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ZNALECKÝ POSUDEK 

o cenì nemovitých vìcí 

è. 15883-525/2022 

 

Zadavatel znaleckého posudku: Exekutorský úøad Litomìøice  
JUDr. Ondøej Mare�, LL.M.  
Masarykova 679/33  
412 01 Litomìøice 

Èíslo jednací: 124 EX 21112/14 

Úèel znaleckého posudku: Urèení obvyklé ceny podílu na nemovité vìci pro 
úèely exekuèního øízení. 

 

Obor, odvìtví, specializace: Obor Ekonomika, Odvìtví Ceny a odhady, 
Specializace nemovitosti. 

 

Adresa pøedmìtu ocenìní: Kolovraty, Praha, okres Hlavní mìsto Praha 

 

Prohlídka pøedmìtu ocenìní 
provedena dne: 

03.03.2022 

 

Zpracováno ke dni: 03.03.2022 

 

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

 

Znalecký posudek obsahuje 8 stran textu vèetnì titulního listu a 6 stran pøíloh. Objednateli 
se pøedává ve 2 vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 14.03.2022  
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A. Zadání 

1. Znalecký úkol - odborná otázka 

Urèení obvyklé ceny podílu 1/16 na pozemku parc. è. 813/23 nacházejícím se v obci 
Praha, okres Hlavní mìsto Praha, katastrální území Kolovraty. 

2. Úèel znaleckého posudku 

Urèení obvyklé ceny nemovitých vìcí pro úèely exekuèního øízení. 

3. Skuteènosti sdìlené zadavatelem 

Zadavatel nesdìlil �ádné informace, které by mìly vliv na pøesnost závìru znaleckého 
posudku. 

 

B. Výèet podkladù 

1. Postup výbìru zdrojù 

Zpracovatel urèil ní�e uvedené zdroje dat pro splnìní zadaného znaleckého úkolu. 
V�echny uvedené zdroje jsou dùle�ité pro bezchybný výpoèet a urèení obvyklé ceny 
pøedmìtného majetku. Zdroje byly urèeny na základì po�adavkù vyplývajících z platných 
oceòovacích pøedpisù, odborných publikací a zku�eností zpracovatele se zpracováním 
obdobných ocenìní. 

2. Výèet zdrojù 

Pro vypracování posudku byly pou�ity tyto zdroje: informace zji�tìné pøi prohlídce, výpis 
z katastru nemovitostí, výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, snímek katastrální 
mapy, povodòová mapa, informace realitních kanceláøí, informace z katastru nemovitostí 
o realizovaných prodejích, územní plán, systém INEM - technické øe�ení a databáze 
realitních transakcí. 

3. Vìrohodnost zdrojù 

Vý�e uvedené zdroje byly vybrány s dùrazem na maximální vìrohodnost. 
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C. Nález 

1. Základní informace 

Název pøedmìtu ocenìní: Pozemek parc. è. 813/23 v katastrálním území Kolovraty 

Adresa pøedmìtu ocenìní: Kolovraty, Praha, okres Hlavní mìsto Praha 

Kraj: Hlavní mìsto Praha 

Okres: Hlavní mìsto Praha 

Obec: Praha 

Katastrální území: Kolovraty 

2. Prohlídka a zamìøení 

Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 03.03.2022 z blízké komunikace (ul. 
Kolovratská). 

3. Vlastnické a evidenèní údaje 

Vlastnické právo 

Hajduk Marian, námìstí 14. øíjna 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 � podíl 1/16 
Maudr Václav, námìstí 14. øíjna 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 � podíl 1/16 
Maudr Zdenìk, Na Parkánì 89/24, Kolovraty, 10300 Praha 10 � podíl 1/4  
Moudrý Martin, Druhanická 188, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 � podíl 1/8  
�edivý Tomá�, è. p. 61, 67532 Mladoòovice � podíl 1/16  
Veselá Veronika Ing. U Kopeèku 1159, 25092 �estajovice � podíl 3/16  
Vránová Hana, V milíøi 78/3, Kolovraty, 10300 Praha 10 � podíl 1/4 

Pøedmìtem ocenìní je pouze spoluvlastnický podíl p. Mariana Hajduka. 

Nemovitosti: 

Pozemek parc. è. 813/23 nacházející se v obci Praha, okres Hlavní mìsto Praha, 
katastrální území Kolovraty. 

4. Dokumentace a skuteènost 

Dokumentace odpovídá skuteènému stavu. 

5. Celkový popis nemovitosti 

Oceòovaný pozemek se nachází mezi místní èástí Kolovraty a mìstem Øíèany. V okolí je 
dostupná prakticky kompletní obèanská vybavenost. Lokalita je s dobrou dopravní 
obslu�ností. 

Pozemek je souèástí obhospodaøovaných zemìdìlských ploch. Jedná se o pozemek 
prùmìrné bonity. Je témìø rovinatý. Není zatí�en �ádnými vìcnými bøemeny. Oceòovaný 
podíl je pøedmìtem exekuèního øízení � nezohledòováno.  
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Dle územního plánu se jedná o nezastavitelné plochy � zemìdìlskou pùdu. V tìsné 
blízkosti vede plánovaná trasa mìstského obchvatu D0, na okraj pozemku mù�e 
v budoucnu zasahovat pásmo izolaèní zelenì. Nyní není u�ívání pozemku v rozporu 
s budoucí funkcí a blízkost budoucích staveb proto není v ocenìní zohlednìna. 

6. Metoda ocenìní 

Pro úèely urèení obvyklé ceny k datu ocenìní 03.03.2022 jsou pou�ity v�eobecnì 
uznávané a vy�adované oceòovací postupy.  

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

ZÁKON è. 151/1997 Sb. o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o 
oceòování majetku) 

ÈÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Zpùsoby oceòování majetku a slu�eb, odst. 2: 

�Obvyklou cenou se pro úèely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosa�ena pøi 
prodejích stejného, popøípadì obdobného majetku nebo pøi poskytování stejné nebo 
obdobné slu�by v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenìní. Pøitom se 
zva�ují v�echny okolnosti, které mají na cenu vliv, av�ak do její vý�e se nepromítají vlivy 
mimoøádných okolností trhu, osobních pomìrù prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 
zvlá�tní obliby. Mimoøádnými okolnostmi trhu se rozumìjí napøíklad stav tísnì 
prodávajícího nebo kupujícího, dùsledky pøírodních èi jiných kalamit. Osobními pomìry 
se rozumìjí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi 
prodávajícím a kupujícím. Zvlá�tní oblibou se rozumí zvlá�tní hodnota pøikládaná 
majetku nebo slu�bì vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadøuje 
hodnotu majetku nebo slu�by a urèí se ze sjednaných cen porovnáním.� 

Pro urèení obvyklé ceny je pou�it postup popsaný ve vyhlá�ce è. 488/2020 Sb. kterou se 
mìní vyhlá�ka è. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceòování majetku (oceòovací 
vyhlá�ka), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 

Volba metody: 

Za úèelem urèení obvyklé ceny dané nemovitosti je vyu�it postup v podobì ocenìní 
majetku dle platného cenového pøedpisu a dle tr�ního porovnání. Základní metodika, 
která je v rámci tr�ního porovnání pou�ita, je klasická metoda porovnání pomocí indexù 
uvedená v publikaci Teorie oceòování nemovitostí, nakladatelství CERM.  

Metoda tr�ního porovnání je zalo�ena na porovnání nemovitosti s obdobnými 
nemovitostmi nabízenými k prodeji nebo prodanými v blízké lokalitì. Metoda tak 
poskytuje relevantní informaci o tr�ní hodnotì, za kterou by nemovitost mohla být 
smìnìna. Pøi porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uva�uje s mnoha faktory 
(napø. lokalita, velikost, stav èi pøíslu�enství). Tyto faktory jsou zohlednìny korekèními 
koeficienty. Na základì porovnání tìchto parametrù a vyhodnocením jejich vlivu lze 
stanovit hodnotu oceòované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v pøíloze. 
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D. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) Ocenìní dle platného cenového pøedpisu 

Ocenìní dle cenového pøedpisu je provedeno dle zákona è. 151/1997 Sb., o oceòování 
majetku ve znìní zákonù è. 121/2000 Sb., è. 237/2004 Sb., è. 257/2004 Sb., è. 296/2007 
Sb., è. 188/2011 Sb., è. 350/2012 Sb., è. 303/2013 Sb., è. 340/2013 Sb., è. 228/2014 Sb., 
è. 225/2017 Sb. a è. 237/2020 Sb. a vyhlá�ky MF ÈR è. 441/2013 Sb., ve znìní vyhlá�ky 
è. 199/2014 Sb., è. 345/2015 Sb., è. 53/2016 Sb., è. 443/2016 Sb., è. 457/2017 Sb., è. 
188/2019 Sb., è. 488/2020 Sb. a è. 424/2021 Sb. 

Ocenìní 

Zemìdìlské pozemky ocenìné dle § 6 

Výpoèet úpravy základní ceny - pøíloha è. 5:  
Hlavní mìsto Praha - vlastní území:  560,00%  

Celková úprava ceny:  560,00 %  
 

Název 
Parcelní 

èíslo 
BPEJ 

Výmìra 
[m2] 

JC 
[Kè/m2] 

Úprava 
[%] 

UC 
[Kè/m2] 

Cena 
[Kè] 

orná pùda 813/23 51100 1 810 13,41 560,00   88,51  160 203,10 
orná pùda 813/23 54200 3 376 10,86 560,00   71,68  241 991,68 
orná pùda 813/23 54400 4 700 10,00 560,00   66,00  310 200,00 
Zemìdìlské pozemky ocenìné dle § 6  
Celkem: 9 886 m2  712 394,78 
Pozemek - výchozí cena pro výpoèet vlastnického podílu =  712 394,78 Kè 

 
Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 16 

Pozemek - zji�tìná cena celkem =  44 524,67 Kè 
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II) Ocenìní tr�ním porovnáním 

Ocenìní srovnávací metodou 

Pozemek parc. è. 813/23 v katastrálním území Kolovraty 

Pozemek v katastrálním území Kolovraty, obec Praha 
  

è. K1 - poloha K2 - velikost K3 - úèel 
u�ití 

K4 - in�enýrské 
sítì 

K5 - dal�í 
vlastnosti 

  
Oceòovaný 

objekt 
Kolovraty, Praha, okres Hlavní mìsto 
Praha 

plocha 9886 
m

2 orná pùda nejsou øe�eny prodej pouze 
podílu 

  

1 Pod Bahnivkou, Praha, okres Hlavní 
mìsto Praha 

plocha 3553 
m

2 orná pùda nejsou øe�eny nezji�tìny 

2 Stra�nice, Praha, okres Hlavní mìsto 
Praha 

plocha 6201 
m

2 orná pùda nejsou øe�eny nezji�tìny 

3 Újezd nad Lesy, Praha, okres Hlavní 
mìsto Praha 

plocha 1805 
m

2 orná pùda nejsou øe�eny prodej pouze 
podílu 

 

è 

Cena 
po�adovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m
2 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena 
po 

redukci 
na 

pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 - 
úèel 
u�ití 

K4 - 
in�enýrské 

sítì 

K5 - 
dal�í 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceòovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 150,00 Kè Nepou�it 150,00 
Kè 1.00 1.00 1.00 1.00 1.05 1.00 1.0500 142,86 Kè 

2 170,00 Kè Nepou�it 170,00 
Kè 1.00 1.00 1.00 1.00 1.05 1.00 1.0500 161,90 Kè 

3 249,92 Kè Nepou�it 249,92 
Kè 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 249,92 Kè 

    
Celkem prùmìr 184,90 Kè 
Minimum 142,86 Kè 
Maximum 249,92 Kè 
Smìrodatná odchylka - s 57,11 Kè 
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s 127,79 Kè 
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s 242,01 Kè 
K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti 
K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K3 - Koeficient úpravy na vyu�ití nemovitosti 
K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti in�enýrských sítí 
K5 - Koeficient úpravy na ev. dal�í vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lep�í - hor�í) 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce pøimìøenì ni��í 

Komentáø: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou té� 
srovnatelné. Blízkost budoucích dopravních staveb v oblasti není vzhledem k dlouhým 
èasovým horizontùm pøípadné realizace zohledòována. V koeficientu K5 je ji� 
zohlednìna srá�ka za prodej pouze podílu. 

  



7 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základì vý�e uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu pøedmìtné nemovitosti na 

184,90 Kè/m2 

* 

______________9.886 m2 

= 1.827.921 Kè 

Celková cena po zaokrouhlení: 

1.828.000,-- Kè 

Z toho podíl 1/16 

114.250,-- Kè 

 

 

E. Rekapitulace, odùvodnìní, kontrola: 

Pozemek je souèástí obhospodaøovaných zemìdìlských ploch, je ocenìn v souladu se 
skuteèností jako zemìdìlská plocha. Ocenìní je provedeno dle cenového pøedpisu a 
porovnáním. V ocenìní jsou zohlednìny v�echny dùle�ité vlastnosti pozemku, vèetnì 
jeho lokace na území Hlavního mìsta Prahy. Dále je zohlednìno ocenìní pouze 
spoluvlastnického podílu. 

I) Ocenìní dle platného cenového pøedpisu � cena za podíl 

44.520,-- Kè 

II) Ocenìní tr�ním porovnáním 

Výsledek dle srovnávací metody � cena za podíl 

114.250,-- Kè 

Vý�e uvedenými metodikami byly vypoèteny dílèí ceny, které se stanou základem 
pro urèení výsledné obvyklé ceny. Vìt�í váha bude udìlena výsledku dle srovnávací 
metody, nebo� vypoètená zji�tìná cena je zde negativnì ovlivnìna zpìtným statistickým 
vyhodnocením základních dat, které plnì neodrá�ejí rùst cen zemìdìlských pozemkù 
(prùmìrná cena dle BPEJ roste pomaleji ne� trh).  
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F. ZÁVÌR: 

Znalecký úkol: Urèení obvyklé ceny podílu na nemovitých vìcech pro úèely exekuèního 
øízení. 

Na základì vý�e uvedených zji�tìní a s pøihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena podílu na pøedmìtné nemovité vìci 
v daném místì a èase urèena po zaokrouhlení na 

114.000 Kè 

Slovy: jednostoètrnácttisíc korun 

Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl pøibrán externí konzultant. 

Za zpracování znaleckého posudku je úètována odmìna dle zákona. 

Vypracoval: 

XP invest, s. r. o.-znalecký ústav v oboru Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti 

Ing. Jitka Ma�ínová, Martin Málek, Ing. Zdenìk Mazáèek 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

V Praze, dne 14.03.2022 

 

 

��������..�.�. �����������. ���.�������� 

        Ing. Jitka Ma�ínová               Martin Málek                   Ing. Zdenìk Mazáèek 

G. Znalecká dolo�ka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké èinnosti, 
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona è. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumoènících, ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlá�ky è. 37/1967 Sb. k provedení 
zákona o znalcích a tlumoènících, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, Ministerstvem 
spravedlnosti Èeské republiky, è. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 2012 do prvního 
oddílu seznamu ústavù kvalifikovaných pro znaleckou èinnost v oboru ekonomika s 
rozsahem znaleckého oprávnìní pro ceny a odhady nemovitostí.  

Znalecký posudek je zapsán pod poøadovým èíslem 15883-525/2022 znaleckého deníku. 

Znalec si je vìdom následkù vìdomì nepravdivého znaleckého posudku podle ustanovení 
§127a zákona è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, v platném znìní. 
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H. Seznam pøíloh 

výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, ortofoto mapa, fotodokumentace 
pøedmìtu ocenìní, výøez z územního plánu, srovnávané nemovitosti 

I. Pøílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapì 
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Výøez z územního plánu 

 

 

Poøízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 3553 m
2
, Pod 

Bahnivkou, Praha, okres Hlavní mìsto 
Praha 

Celková cena:  532.950 Kè  

Adresa: Pod Bahnivkou, Praha, okres 
Hlavní mìsto Praha  

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

   

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

 Adresa   Pod Bahnivkou, Praha, okres Hlavní mìsto 
Praha  

 Plocha pozemku 
(m2)  

 3553  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 532 950 Kè   Souèasné vyu�ití   zemìdìlská 
pùda  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 09.02.2022   Umístìní objektu   Okraj obce  

 Èíslo øízení   V-9915/2022-101    

Slovní popis 

 Exkluzivní prodej pozemku o výmìøe 3553 m2, ul. Pod Bahnivkou, Praha 10 - Nedvìzí.  
Pozemek je veden v ÚP jako orná pùda pro zemìdìlské vyu�ití s pøípustným vyu�itím jako 
plocha pro intenzivní zelináøské a kvìtináøské kultury a s podmíneènì pøípustným vyu�itím jako 
kompostárna, pøípadnì i pro stavby zemìdìlské prvovýroby. K pozemku vede zpevnìná 
komunikace.  Majitel si vyhrazuje právo vybrat kupujícího na základì jím zvolených kritérií.  



13 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 6201 m
2
, Stra�nice, 

Praha, okres Hlavní mìsto Praha 

Celková cena:  1.054.170 Kè  

Adresa: Stra�nice, Praha, okres Hlavní 
mìsto Praha  

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

   

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

 Adresa   Stra�nice, Praha, okres Hlavní mìsto Praha   Plocha pozemku 
(m2)  

 6201  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 1 054 170 Kè   Souèasné vyu�ití   zemìdìlská 
pùda  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 08.11.2021   Umístìní objektu   Okraj obce  

 Èíslo øízení   V-83820/2021-101    

Slovní popis 
 Nabízím prodej velice lukrativního pozemku v KÚ Kolovraty o rozmìrech 6201 m2 kde jsem 
jediným majitelem. Jedná se o velice zajímavou investièní pøíle�itost, vzhledem k poloze 
pozemku, který se nachází v blízkosti budoucí výstavby nového pra�ského okruhu a nedaleko 
mìstské èásti Kolovraty.   Parcela è. 843/38 je vedena jako orná pùda s bonitou pùdy BEPJ 
21100 ohodnocena na stupnici 0 a� 100 hodnotou 86 jako velmi produkèní.   Pozemek je 
pøístupný po zpevnìné komunikaci, obklopen zemìdìlskou pùdou. V souèasnosti je obdìláván 
bez nájemní smlouvy. Aktuální vyu�ití pozemku je pro zemìdìlské úèely, pøípustné vyu�ití: 
stavby zemìdìlské prvovýroby.   Pozemek není znehodnocen vrchním vedením elektøiny ani 
právními vadami.    
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 1805 m
2
, Újezd nad 

Lesy, Praha, okres Hlavní mìsto Praha 

Celková cena:  451.114 Kè  

Adresa: Újezd nad Lesy, Praha, okres 
Hlavní mìsto Praha  

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

   

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

 Adresa   Újezd nad Lesy, Praha, okres Hlavní mìsto 
Praha  

 Èíslo øízení   V-
89797/2021-
101  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 451 114 Kè   Plocha pozemku 
(m2)  

 1805  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 30.11.2021   Souèasné vyu�ití   pro komerèní 
výstavbu  

Slovní popis 

 Nabízíme Vám ke koupi pozemky v katastrálním území Újezd nad Lesy, v okrese 
Praha, LV 1184, podíl 4/35 o výmìøe 1805 m2   Parcela è. 4262/62 - o výmìøe 3431 m2 
Parcela è. 4262/63 - o výmìøe 12358 m2   Pozemky se nacházejí v blízkosti rodinných 
domù. Pøístup na pozemek je zaji�tìn silnicí, která vede pøímo na parcelu. Investièní 
pøíle�itost. 


