 
služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) 
služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) 

II  0,98 

 
Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 231,00 
Kč/m2 

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. 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá 
poptávce 

II  0,00 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 
území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 
IV  1,00 
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7. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,90 
8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území 

vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 přílohy č. 2  (kromě 
Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km 
včetně 

V  1,02 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 
ambulantní zařízení a základní škola) 

II  1,00 

 
V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 
přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,918 
  i = 1  

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,000 
  i = 1  
 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Stavby pro rodinnou rekreaci 
Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  0,85 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rekreační 
oblasti 

III  0,05 

3. Poloha pozemku v obci: Okrajové části obce III  0,05 
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 

Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci 
III  -0,15 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci není 
dostupná žádná občanská vybavenost v obci 

III  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Přístup po nezpevněné 
komunikaci, špatné parkovací možnosti 

III  -0,03 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka od 201 do 1000, MHD – 
špatná dostupnost centra obce 

II  0,00 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 
komerčního využití 

II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez vlivu na cenu. II  0,00 
 
  

11 
 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,782 
  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 
přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,718 
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V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,782 

1. Pozemek 

1.1. pozemky 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 1,000 
Index polohy pozemku IP = 0,782 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 

včetně - ostatní orientace 
IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 
4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 
6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 +Pi = 1,000 
  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 1,000 * 0,782 = 0,782 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této 
ceny odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 
[Kč/m2]  

Index Koef. 
Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 9 odst. 4 a) - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavění  
§ 9 odst. 4 a)  231,-  0,782  0,300  54,19 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 9 odst. 4 a) zahrada 650/11 670 54,19  36 307,30 
Stavební pozemek - celkem 670   36 307,30 
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1.2. Porosty 

Ovocné dřeviny: příloha č. 36.  

Zahrádkářský typ ovocnářství: 

Název  
Stáří [roků] Počet, 

Výměra 
Jedn. cena 
[Kč / jedn.] 

Úprava [%] Upr. cena  
[Kč / jedn.] 

Cena 
[Kč] 

slíva  
35  2 Ks  261,- - 20 %  208,80  417,60 

Součet: =  417,60 Kč 
Celkem - ovocné dřeviny: =  417,60 Kč 

Porosty - zjištěná cena celkem =  417,60 Kč 

Pozemek - rekapitulace 
1.1. Pozemky:   36 307,30 Kč 

Pozemek - zjištěná cena celkem =  36 724,90 Kč 
 

Výsledky analýzy dat 
1. Pozemek  36 725,- Kč 

1.1. Oceňované pozemky  36 307,30 Kč 
1.2. Porosty  418,- Kč 
  = 36 725,- Kč  

Výsledná cena - celkem:  36 725,- Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  36 730,- Kč 

slovy: Třicetšesttisícsedmsettřicet Kč 
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Ocenění tržním porovnáním - metoda porovnání pomocí indexů 

Metoda tržního porovnání pomocí indexů je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými 
nemovitostmi nabízenými k prodeji, respektive prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak 
poskytuje relevantní informaci o ceně, 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 určit hodnotu oceňované nemovitosti. 

  

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze. 

  

Pozemek parc. č. 650/11 v katastrálním území  

Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou 
  

č. K1 - lokalita K2 - plocha 
pozemku K3 - účel užití K4 - inženýrské 

sítě K5 - jiné 

  

Oceňovaný objekt 

Skuhrov nad 
Bělou, okres 
Rychnov nad 

Kněžnou 

670 m2 

zahrada, možnost 
výstavby 

zahradního 
domku 

bez sítí 
svažitý, 

neudržovaný, 
oplocený 

  

1 

Doudleby nad 
Orlicí, okres 
Rychnov nad 

Kněžnou 

944 m2 

zahrada, možnost 
výstavby 

zahradního 
domku 

bez sítí 

svažitý, 
neudržovaný, 

zanedbaná stavba 
chaty 

2 
Val, okres 

Rychnov nad 
Kněžnou 

3357 m2 
zahrada, sad, bez 

možnosti 
výstavby 

bez sítí svažitý, neoplocený 

3 

Kostelec nad 
Orlicí, okres 
Rychnov nad 

Kněžnou 

2935 m2 
zahrada, bez 

možnosti 
výstavby 

bez sítí rovinatý, oplocený, 
udržovaný 

4 
Provodov, 

Provodov-Šonov, 
okres Náchod 

2015 m2 
zahrada, bez 

možnosti 
výstavby 

v dosahu 
svažitý, 

neudržovaný, 
neoplocený 

5 Vysokov, okres 
Náchod 1711 m2 

zahrada, bez 
možnosti 
výstavby 

plyn na hranici 
pozemku 

rovinatý, oplocený, 
udržovaný 

  



12 

č. Cena 
požadovaná 
resp. 
zaplacená za 
1 m2 
podlahové 
plochy 

Koef. 
redukce 
na 
pramen 

Cena po 
redukci na 
pramen 

K1 
lokalita 

K2 
plocha 
pozemku 

K3 
účel 
užití 

K4 
inženýrské 
sítě 

K5 
jiné 

K1 x ... x 
K5 

Cena oceňovaného 
objektu odvozená 
ze srovnání 

1 476,69 Kč 1 476,69 Kč 1.1 0.97 1 1 1.15 1.22705 388,48 Kč 
2 250,00 Kč 1 250,00 Kč 0.9 0.85 0.9 1 0.97 0.667845 374,34 Kč 
3 325,20 Kč 0.9 292,68 Kč 1.15 0.87 0.9 1 1.05 0.9454725 309,56 Kč 
4 400,00 Kč 0.85 340,00 Kč 1 0.9 0.9 1.05 0.98 0.83349 407,92 Kč 
5 490,00 Kč 0.9 441,00 Kč 1.1 0.92 0.9 1.05 1.05 1.004157 439,17 Kč 
  
Celkem průměr 383,90 Kč
Minimum 309,56 Kč
Maximum 439,17 Kč
Směrodatná odchylka - s 48,14 Kč
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 335,75 Kč
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 432,04 Kč
K1 - Koeficient úpravy: lokalita 
K2 - Koeficient úpravy: plocha pozemku 
K3 - Koeficient úpravy: účel užití 
K4 - Koeficient úpravy: inženýrské sítě 
K5 - Koeficient úpravy: jiné 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 
 

Komentář k nemovitosti č. 1: Srovnávaný vzorek má relativně lepší vlastnosti – zejména lepší 
lokalita a stavba chaty. Z toho důvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x ... x K6) vyšší než 
1. 
 

Komentář k nemovitosti č. 2: Srovnávaný vzorek má relativně horší vlastnosti – zejména 
horší lokalita a větší velikost pozemku. Z toho důvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x ...x 
K6) nižší než 1. 
 

Komentář k nemovitosti č. 3: Celkový koeficient úpravy (K1 x...x K6) odráží ve výsledku 
vysokou podobnost vzorku a oceňované nemovitosti. 
 

Komentář k nemovitosti č. 4: Srovnávaný vzorek má relativně horší vlastnosti – zejména 
větší velikost a horší možnosti využití. Z toho důvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x ...x 
K6) nižší než 1. 
 

Komentář k nemovitosti č. 5: Celkový koeficient úpravy (K1 x...x K6) odráží ve výsledku 
vysokou podobnost vzorku a oceňované nemovitosti. 
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Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí je srovnávací 
hodnota předmětné nemovitosti určena následovně 

383,90 Kč/m2 

                                        * 670 m2 

= 257 210 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

257 000 Kč 

 

  

 

E. REKAPITULACE, ODŮVODNĚNÍ V ROZSAHU 
UMOŽŇUJÍCÍM PŘEZKOUMATELNOST 
ZNALECKÉHO POSUDKU, KONTROLA 
  

Výsledek dle cenového předpisu 

36 730 Kč 

 

Výsledek dle tržního porovnání - metoda porovnání pomocí indexů 

257 000 Kč 

 

 

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.  
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F. ZÁVĚR 
Znalecký úkol - odborná otázka: 

Určení obvyklé ceny pozemku parc. č. 650/11 v obci Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad 
Kněžnou, katastrální území Skuhrov nad Bělou. 

V rámci systému INEM a v datech katastru nemovitostí se nepodařilo dohledat potřebný počet 
realizovaných transakcí, aby byl naplněn postup pro stanovení obvyklé ceny dle §1a vyhlášky. 
Z toho důvodu je postupováno podle §1b a je určena tzv. tržní hodnota. 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám 
polohy nemovitostí je tržní hodnota předmětné nemovitosti v daném místě a čase určena 
po zaokrouhlení na 

257 000,- Kč 

Slovy: dvěstěpadesátsedmtisíc korun českých 

Vypracoval: 

XP invest, s. r. o.-znalecká kancelář v oboru Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti, Jan 
Chroust, Martin Málek, Ing. Zdeněk Mazáček 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

V Praze, dne 26.09.2022 

 

 

………………………….……. ……………………….…… ……….……………………… 

                Jan Chroust                               Martin Málek                      Ing. Zdeněk Mazáček 

 

Za zpracování znaleckého posudku byla sjednána smluvní odměna. 

 

G. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudek jsme podali jako kancelář kvalifikovaná pro výkon znalecké činnosti, 
jmenovaná 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 17295-
1937/2022 znaleckého deníku. 
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H. SEZNAM PŘÍLOH 

výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, ortofoto mapa, fotodokumentace předmětu 
ocenění, výřez z územního plánu, srovnávané nemovitosti 

  

I. PŘÍLOHY 

Výpis z elektronické verze katastru nemovitostí 
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Ortofoto mapa 

 

Mapa 
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Výřez z územního plánu 
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Fotodokumentace předmětu ocenění 
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Srovnávané nemovitosti 

 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1 

1. Identifikace 

 

Pozemek, 944 m², Doudleby nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou 

Celková cena:  450 000 Kč 

Lokalita: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad 
Kněžnou 

 

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

 

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

Lokalita Doudleby nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou 

Cena dle KS 450 000 Kč 

Číslo řízení V-557/2022-607 Datum podpisu KS 28.01.2022 
Plocha pozemku 944 m2 Druh pozemku Zahrada 
 

Pozemek o výměře 944 m2 s nedokončenou stavbou zahrádkářské chaty v Doudlebech nad Orlicí, okr. Rychnov 
nad Kněžnou. Pozemek se nachází v západní části městyse Doudleby nad Orlicí, mimo zastavěné území obce, v 
lokalitě Grunda, ve svažitém terénu (s jižní expozicí) nad cyklostezkou a železniční tratí. Přístup na pozemek je 
z jižní strany ze zmíněné cyklostezky, případně ze severní strany po obecním pozemku při okraji pole. 
Zahrádkářská chata stojí v severní části pozemku – při jeho severním okraji a nelze vyloučit, že malou částí 
přesahuje do sousedního obecního pozemku. Jde o zděnou podsklepenou chatu s jedním nadzemním podlažím a 
podkrovím pod sedlovou střechou. Zastavěná plocha vč. přízemní přístavby činí cca 24 m2 (neodpovídá 
stavebnímu povolení). Chata byla postavena na základě stavebního povolení z roku 1993, nebyla však zcela 
dokončena a nebyla zkolaudována (kolaudační řízení r. 2008 přerušeno a vlastník vyzván k odstranění závad; 
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bližší informace u zprostředkovatele). Objekt je dnes ve zhoršeném zanedbaném stavu, případné dokončení a 
zajištění kolaudace bude již věcí kupujícího. Energetická náročnost budovy: třída G (mimořádně nehospodárná). 
Mimo zastavěnou plochu je pozemek zarostlý náletovou vegetací, dlouhodobě neudržovaný. Dle územního 
plánu městyse Doudleby nad Orlicí náleží pozemek do smíšených ploch nezastavěného území.   Prodej 
majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.   Prodej nejvyšší nabídce.   Lhůta 
pro podávání nabídek končí 15.10.2021, ve 12:00 hod. 

4. Fotodokumentace 

 

 

 

 

5. Mapové zobrazení 
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2 

1. Identifikace 

 

Pozemek, 3357 m², Val, okres Rychnov nad 
Kněžnou 

Celková cena:  839 250 Kč 

Lokalita: Val, okres Rychnov nad Kněžnou 

 

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

 

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

Lokalita Val, okres Rychnov nad 
Kněžnou 

Cena dle KS 839 250 Kč 

Číslo řízení V-2448/2022-607 Datum podpisu KS 20.04.2022 
Plocha pozemku 3357 m2 Druh pozemku Zahrada 
 

Nabízíme k prodeji pozemek na okraji obce Val u Dobrušky o výměře 3357 m2. Pozemek se nachází v místní 
části Valské doly. V blízkosti pozemku vede cyklostezka Valským údolím a Bačetický potok. Pozemek je 
vedený v Katastru nemovitostí jako trvalý travní porost a územním plánem jako plochy smíšenáné nezastavěné. 
K pozemku vede obecní komunikace. Pozemek je tak tedy vhodný k rekreaci, či chovu koní, ovocný sad apod. 
Dobruška je vzdálená cca. 3 km. Pro další informace volejte makléře. Do konce února 2022 nabízíme 
prostřednictvím našeho partnera úrokové sazby od 4,29 % p.a. Více informací Vám sdělí náš specialista na 
prohlídce. 
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4. Fotodokumentace 

 

 

 

 

5. Mapové zobrazení 
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3 

1. Identifikace 

 

Pozemek, 2935 m², Kostelec nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou 

Celková cena:  954 450 Kč 

Lokalita: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad 
Kněžnou 

 

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

 

3. Celkový popis nemovitosti(dle dat uvedených v inzerci) 

Lokalita Kostelec nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou 

Cena 954 450 Kč 

Poznámka k ceně Cena včetně právního servisu 
a provize RK. V případě více 
zájemců může RK využít pro 
výběr kupujícího formu aukce. 

Plocha pozemku 2935 m2 

Poloha nemovitosti Polosamota Druh pozemku Zahrada 
 

Momentálně máte jedinečnou možnost splnit si sen o vlastním kousku přírody, kam budete utíkat od 
každodenních starostí, kde budete užívat klid a soukromí. Tímto Vás zvu na prohlídkový den, který se koná 
01.08.2022 mezi 13:00 - 16:00 hodinou, kontaktujte prosím makléře a rezervujte si čas Vaši prohlídky. Na 
samotném okraji obce, v malebném zákoutí u lesa, kousek od řeky a místního koupaliště je právě k mání tato 
zahrada. Se svou úctyhodnou výměrou 2935 m² poskytuje dostatek prostoru k seberealizaci a vytvoření útulného 
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prostředí pro Vás, rodinu a Vaše blízké. Žádné inženýrské sítě zde nejsou zavedeny, nicméně jak vodovod, 
elektřina, plyn, tak i internet jsou v dosahu. Podotýkáme, že pozemek není stavební, avšak s trochou trpělivosti a 
vytrvalosti může budoucí majitel žádat o změnu, která by vzhledem k okolní situaci mohla být kladně vyřízena. 
Přístup je zajištěn po obecní nezpevněné komunikaci. S nejvýhodnějším financováním Vám rádi pomůžeme. 
Více informací u makléře. 

4. Fotodokumentace 

 

 

 

 

5. Mapové zobrazení 
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4 

1. Identifikace 

 

Pozemek, 2015 m², Provodov, Provodov-Šonov, 
okres Náchod 

Celková cena:  806 000 Kč 

Lokalita: Provodov, Provodov-Šonov, okres Náchod 

 

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

 

3. Celkový popis nemovitosti(dle dat uvedených v inzerci) 

Lokalita Provodov, Provodov-Šonov, 
okres Náchod 

Cena 806 000 Kč 

Plocha pozemku 2015 m2 Poloha nemovitosti Klidná část obce 
Druh pozemku Zahrada   
 

Nabízíme k prodeji pozemek č. 359, který je katastru nemovitostí veden jako zahrada. Velikost pozemku je 
2015m2, v k.ú. Provodov, který je situován v klidné části obce Václavice. Nachází se na slunném místě u lesa a 
nabízí krásné výhledy do krajiny. V okolí pozemku jsou značené turistické trasy. Jedná se o skvělé místo k 
rekreaci, jelikož je hned u lesa. Nedaleko se navíc nachází vodní nádrž Rozkoš, kde si můžete užít relax u vody, 
vyzkoušet různé vodní sporty nebo si zajít do kempu na minigolf. A také známé Babiččino Údolí a zámek 
Ratibořice. Příjezd k pozemku je po asfaltové obecní komunikaci. K pozemku se dá také snadno dostat díky 
dostupnosti vlakové zastávky "Václavice". Pozemek není napojen na inženýrské sítě, ale díky blízkosti okolní 
zástavby se nabízí možnost vybudování přípojek. Pozemek je územním plánem veden jako plochy smíšené 
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nezastavěného území - přírodní, zemědělské. Obec Provodov-Šonov disponuje občanskou vybaveností.   Pro 
více informací kontaktujte makléřku. S výhodným financováním Vám rádi pomůžeme. 

4. Fotodokumentace 

 

 

 

 

5. Mapové zobrazení 
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5 

1. Identifikace 

 

Pozemek, 1711 m², Vysokov, okres Náchod 

Celková cena:  838 390 Kč 

Lokalita: Vysokov, okres Náchod 

 

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

 

3. Celkový popis nemovitosti(dle dat uvedených v inzerci) 

Lokalita Vysokov, okres Náchod Cena 838 390 Kč 
Plocha pozemku 1711 m2 Druh pozemku Zahrada 
 

Nabízíme k prodeji pozemky s nádherným výhledem – zahrada o výměře 1303 m2 s přístupem po vlastní 
zpevněné štěrkové komunikaci o výměře 408 m2. Dle územního plánu obce je pozemek veden v zemědělských 
plochách a leží v regionálním biokoridoru, poblíž plánovaného obchvatu. Pozemek vhodný k využití jako 
zahrada, zeleninová zahrádka, ovocný sad nebo chov drobného zvířectva s možností využití stávající dřevěné 
kůlny. Pilíř PL je umístěn na hranici pozemku. 
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4. Fotodokumentace 

 

 

 

 

5. Mapové zobrazení 

 

 


