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ZNALECKÝ POSUDEK 
 

č. 7/6/2019 
 

určení ceny obvyklé pozemku p.č. 80/7 v katastrálním území Nelahozeves, obec Nelahozeves 
 

 
 
Objednatel:  
Obecní úřad Nelahozeves  
Školní 3                                      
277 51 Nelahozeves                   

 
Účel ocenění:  
Určení ceny obvyklé pozemku p.č. 80/7 v katastrálním území Nelahozeves, obec Nelahozeves pro potřeby 
majetkového vypořádání. 

 
Zhotovitel:  
Vladimír Keller 
znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací nemovitosti  
Školní 155 
278 01 Kralupy nad Vltavou 

 
Datum, k němuž je majetek oceněn:  18.06.2019 

 
Počet vyhotovení:  2 
  
Počet stran: 13 stran posudku + přílohy 

 
Kralupy nad Vltavou, dne: 26.06.2019 
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1. ÚČEL A PŘEDMĚT OCENĚNÍ 
 
Ocenění je vypracováno v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování  majetku a o změně některých 
zákonů,  ve znění zákona č. 303/2013 Sb. a  "Metodikou oceňovaní nemovitostí České komory odhadců 
majetku - profesního sdružení znalců a odhadců majetku®". Metodika obsahuje základní pravidla evropských 
a mezinárodních oceňovacích standardů. Metodika je průběžně doplňována o všechny nové poznatky a 
dohody, které vznikají v rámci evropského sdružení oceňovacích svazů (TEGoVA a IVSC). 
 
Jedná se o určení ceny obvyklé pozemku p.č. 80/7 v katastrálním území Nelahozeves, obec Nelahozeves.  
 
Cena obvyklá podle tohoto ocenění je zpětně dosažitelná při prodeji předmětného majetku za podmínek 
platných v době jeho zpracování. 

 
2. VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ 
 
Cílem předložené expertízy bylo určení ceny obvyklé pozemku p.č. 80/7 v katastrálním území 
Nelahozeves, obec Nelahozeves, ke dni 18.06.2019. 
 
 
Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod určení obvyklé ceny celkem k uvedenému datu, 
je tato určena po zaokrouhlení 
 
 

601.100,-- Kč 
 
 
Slovy: Šestsetjedentisícjednostokorun českých 
 
 
 
 
 
Poznámka: Určená obvyklá cena neobsahuje daň z přidané hodnoty. 
 
 
 
 
Datum: 26.06.2019 
 
 
 
 
Podpis: 
 
 
 
 
Razítko: 
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3. POPIS A OCENĚNÍ MAJETKU 
 
NÁLEZ 
 
M.1.  CENA OBVYKLÁ POZEMKU P.Č. 80/7 V K.Ú. NELAHOZEVES 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Vlastník majetku:  
Dle výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 815 pro k.ú. Nelahozeves, obec Nelahozeves, je jako 
vlastník pozemku p.č. 80/7 zapsána : 
 
Lobkowicz Margaret Brooks 
280 Dedham Street 
02030 Dover, Massachusetts, Spojené státy americké 

 

Adresa majetku:  
Pozemek p.č. 80/7 v k.ú. Nelahozeves, ulice Kralupská, přístup z ulice Školní. 

 
Kód katastrálního území:  702790 
Název katastrálního území:  Nelahozeves 
Kód obce:  535079 
Název obce:  Nelahozeves 
Počet obyvatel obce:  2 018 
Datum stanovení počtu obyvatel:  01.01.2018 
Kód okresu:  CZ0206 
Název okresu:  Mělník 
Název kraje (oblasti):  Středočeský kraj (Střední Čechy) 
Název státu:  Česká republika 

 
Podklady:  
- náhled z katastru nemovitostí pro oceňovaný pozemek 
- snímek z katastrální mapy 
- územní plán obce  
- informace a údaje sdělené zástupcem objednatele 
- údaje o dosažených cenách nemovitostí ČÚZK 
- prohlídka a zaměření na místě 

 

Infrastruktura: 
Počet obyvatel v obci k 1.1.2018 : 2018 
V obci je pošta 
V obci je základní škola 1. - 4. ročník 
V obci není zdravotnické zařízení 
V obci není  zařízení Policie ČR 
V obci je kanalizace s připojením na čističku odpadních vod 
V obci je vodovod 
V obci je plynofikace 

 

Místní šetření: 
Dne 18.06.2019. 

 

Popis a účel:  
Předmětem ocenění je určení ceny obvyklé pozemku p.č. 80/7 v katastrálním území Nelahozeves, obec 
Nelahozeves. 
 
Pozemek p.č. 80/7 je v katastru nemovitostí evidován jako zahrada. Ve skutečnosti je pozemek užíván 
přiléhající mateřskou školou jako zahrada pod společným oplocením. Na pozemku se nachází trvalé porosty 
(bříza, stříbrný smrk, smrk, javor, živý plot z tůjí (zerav) a listnaté keře) různého stáří a část herních prvků 
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dětského hřiště mateřské školy. Tyto herní prvky jsou dle sdělení zástupce objednatele ve vlastnictví 
objednatele a nebudou tak v tomto posudku oceněny. 
 
Jedná se tedy o nezastavěný stavební pozemek dle §9, odst. 2, písmeno a), bod 3., zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, jako pozemek v jednotném funkčním celku se stavbou 
mateřské školy a stavebními pozemky.  
 
Pozemek je situován v intravilánu obce Nelahozeves při ulici Kralupská, přístupný přes pozemek p.č. 466 ve 
vlastnictví objednatele brankou u mateřské školy v ulici Školní. 
 
Pozemek je převážně rovinného charakteru, na další pozemky navazuje v severní částí mírnou terénní vlnou, 
je přibližně trojúhelníkového tvaru s přeponou do ulice Kralupská. 
 
Pozemkem prochází nadzemní vedení VN včetně sloupu na pozemku se nacházejícím, osa vedení je přibližně 
sever-jih. 
 

Letecký snímek z katastrální mapy 
 
V platném územním plánu je pozemek zakreslen ve funkčním využití území jako O – smíšené obytné. 
 
O – smíšené obytné 
 
Přípustné: 

- činnosti a stavby pro bydlení a s bydlením bezprostředně související (zejména činnosti a stavby pro 
rekreaci a činnosti a stavby pro nerušící produkci) 

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura;  
- vedlejší stavby a činnosti doplňující stavbu hlavní; 
- zatravněné a parkově upravené plochy, dřeviny, vodní plochy a toky; 
- veřejná prostranství a cestní síť v krajině 
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Podmíněně přípustné s uvedením podmínek: 
- Na pozemcích navazujících na plochu VPV a VPH lze umísťovat činnosti a stavby základního 

vybavení, v návaznosti na VPH navíc činnosti a stavby středního vybavení.  
- Stavby v krajině určené pro zlepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu lze umísťovat, pokud 

budou napojeny na síť pěších cest. 
 
Nepřípustné: 

- areály logistické a obchodní; 
- fotovoltaické elektrárny, solární, větrné parky a větrné turbíny, plynárny, teplárny, skládky a spalovny 

mimo plochy SVS, zařízení pro těžbu nerostů; 
- další výroba uvedená v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb o posuzování vlivu na životní prostředí; 
- stavby pro reklamu (neplatí podél silnic I, II a III. třídy mimo zastavěné území obce) 
- V části plochy pro občanské vybavení, dopravní či technickou infrastrukturu, v plochách a koridorech 

ÚSES, a plochách interakčních prvků nelze využít základní způsob využití, pokud nejsou umístěny 
stavby anebo zajištěna opatření nutná k jejich realizaci, nebo pokud není požadovaná stavba či 
opatření zajištěno jiným způsobem či na jiném místě. 

 

 
Územní plán obce 

 
Určení ceny obvyklé dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů se 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 věci a určí se porovnáním.  

 

Vhodnost využití:  
Majetek je užíván jako nezastavěný stavební pozemek – funkční celek s mateřskou školou 
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Břemena, závazky, zatížení nemovitosti:  
V části C listu vlastnictví nejsou zapsána žádná omezení vlastnických práv. 

 
Postavení na trhu:  
Obdobné majetky se na trhu s nemovitostmi v dané lokalitě obchodují. 

 
POSUDEK 
 
URČENÍ CENY OBVYKLÉ POZEMKŮ 
 
Jedná se o stavební pozemek, v územním plánu určený ke smíšené obytné výstavbě, užívaný společně 
s mateřskou školou.  
 
Cena obvyklá těchto pozemků je určena v souladu s §2, odst. 1, zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
ve znění pozdějších předpisů na základě porovnání s obdobnými reprezentanty prodejů obdobných stavebních 
pozemků či pozemků určených k zastavění, které bylo možné dohledat v okolí oceňovaného majetku z Údajů 
o dosažených cenách nemovitostí Českého katastrálního úřadu obdobných pozemků prodaných a vložených 
do Katastru nemovitostí za relevantní časové období. 
 
Stavební pozemky – porovnávací hodnota 
 

Stavební pozemky 

Č. Katastrální území Par.č. Kupní cena Výměra 
celkem (m2) 

Jednotková 
cena (Kč/m2) 

1 Nelahozeves st. 92/2, 80/34 224 000 Kč 320 700,00 Kč 
2 Nelahozeves 83/14 200 000 Kč 351 569,80 Kč 
3 Lešany u Nelahozevsi 120/110 1 534 500 Kč 2 790 550,00 Kč 
4 Lešany u Nelahozevsi 49/1 1 302 500 Kč 1 042 1 250,00 Kč 
5 Lešany u Nelahozevsi 49/4 1 175 000 Kč 940 1 250,00 Kč 
6 Nelahozeves 197/148,186/22 1 276 800 Kč 2 128 600,00 Kč 
7 Nelahozeves 229/12,311/10 450 000 Kč 439 1 025,06 Kč 

8 Nelahozeves 228/3,264/1, 
264/3 2 480 870 Kč 3 005 825,58 Kč 

9 Nelahozeves st.341/2,364/2 421 500 Kč 843 500,00 Kč 
10 Lešany u Nelahozevsi st. 53 76 250 Kč 61 1 250,00 Kč 

Č. Katastrální území Právní účinky 
vkladu Číslo řízení Územní plán 

- využití území Popis 

1 Nelahozeves 11.12.2018 V-10396/2018-206 O funkční celek u ZŠ 
2 Nelahozeves 31.05.2018 V-4458/2018-206 O volný pozemek 
3 Lešany u Nelahozevsi 19.03.2019 V-2156/2019-206 O volný pozemek 
4 Lešany u Nelahozevsi 13.12.2018 V-10488/2018-206 O volný pozemek 
5 Lešany u Nelahozevsi 21.03.2019 V-2275/2019-206 O volný pozemek 
6 Nelahozeves 03.12.2018 V-10075/2018-206 O volné pozemky 
7 Nelahozeves 26.02.2018 V-1528/2018-206 O zahrada u RD 

8 Nelahozeves 09.08.2018 V-6561/2018-206 O zahrada u rekreační 
chaty 

9 Nelahozeves 03.12.2018 V-10084/2018-206 O volné pozemky 
10 Lešany u Nelahozevsi 21.02.2019 V-1357/2019-206 O zbořeniště 
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Kupní ceny - statistická analýza – jednotkové ceny 
Minimum 500,00 Kč 
Dolní kvartil (Q1) 577,35 Kč 
Medián (Q2) 762,79 Kč 
Horní kvartil (Q3) 1 193,76 Kč 
Maximum 1 250,00 Kč 
Průměr  852,04 Kč 
Směrodatná odchylka (s) 313,97 Kč 
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Určení ceny obvyklé oceňovaného pozemku je provedeno na základě statistického vyhodnocení 
porovnávaných reprezentantů jako bodový odhad pravděpodobnosti. Cena obvyklá pozemku je navržena 
v úrovni mediánu (Q2) statistického souboru reprezentantů, tedy ve výši 762,79 Kč/m2. Medián je 
hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Platí, že nejméně 50 % 
hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu. Medián je tedy 
kvantil rozdělující statistický soubor na dvě stejně početné množiny. 
 
Základní výhodou mediánu a obecně kvantilů jako statistického ukazatele je fakt, že nejsou ovlivněny 
extrémními hodnotami. Proto se často používají v případě šikmých rozdělení, u kterých aritmetický průměr 
dává obvykle nevhodné výsledky. Vzhledem k charakteru zjišťovaných cen je jeho použití při stanovení 
porovnávací hodnoty nemovitostí zpravidla vhodnější, než prostý aritmetický průměr. 

 
Jednotková cena obvyklá  762,79 Kč/m2 

 
Výpočet ceny obvyklé : 
 

Číslo Popis Plocha 
(m2) 

Jednotková cena 
obvyklá (Kč/m2) 

Cena obvyklá 
celkem 

80/7 zahrada 788,00 762,79 Kč 601 078,80 Kč 
 
Plocha (m2):  788,00 
Cena obvyklá celkem: 601 079 Kč 

 
 

Závěrečná analýza 
 
Cena obvyklá pozemku je stanovena v souladu s §2, odst. 1, zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, na 
základě porovnání s realizovanými cenami obdobných majetků v dané lokalitě. Cena obvyklá je pak určena 
jako bodový odhad pravděpodobnosti ve výši mediánu takto získaných vzorků. 
 

 
Cena obvyklá pozemku p.č. 80/7 v k.ú. Nelahozeves, obec Nelahozeves - celkem po zaokrouhlení : 
 

Cena obvyklá – celkem  601 100 Kč 
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4. PODMÍNKY A APLIKACE METOD 
 
PŘEDPOKLADY A OMEZ. PODMÍNKY PRO URČENÍ OBVYKLÉ CENY 
 
Tento znalecký posudek byl vypracován v souladu s těmito obecnými předpoklady a omezujícími 
podmínkami: 
 
1) Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo právní 
záležitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, že vlastnické právo k majetku je 
správné a tudíž prodejné - zpeněžitelné, pokud by se nezjistilo něco jiného. Dále se předpokládá, že vlastnictví 
je pravé a čisté od všech zadržovacích práv, služebností nebo břemen zadlužení, pokud by se nezjistilo něco 
jiného. 
 
2) Informace z jiných zdrojů, na nichž je založena celá nebo části tohoto posudku, jsou věrohodné, ale nebyly 
ve všech případech ověřovány. Nebylo dáno žádné potvrzení, pokud se týká přesnosti takové informace. 
 
3) Nebere se žádná odpovědnost za změny v tržních podmínkách a nepředpokládá se, že by nějaký závazek 
byl důvodem k přezkoumání tohoto posudku, kde by se zohlednily události nebo podmínky, které se vyskytnou 
následně po tomto datu. 
 
4) Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 
 
5) Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný soulad se všemi aplikovatelnými zákony a předpisy. 
 
6) Tento posudek byl vypracován za účelem zjištění hodnoty pro stanovený účel. 
 
7) Předpokládá se, že mohou být získány nebo obnoveny všechny požadované licence, osvědčení o držbě, 
nebo jiná legislativní nebo administrativní oprávnění od kteréhokoliv místního, státního nebo vládního úřadu 
nebo soukromé osoby nebo organizace, pro jakoukoliv potřebu a použití, na nichž je založen odhad hodnoty, 
obsažený v tomto posudku. 
 
8) Odhadnutá objektivní obvyklá cena je dána pro finanční strukturu a podmínky platné v souladu s datem 
tohoto posudku. 
 
9) Výsledná obvyklá cena stanovená v tomto ocenění je platná za předpokladu, že objekt bude v případě 
prodeje ihned uvolněn bez dalších výdajů na vyprázdnění a vyklizení objektu. 
 
10) Výsledky této analýzy je možné použít pouze k účelu uvedenému v tomto posudku. 
  

 
ZÁKLADNÍ POJMY      
 
ADMINISTRATIVNÍ CENA - cena zjištěná dle cenového předpisu (v současné době Zákon č.151/1997 Sb. 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 
 
TRH - interakce prodávajících a kupujících, vedoucí ke stanovení cen a množství komodit. Trh nemovitostí je 
segmentován podle typu nemovitostí a lokalit. 
 
OBVYKLÁ CENA - 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. (zákon o oceňování majetku č. 151/19997 Sb.) 
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TRŽNÍ HODNOTA - odhadnutá suma, za kterou by se nemovitost mohla směnit v den ocenění, mezi 
ochotným prodejcem a ochotným kupcem v nestranné transakci po řádném marketingu kdy obě strany jednaly 
informovaně, rozvážně, a bez nátlaku. (Schválená definice IVSC / TEGoVA, Evropské oceňovací standardy 
2000). 
 
VĚCNÁ HODNOTA - (dle právního názvosloví "časová cena" věci), je reprodukční cena věci, snížená o 
přiměřené opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížena o náklady 
na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci. 
 
VÝNOSOVÁ HODNOTA - je uvažovaná jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby 
úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti nebo je možné tuto částku investovat na 
kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. 
 
CENA POŘIZOVACÍ - je cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době pořízení (u nemovitosti, zejména 
staveb, cena v době jejich postavení) za použití tehdy platných metodik cen, bez odpočtu opotřebení. 
 
CENA REPRODUKČNÍ - je cena, za kterou by bylo možno stejnou novou porovnatelnou věc pořídit v době 
ocenění, bez odpočtu opotřebení. 
 
ČISTÝ ROČNÍ STABILIZOVANÝ VÝNOS - jsou výnosy (příjmy) po odpočtu nákladů (výdajů), nebo také 
součet provozního, finančního zisku a zisku z mimořádných příjmů (daňový základ pro daň z příjmů), 
stanovený jako průměrná, nebo pravděpodobně očekávaná hodnota z časové řady. 
 
HODNOTA LIKVIDAČNÍ - peněžní částka, kterou je majitel likvidovaného majetku přinucen přijmout v 
případě, kdy se majetek musí prodat při časově omezené nabídce na trhu. 
 
HODNOTA POROVNÁVACÍ - hodnota stanovená na základě porovnání předmětného majetku s obdobnými, 
jejichž ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány a jsou známé. 
 
METODA STANOVENÍ VĚCNÉ HODNOTY 
                               
Věcná hodnota je reprodukční cena nemovitosti snížená o opotřebení. Reprodukční cena odpovídá výši 
nákladů, které by bylo nutno v době ocenění vynaložit na pořízení stejné nebo porovnatelné nové věci. Ocenění 
může tedy být i podkladem v rozhodovacím procesu investora (potenciálního kupce), zda je výhodnější a 
ekonomicky efektivnější koupit již existující nemovitost nebo vybudovat nemovitost novou. 
Věcnou hodnotu staveb je třeba určit s přihlédnutím k opotřebení, které s ohledem na skutečný 
stavebnětechnický stav a morální zastarání stanovené pomocí některé ze známých metod. 
 
Nemovitosti zpravidla dělíme na: 
 stavby 
 venkovní úpravy, 
 pozemky (včetně vodních ploch). 
 
Při stanovení věcné hodnoty nemovitosti (kromě pozemků) mají zásadní význam vstupní údaje.  
U staveb těmito vstupními údaji jsou např.: 
 délka [m] 
 zastavěná plocha [m2] 
 obestavěný prostor [m3] 
 stáří stavby, úpravy prováděné v průběhu životnosti stavby (modernizace, rekonstrukce, nástavby, atd.) 
 reprodukční pořizovací cena 1 m3 obestavěného prostoru, 1 m2 zast. plochy, příp. 1 m délky 
 opotřebení stavby 
 užívání stavby - soulad či nesoulad s kolaudačním rozhodnutím, intenzita užívání, apod. 
 ostatní údaje ovlivňující hodnotu stavby (statika, poruchy, vady, apod.) 
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Pro výpočet opotřebení stavby je nutné zjistit příp. stanovit: 
 stáří stavby a stav běžné údržby 
 technické, ekonomické, funkční a strategické opotřebení 
 provedené opravy a výměna jednotlivých konstrukčních prvků 
 předpokládanou životnost (další trvání stavby) 
 metodu výpočtu opotřebení a odůvodnit její použití 
 
U venkovních úprav se vychází z reprodukční ceny s odpočtem opotřebení pro každou venkovní úpravu. Je 
také možno stanovit hodnotu venkovních úprav procentním podílem z hodnoty hlavních staveb s přihlédnutím 
k jejich stavu a provedení. 
 
U pozemků se vychází z výměr podle výpisu z katastru nemovitostí nebo geometrického plánu, z druhu 
pozemku (zastavěná plocha, orná půda, atd.). Uváží se také umístění pozemku v dané obci a údaje z územně 
plánovací dokumentace. Porovnáním s prodeji pozemků v dané lokalitě se stanoví reálná obvyklá cena za 1 
m2 pozemku. Vždy se uvedou podklady, na základě kterých se tato hodnota odvodila.  
 
U všech pozemků je třeba vycházet z územně plánovací dokumentace a dalších podkladů. Možno využívat i 
údaje z cenových map. 
 
Metoda porovnávací u pozemků je založena na dostatečném souboru vstupních dat o realizovaných cenách v 
posledním období. Při dobré znalosti místních podmínek v regionu je nutno s nimi přednostně pracovat. 
 
METODA POROVNÁVACÍ                                           
 
Tato metoda pro ocenění nemovitosti (stavby a pozemky) je založena na porovnání předmětné nemovitosti s 
obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době realizovány na trhu, jsou známé a ze získané informace je možno 
vyhodnotit jak hodnotu samotné stavby či souboru staveb, tak i hodnotu pozemku. 
 
Pokud je metoda porovnávací použita, musí být uvedeny v časovém horizontu ne delším než šesti měsíců 
minimálně tři realizované ceny obdobných nemovitostí. Porovnání musí být provedeno jak z pohledu stavební 
substance (obestavěný prostor, zastavěná plocha, velikost pozemku atd.), tak i z pohledu ekonomického efektu 
nemovitosti. 
 
Porovnávací metoda dává nejpřesnější obraz o skutečně realizovatelných cenách. Nevýhodou je neustálé 
zastarávání informací a potřeba neustálé aktualizace porovnávací databáze. Tato skutečnost vyžaduje 
pravidelnost a soustavnost monitoringu trhu. S množstvím a kvalitou informací o trhu zákonitě roste i přesnost 
hodnocení a schopnost odhadce odlišit kvalitu a tedy i vliv jednotlivých parametrů na cenu. Velký vliv na 
kvalitu dosažených porovnávacích  cen má ověřená informace o průběhu prodeje. 
 
Za optimální délku průběhu realizace prodeje lze uvažovat období 1 - 6 měsíců. 
 
Cena nemovitosti se utváří na trhu v konkrétních podmínkách. Úkolem odhadce je co nejvěrněji popsat 
všechny cenotvorné faktory a jejich přínos k tvorbě výsledné tržní hodnoty. Nemovitost je charakterizována 
parametry jako např.:  
 
a) Obestavěný prostor 
b) Zastavěná plocha 
c) Užitná plocha 
d) Počet podlaží 
e) Poloha v lokalitě 
f) Konstrukční systémy 
g) Vybavenost 
h) Fyzické opotřebení 
i) Funkční a ekonomická zastaralost 
j) Ekologické zatížení 
k) Věcné břemeno apod. 
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APLIKACE METOD                                               
 
Každá z výše popsaných metod má své klady a zápory. Nejprůkaznější z metod je metoda porovnání tržních 
cen, jestliže pro použití této metody máme dostatečnou četnost aktuálních porovnatelných hodnot (cen z 
realizovaných prodejů). 
 
Z výpočtových metod se v současné době často používají hodnoty vypočtené metodou výnosovou a metodou 
stanovení věcné hodnoty. 
 
Stále větší význam má metoda porovnávací, která nejvěrněji zobrazuje situaci na trhu a proto by neměla chybět 
v žádné analýze, která má stanovit tržní hodnotu nemovitosti. 
 
 
5. PŘÍLOHY 
 
- Informace z katastru nemovitostí 
- Snímek z katastrální mapy 
- Údaje o dosažených cenách nemovitostí ČÚZK 
- Fotodokumentace 
- Polohopis 
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ZNALECKÁ DOLOŽKA 
 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 
26.06.2018, č.j. Spr. 4095/2017, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se specializací 
nemovitosti. 

 
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 7/6/2019 znaleckého deníku. 
 
 
Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vladimír Keller 
Tel: 777 846 571 
Email: vla.keller@gmail.com 
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