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1. Zadání znaleckého posudku
Znalci se ukládá, aby ocenil spoluvlastnický podíl v míře 1/9 povinného nacházejících se
v katastrálním území Kfely u Ostrova – pozemky p.č.351/11 a 351/12.
Znalec ocení zvlášť spoluvlastnický podíl výše popsaný a zvlášť její příslušenství.
Znalci se ukládá ocenit tento spoluvlastnický podíl na nemovitostech cenou obvyklou a to ve
lhůtě 1 měsíce od doručení tohoto usnesení zaslat soudnímu exekutorovi ve trojím vyhotovení.
Ocenění je provedeno pro exekutorské řízení č. 041 EX 280/20-29 a to ke dni 30.1.2022.
Vzhledem k zaslaným podkladům nebylo v daném případě nutné provést místní šetření.

2. Výčet podkladů pro vypracování posudku

2.1

Podklady zajištěné znalcem

- usnesení č.j. 041 EX 280/20-29 exekutorského úřadu Sokolov
- informace z KN pořízené na internetu
- nabídky obdobných realit pořízené z internetu

2.2

Použité zákony, normy a literatura

- Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v účinném znění, ve znění vyhlášky
č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb.,
vyhlášky č. 457/2017 Sb., vyhlášky č. 188/2019 Sb. a vyhlášky č. 488/2020 Sb.
- Úřední oceňování majetku 2021 – A.Bradáč, P.Polák
- Teorie o oceňování nemovitostí (2016) – A.Bradáč a kol.
- Nemovitosti – oceňování a právní vztahy (4.vydání) – A.Bradáč, J.Fiala, V.Hlavinková
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3. Nález

3.1

Vlastnické a evidenční údaje

Vlastnické údaje byly převzaty z LV č. 114 pro katastrální území Kfely u Ostrova, okres K.Vary.
Jde o zemědělské pozemky s pravidelným obhospodařováním.
Kraj
Okres
Obec
Katastrální území

3.2

Karlovarský
Karlovy Vary
Ostrov
Kfely u Ostrova (664871)

Dokumentace a skutečnost

Znalec má k dispozici údaje z katastru nemovitostí, údaje z územního plánu a další skutečnosti
zjištěné z internetu.

3.3

Celkový popis nemovitosti

Pozemek p.č. 351/11 o ploše 35761 m2 je v katastru nemovitostí (KN) evidován jako orná
půda. Pozemek je se způsobem ochrany zemědělského půdního fondu.
Pozemek p.č. 351/12o ploše 26199 m2 je v KN evidován jako orná půda. Pozemek je se
způsobem ochrany zemědělského půdního fondu a jsou zařazeny do pozemků s půdní bonitou.
Oba pozemky jsou pravidelně obhospodařované a nacházejí se v blízkosti Březového rybníku.
Pozemky nejsou přístupné z veřejného pozemku, pouze přes jiné zemědělské pozemky.
V územním plánu jsou pozemky zahrnuty do pozemků zemědělských, případně lesních.
Oceňované pozemky se nacházejí cca 3 km severozápadně od města Ostrov směrem na
Hroznětín.
Mapa s polohou nemovitosti:
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Mapy územního plánování
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Údaje z katastru nemovitostí:
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3.4

Popis způsobu ocenění

Úkolem znalce je určit cenu obvyklou dle zákona č.151/1997 Sb. v aktuálním znění ke dni
ocenění.

Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při
prodeji 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
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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 porovnáním ze sjednaných cen.
Hlavní důraz při zjišťování ceny nemovitosti je dáván porovnávací metodě při dostatečném
množství porovnávaných obdobných nemovitostí tak, jak je popsáno v zákoně č.151/1997 Sb. v
aktuálním znění.

4.

Posouzení

4.1

Analýza dat

Odhad ceny obvyklé dle zákona č.151/1997 Sb. v aktuálním znění:
Porovnávací metoda
Vhodný model ocenění nemovitosti
Za nejvhodnější model ocenění nemovitosti v současných podmínkách považujeme využití skutečných
kupních cen obdobných nemovitostí (obdobných lokalitou, velikostí stavby i pozemku, stavem).
Databázi skutečných kupních cen však často znalec ke dni ocenění nemá.
Pro srovnání situace na realitním trhu byly znalci k dispozici nabídky obdobných nemovitostí
inzerovaných na internetových stránkách realitních kanceláří www.reality.cz a databáze znalce.
Pro odhad obvyklé ceny porovnávací metodou je určen medián odvozený ze současné nabídky a
poptávky na realitním trhu v čase a místě obdobného charakteru. Odhad předpokládané dosažitelné
tržní ceny se řídí odbornou úrovní realitní kanceláře, obvykle je výsledná tržní cena cca o 10 – 15%
nižší. V dnešní době, kdy je jakékoliv nemovitosti zájem, uvažuji koeficient zdroje ceny – ponížení o
10%.
Oceňovanými nemovitostmi jsou pozemky orné půdy s pravidelným obhospodařováním. Pozemky se
nacházejí cca 3 km od města Ostrov, nejsou přístupné z veřejného pozemku.
Výběr nabídky a poptávky na realitním trhu (jednotlivé nabídky realit jsou v příloze daného odhadu)
v dané lokalitě – Ostrov a blízké okolí:

č. Porovnávaná nemovitost - popis

Plocha
koef.
Upravená
užitná Celková
koef.
koef. zdroje Upravená cena za
/m2/ cena /Kč/ vybavenosti polohy ceny cena /Kč/ 1m2 /Kč/
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Počerny - pole - orná půda
obhospodařovaná přístupný ze
1 silnice
Vojkovice - pozemky orné půdy a
ostatních ploch na okraji obce
2 Vojkovice
Vojkovice - soubor pozemků
vedených jako orná půda a trvalý
trav.porost, obhospodařovány na
3 základě pacht.smlouvy

21866 4 351 334

0,95

0,95

0,9 3 534 371

588 000

1,00

1,10

0,9

582 120

74

60343 3 224 000

1,00

1,05

0,9 3 046 680

50

1,00

1,00

0,9 2 123 100

94

1,10

1,05

0,9

11 656
953

78

1,10

1,05

0,9

206 861

94

7843

Kfely - soubor rovinatých
zemědělských pozemků (orná půda
4 a ostat.plocha), biokoridor
22490 2 359 000
Krásný Les - celkem 29 pozemků
smíšeného druhu (ovocný sad, lesní
pozemky, vodní plochy a
11 214
5 zbořeniště)
149520
000
Stráž nad Ohří, Boč - trvalý travní
porost, pozemek svažitý s několika
6 náletovými dřevinami
2212
199 000

162

Průměrná cena standardní za m2

92

Nemovitosti použité v porovnávací metodě v tabulce (viz výše) jsou upraveny koeficientem
vybavenosti (použití koeficientu vybavenosti vyšší než jedna je u pozemků, které nejsou pouze
zemědělské pozemky, jsou svažité, částečně zarostlé apod., koeficient nižší než 1,0 je použit u
pozemků obhospodařovaných a dobře přístupných pozemků apod.). Koeficient polohy nižší než 1 u
nemovitostí nacházejících se v lépe dostupných lokalitách. Koeficienty jsou vztaženy k oceňované
nemovitosti.
Průměrná standartní cena zemědělského pozemku v dané lokalitě je určena dle porovnávací metody ve
výši cca 92,-Kč/m2.
Oceňovaná nemovitost nemá jiná specifika, cena je znalcem odhadnuta ve výši 92,-Kč/m2.
Cena pozemku p.č. 351/11: 92 x 35 761 = 3 219 012,-Kč, což po zaokrouhlení činí 3 219 000,-Kč.
Cena pozemku p.č. 351/12: 92 x 26 199 = 2 410 308,-Kč, což po zaokrouhlení činí 2 410 310,-Kč.

4.2 Odůvodnění, výsledky analýzy dat
Průměrná standartní cena zemědělského pozemku v dané lokalitě je určena dle porovnávací metody ve
výši cca 92,-Kč/m2.
Oceňovaná nemovitost nemá jiná specifika, cena je znalcem odhadnuta ve výši 92,-Kč/m2.
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Cena pozemku p.č. 351/11: 92 x 35 761 = 3 219 012,-Kč, což po zaokrouhlení činí 3 219 000,-Kč.
Cena pozemku p.č. 351/12: 92 x 26 199 = 2 410 308,-Kč, což po zaokrouhlení činí 2 410 310,-Kč.
Znalec má za úkol určit cenu obvyklou podílu v míře 1/9 na oceňovaných pozemcích. Takovýto podíl
lze oddělit a samostatně užívat.
Podíl v míře 1/9 na pozemku p.č. 351/11 činí po zaokrouhlení 357 670,-Kč.
Podíl v míře 1/9 na pozemku p.č. 351/1 činí po zaokrouhlení 267 810,-Kč.
Podíl v míře 1/9 na pozemcích 351/11 a 351/12, k.ú. Kfely u Ostrova pak činí 625 480,-Kč.

5. Závěr
Cena obvyklá spoluvlastnického podílu v míře 1/9 na pozemcích p.č. 351/11 a 351/12 v katastrálním
území Kfely u Ostrova, okres Karlovy Vary, je znalcem ke dni ocenění určena ve výši

…………………………………………………………….…625 480,-Kč
Slovy: šestsetdvacetpěttisícčtyřistaosmdesátKč

6. Seznam příloh
1. Nabídky z realit použitých pro porovnávací metodu

7.

6 stran

Údaje o znalci

Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni
ze dne 27.5.2009 pod č.j. Spr 1330/2008, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se
specializací oceňování nemovitostí.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 751/06/2022 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 751/06/2022 podle připojené likvidace.
V Ústí nad Labem, 31.1.2022
Ing. Jana Gruntová
Škroupova 21
400 01 Ústí nad Labem
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