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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 17797-14/2023 

 

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

Číslo jednací: 124 EX  4044/22 

 
Účel znaleckého posudku: 

 
Určení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely 
exekučního řízení 

 

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

Adresa předmětu ocenění: Katastrální území Lazec, obec Příbram, okres 
Příbram 

 

Prohlídka předmětu ocenění 
provedena dne: 

23.12.2022 

 

Zpracováno ke dni: 23.12.2022 

 

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

 

Znalecký posudek obsahuje 10 stran textu včetně titulního listu a 9 stran příloh. 
Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 02.01.2023 
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A. Zadání 

1. Znalecký úkol - odborná otázka 

Určení obvyklé ceny podílu 1/5 na pozemcích zapsaných na LV 357 pro katastrální 
území Lazec, obec Příbram, okres Příbram 

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 stanovení 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  
- územní plán 
- informace SÚÚS, Ing. Marie Matulová 
- informace realitních kanceláří  
- informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích  
- systém INEM - technické řešení a databáze realitních transakcí 

3. Věrohodnost zdrojů 

V rámci zpracování posudku je aplikován předpoklad, že informace poskytnuté 
oslovenými osobami jsou úplné a pravdivé. 
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C. Nález 

1. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Pozemky LV 357 – podíl 1/5  

Adresa předmětu ocenění: Lazec, Příbram 

Kraj: Středočeský kraj 

Okres: Příbram 

Obec: Příbram 

Katastrální území: Lazec 

2. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 1.12.2022 samostatně, pozemky jsou volně 
přístupné 

3. Vlastnické a evidenční údaje 
 
Vlastnické právo 
Marcela Novotná, Krčmářovská 289/2, Miškovice, 196 00 Praha 9, podíl 1/5 

 
Nemovitosti: 
- pozemek pč. 790/2 – trvalý travní porost, výměra 1.423m2 
- pozemek pč. 791/15 – vodní plocha – koryto vodního toku přirozené, výměra 287m2 
- pozemek pč. 790/2 – orná půda - jiná, výměra 7.273m2 
 
zapsané na LV 357 pro katastrální území Lazec, obec Příbram, okres Příbram 
 

4. Dokumentace a skutečnost 

Bez geodetického zaměření není v terénu možné určit přesné hranice pozemků.  

5. Celkový popis nemovitosti 

Okresní město Příbram se nachází v jižní části Středočeského kraje na okraji CHKO 
Brdy. Město má komplexní občanskou vybavenost a obsluhováno je MHD, 
autobusovou i železniční dopravou. Město je známé svou hornickou minulostí. 
Oceňované pozemky leží v okrajové části Příbrami mimo zastavěnou část poblíž 
komunikace z Příbrami do Rožmitálu pod Třemšínem před obcí Bohutín. Oceňované 
zemědělské pozemky tvoří ucelenou plochu s malou částí potoka s břehovým porostem 
mezi nimi. Přístup k pozemkům je polní cestou a volným terénem, pozemky jsou 
obhospodařovávané. Případná pachtovní smlouva se nepodařila ověřit. 
V územní plánu města Příbram je pozemek pč. 792/12 dotčen předpokládanou stavbou 
silničního obchvatu Příbrami. Podle informací Stavebního úřadu Příbram se se stavbou 
v následujících 10 letech nepočítá a nejsou zatím činěny žádné kroky k její případně 
realizaci. Pozemky jsou proto oceňovány podle jejich současného využití jako 
zemědělské. 
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6. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění 23.12.2022 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 stanovení obvyklé ceny je použit postup popsaný ve vyhlášce č. 424/2021 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 stanovení tržní hodnoty dané nemovitosti je využit postup v podobě ocenění 
majetku dle platného cenového předpisu a dle porovnání sjednaných cen. Základní 
metodika, která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická metoda porovnání 
pomocí indexů uvedená v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, nakladatelství 
CERM.  
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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. 

Základní informace 

Název předmětu ocenění: Pozemky - podíl 1/5 
Adresa předmětu ocenění: Lazec 
 261 01 Příbram 
LV: 357 
Kraj: Středočeský 
Okres: Příbram 
Obec: Příbram 
Katastrální území: Lazec 
Počet obyvatel: 32 248 
Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 1 324,00 Kč/m2 

 

1. Pozemky - podíl 1/5 

1.1. pozemky 

Ocenění 

Zemědělské pozemky oceněné dle § 6 

Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:  
Obce s 25-50 tisíci obyv. - vlastní území:  160,00%  

Celková úprava ceny:  160,00 %  
 

Název 
Parcelní 

číslo 
BPEJ 

Výměra 
[m2] 

JC 
[Kč/m2] 

Úprava 
[%] 

UC 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

trvalý travní porost 790/2 56401 1 423 5,87 160,00   15,26  21 714,98 
orná půda 792/12 56401 1 693 5,87 160,00   15,26  25 835,18 
orná půda 792/12 54702 5 580 5,78 160,00   15,03  83 867,40 
Zemědělské pozemky oceněné dle § 6  
Celkem: 8 696 m2  131 417,56 
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Pozemek rybníků, nádrží a ostatních vodních ploch oceněný dle § 8 

Přehled použitých jednotkových cen pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 
[Kč/m2]   

Koeficienty Index P Index T Úprava 
Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 8 odst. 4 - pozemky vodních nádrží a vodního toku  
§ 8 odstavec 4  1 324,-  0,06  1,00     79,44 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Srážka 

% 
Jedn. cena 
[Kč/m2]  

Cena 
[Kč] 

§ 8 odstavec 4 vodní plocha 791/15 287   79,44  22 799,28 
Pozemek rybníků nádrží a ostatních vodních ploch - celkem 287 m2  22 799,28 

1.2. Břehová zeleń 

Okrasné rostliny: příloha č. 39. 

Název Stáří Počet / Výměra 
Typ Jedn. cena [Kč / 

jedn.] 
Úpravy [%] Upr. cena 

[Kč / jedn.] 
Cena 
[Kč] 

 na pozemku p.č.: 792/5 40 roků  7,00 ks 
Listnaté stromy I 19 650,-   19 650,-  137 550,- 

Součet:  137 550,- 
Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39): *  0,250 
Koeficient polohy K5 (příl. č. 20) *  1,050 
Celkem - okrasné rostliny =  36 106,88 Kč 

Břehová zeleń - zjištěná cena celkem =  36 106,88 Kč 

 

Pozemky - podíl 1/5 - rekapitulace 
1.1. Pozemky:   154 216,84 Kč 

Pozemky - podíl 1/5 - výchozí cena pro výpočet vlastnického 
podílu 

=  190 323,71 Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 5 

Pozemky - podíl 1/5 - zjištěná cena celkem =  38 064,74 Kč 
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II) Ocenění porovnáním sjednaných cen 

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 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 stanovit hodnotu oceňované nemovitosti. 
 
Pro získání potřebných vzorků byly prohledávány databáze systému INEM 
(www.inem.cz) a ortomapy, sbírky listin a informace o cenách v Katastru nemovitostí 
(www.cuzk.cz ). Do srovnání byly zahrnuty zemědělské pozemky v okolí Příbrami 
prodané v letošním roce. Podíly na zemědělských pozemcích se běžně obchodují, proto 
i některé vzorky se týkají jen podílů. Pozemky částí vodního toku (potoky, strouhy) jsou 
běžně prodávány společně se zemědělskými pozemky, které jsou nositelem hodnoty 
směňovaných nemovitostí, jako např u vzorku V4. Rozdíly mezi vzorky (celek/podíly, 
resp. strouhy/potoky/meze) byly zohledněny v koeficientu K4. U oceňované 
nemovitosti tvoří pozemky potoka 3% celkové plochy pozemků a oceňovaný podíl 1/5. 
 
 Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v tabulce níže a v příloze. 
 
 
 
 

Lazec, Příbram, okres Příbram 

  

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

  

Oceňovaný objekt 
Lazec, Příbram, okres 

Příbram 
8983 m2 zemědělský pozemek 

menšinový podíl, 
součástí část potoka 

  

1 
Příbram, okres 

Příbram 
40049 m2 zemědělský pozemek celek 

2 
Březnice, okres 

Příbram 
4112 m2 zemědělský pozemek menšinový podíl 

3 Dubno, okres Příbram 560 m2 zemědělský pozemek menšinový podíl      

4 
Drahlín, okres 

Příbram 
15224 m2 zemědělský pozemek 

celek, součástí část 
potoka 
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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 
jiné 

K1 x ... 
x K4 

Cena oceňovaného objektu 
odvozená ze srovnání 

1 43,00 Kč 1 43,00 Kč 1 1 1 1.1 1.1 39,09 Kč

2 37,00 Kč 1 37,00 Kč 1 1 1 1.02 1.02 36,27 Kč

3 40,96 Kč 1 40,96 Kč 1 1.05 1 1.02 1.071 38,24 Kč

4 43,02 Kč 1 43,02 Kč 1 1 1 1.05 1.05 40,97 Kč

  

Celkem průměr 38,65 Kč

Minimum 36,27 Kč

Maximum 40,97 Kč

Směrodatná odchylka - s 1,95 Kč

Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 36,70 Kč

Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 40,59 Kč

K1 - Koeficient úpravy: lokalita 

K2 - Koeficient úpravy: plocha pozemku- V2 velmi malý pozemek 

K3 - Koeficient úpravy: účel užití 

K4 - Koeficient úpravy: jiné 

Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 

 

 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 39 Kč/m2, tj. za  

pozemky LV 357 (8983m2  x 39Kč)                                                        350 337,- Kč  

z toho podíl 1/5 činí                                                                                   70 068,- Kč 
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E. REKAPITULACE, ODŮVODNĚNÍ V ROZSAHU 
UMOŽŇUJÍCÍM PŘEZKOUMATELNOST ZNALECKÉHO 
POSUDKU, KONTROLA 
 

Za účelem stanovení tržní hodnoty dané nemovitosti byl využit postup v podobě 
ocenění majetku dle platného cenového předpisu a dle porovnání sjednaných cen. Pro 
získání potřebných vzorků byly prohledávány databáze systému INEM (www.inem.cz) 
a ortomapy, sbírky listin a informace o cenách v Katastru nemovitostí (www.cuzk.cz ).  
Do srovnání byly zahrnuty zemědělské pozemky v okolí Příbrami prodané v letošním 
roce. Podíly na zemědělských pozemcích se běžně obchodují, proto i některé vzorky se 
týkají jen podílů. Pozemky částí vodního toku (potoky, strouhy) jsou běžně prodávány 
společně se zemědělskými pozemky, které jsou nositelem hodnoty směňovaných 
nemovitostí, jako např u vzorku V4. Rozdíly mezi vzorky (celek/podíly, resp. 
strouhy/potoky/meze) byly zohledněny v koeficientu K4. U oceňované nemovitosti 
tvoří pozemky potoka 3% celkové plochy pozemků a oceňovaný podíl 1/5. 

 

 

I) Ocenění dle platného cenového předpisu 

1. Pozemky - podíl 1/5  38 065,- Kč 
1.1. Oceňované pozemky  30 843,37 Kč 
1.2. Břehová zeleń  7 221,40 Kč 
  = 38 065,- Kč  

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  38 070,- Kč 

II) Ocenění porovnáním sjednaných cen 

 Pozemky LV 357, Lazec – podíl 1/5                                                        70 070,- Kč 

 

U zemědělských pozemků jsou ceny podle cenového předpisu stanovovány zejména 
podle bonity jednotlivých pozemků, která se do tržních cen promítá jen částečně. 
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F. ZÁVĚR: 

Určení obvyklé ceny podílu 1/5 na pozemcích zapsaných na LV 357 pro katastrální 
území Lazec, obec Příbram, okres Příbram 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena nemovitých věcí určena v daném 
místě a čase, a to po zaokrouhlení na 

                70 000,- Kč 

                                                                                                  Slovy: Sedmdesáttisíc Kč 

Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl přibrán externí konzultant. Za 
zpracování znaleckého posudku je účtována odměna dle zákona. 

Vypracoval: 
XP invest, s. r. o. – znalecká kancelář 
obor Ekonomika, Ceny a odhady - nemovitosti  
Ing. Jana Petrželová, Martin Málek, František Kořínek 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: kontakt@xpinvest.cz 
V Praze, dne 02.01.2023 

 

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

     Ing. Jana Petrželová                   Martin Málek                       František Kořínek 

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 17797-14/2023 znaleckého deníku. 

H. Seznam příloh 
- výpis z elektronické verze katastru nemovitostí  
- ortofoto mapa  
- mapy 
- územní plán města Příbram 
- fotodokumentace předmětu ocenění 
- srovnávané nemovitosti 
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I. Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 
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Územní plán: 

 

 

Mapy: 
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Fotodokumentace: 
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Srovnávané nemovitosti 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1 

1. Identifikace 

 

Pozemek, 40049 m², Příbram, okres Příbram 

Celková cena:  1 722 107 Kč 

Lokalita: Příbram, okres Příbram 

 

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 Příbram, okres Příbram Cena dle KS 1 722 107 Kč 
Číslo řízení V-12542/2021-211 Datum podpisu KS 22.12.2021 
Plocha pozemku 40049 m2 Druh pozemku Zemědělský pozemek 
Prodej pozemku p. č. 3398/6,7 a 8 Umístění: Příbram   Velikost: 40 049 m2   Jedná se o parcely, které 
navazují na komerční zónu a územním plánem jsou zařazeny do zemědělských ploch.   Okolí: Pozemek 
se nachází na okraji Příbrami u ulice Obecnická, kde najdete také hned autobusové zastávky. Nedaleko je 
potok Litavka.  

4. Fotodokumentace 
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2 

1. Identifikace 

 

Pozemek, 4112 m², Březnice, okres Příbram 

Celková cena:  152 144 Kč 

Lokalita: Březnice, okres Příbram 

 

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 Březnice, okres Příbram Cena dle KS 152 144 Kč 
Číslo řízení V-996/2022-211 Datum podpisu KS 03.02.2022 
Plocha pozemku 4112 m2 Druh pozemku Zemědělský pozemek 
Nabízíme podíl 1/6 na pozemcích v kú Přední Poříčí, výměra v podílu 4112m2, propachtováno, více 
informací na dotaz. 

4. Fotodokumentace 
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3 

1. Identifikace 

 

Pozemek, 560 m², Dubno, okres Příbram 

Celková cena:  22 938 Kč 

Lokalita: Dubno, okres Příbram 

 

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 Dubno, okres Příbram Cena dle KS 22 938 Kč 
Číslo řízení V-1010/2022-211 Datum podpisu KS 04.02.2022 
Plocha pozemku 560 m2 Druh pozemku Zemědělský pozemek 
Nabízíme Vám ke koupi pozemky v katastrálním území Dubno, v okrese Příbram, LV 133, podíl 1/6 o 
výměře 560 m2.   Parcela č. 289/19 - o výměře 1350 m2 (Orná půda) Parcela č. 290/1 - o výměře 251 m2 
(Ostatní plocha) Parcela č. 291/3 - o výměře 1761 m2 (Orná půda)   Jedná se o prodej podílu, nikoliv 
100% vlastnictví. Pokud nemáte zájem o podíl, nevolejte, děkujeme. 

4. Fotodokumentace 
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4 

1. Identifikace 

 

Pozemek, 15224 m², Drahlín, okres Příbram 

Celková cena:  655 000 Kč 

Lokalita: Drahlín, okres Příbram 

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 Drahlín, okres Příbram Cena dle KS 655 000 Kč 

Číslo řízení V-7046/2022-211 Datum podpisu KS 24.08.2022 
Plocha pozemku 15224 m2 Druh pozemku Zemědělský pozemek 
Předmětem prodeje jsou zemědělské pozemky v katastrálním území Drahlín, okres Příbram, kraj 
Středočeský.   Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 258/21, 421/24, 671/1, 978/43 
zapsané na LV 194.   Součástí prodeje není parcela č. 569, ta je součástí samostatného prodeje.   Celková 
výměra nabízených pozemků: 15.224 m2.   Na pozemky 258/21, 421/24, 671/1 je uzavřena nájemní 
smlouva, která je již vypovězena k 30.9.2026. Nájemní smlouvu zašleme na vyžádání.    

4. Fotodokumentace 

 
 

 


