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ZNALECKÝ POSUDEK 
 

č. 16/6/2020 
 

určení ceny v místě a čase obvyklé a obvyklého nájemného pozemků st.č. 385/2, 385/3, 385/7 a p.č. 417 
a 446/5 v katastrálním území Nelahozeves, obec Nelahozeves 

 

 
 
Objednatel:  
Obecní úřad Nelahozeves  
Školní 3                                      
277 51 Nelahozeves                   

 
Účel ocenění:  
Určení ceny v místě a čase obvyklé a obvyklého nájemného pozemků st.č. 385/2, 385/3, 385/7 a p.č. 417 a 
446/5 v katastrálním území Nelahozeves, obec Nelahozeves pro interní potřebu objednatele. 

 
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:  19.08.2020 

 
Počet vyhotovení:  2 
  
Počet stran: 21 stran posudku + přílohy 

 
Kralupy nad Vltavou, dne: 26.08.2020 
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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 v místě a čase obvyklé a obvyklého nájemného pozemků st.č. 385/2, 385/3, 385/7 
a p.č. 417 a 446/5 v katastrálním území Nelahozeves, obec Nelahozeves.  
 
Cena v místě a čase obvyklá podle tohoto ocenění je zpětně dosažitelná při prodeji předmětného majetku za 
podmínek platných v době jeho zpracování. 
Nájemné v místě a čase obvyklé podle tohoto ocenění je zpětně dosažitelné při pronájmu předmětného majetku 
za podmínek platných v době jeho zpracování. 

 
2. VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ 
 
Cílem předložené expertízy bylo určení ceny v místě a čase obvyklé a obvyklého nájemného pozemků st.č. 
385/2, 385/3, 385/7 a p.č. 417 a 446/5 v katastrálním území Nelahozeves, obec Nelahozeves, ke dni 
19.08.2020. 
 
 
Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod určení ceny v místě a čase obvyklé (§39, odst. 
2, zákona č. 128/2000 Sb.) k uvedenému datu, je tato určena po zaokrouhlení 
 
 

5 712.000,-- Kč 
 
Slovy: Pětmilionůsedmsetdvanácttisíckorun českých 
 
 
Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod určení nájemného v místě a čase obvyklé (§39, 
odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb.) k uvedenému datu, je toto určeno po zaokrouhlení 
 
 

456.500,-- Kč/rok 
 
Slovy: Čtyřistapadesátšesttisícpětsetkorun českých ročně 
 
 
Poznámka: Cena a nájemné v místě a čase obvyklé neobsahuje daň z přidané hodnoty. 
 
 
 
 
Datum: 26.08.2020 
 
 
 
Podpis: 
 
 
 
Razítko: 
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3. NÁLEZ 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Vlastník majetku:  
Dle výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 1096pro k.ú. Nelahozeves, obec Nelahozeves, je jako 
vlastník pozemků zapsán : 
 
fairoo s.r.o. IČ: 03601552 
Jagellonská 895/9 
130 00 Praha 3 - Vinohrady 

 

Adresa majetku:  
Pozemky st.č. 385/2, 385/3, 385/7 a p.č. 417 a 446/5 v katastrálním území Nelahozeves, obec Nelahozeves,  
ulice Zaragolská. 

 
Kód katastrálního území:  702790 
Název katastrálního území:  Nelahozeves 
Kód obce:  535079 
Název obce:  Nelahozeves 
Počet obyvatel obce:  2 018 
Datum stanovení počtu obyvatel:  01.01.2019 
Kód okresu:  CZ0206 
Název okresu:  Mělník 
Název kraje (oblasti):  Středočeský kraj (Střední Čechy) 
Název státu:  Česká republika 

 
Podklady:  
- výpis z katastru nemovitostí pro oceňované pozemky 
- snímek z katastrální mapy 
- územní plán obce  
- rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení – „Rozšíření čerpací stanice PH – Nelahozeves“, vydané 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, č.j. MUKV 3237/2018 VYST ze 
dne 20.02.2018 a rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti ze dne 28.04.2020 
- situace a průvodní zpráva týkající se plánovaného rozšíření ČS PHM na pozemcích 
- informace a údaje sdělené zástupcem objednatele a zástupci vlastníka 
- údaje o dosažených cenách nemovitostí ČÚZK 
- prohlídka a zaměření na místě 

 

Infrastruktura: 
Počet obyvatel v obci k 1.1.2019 : 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 19.08.2020 a 21.08.2020. 

 
 

Popis a účel:  
Předmětem ocenění jsou pozemky st.č. 385/2, 385/3, 385/7 a p.č. 417 a 446/5 v katastrálním území 
Nelahozeves, obec Nelahozeves.  
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Pozemek st.č. 385/2 je v katastru nemovitostí 
evidován jako zastavěná plocha a nádvoří – společný 
dvůr. Ve skutečnosti se jedná o převážně zpevněný 
pozemek (silniční betonové panely) situovaný ve 
výrobním a skladovém areálu, sloužící k datu ocenění 
jako venkovní skladová a manipulační plocha.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozemek st.č. 385/3 je v katastru nemovitostí 
evidován jako zastavěná plocha a nádvoří, součástí 
pozemku je stavba bez čp/če, obč. vyb. Ve skutečnosti 
se jedná o pozemek bezprostředně zastavěný stavbou 
bývalé prodejny čerpací stanice PHM, která je 
součástí tohoto pozemku, k datu ocenění sloužící jako 
sklad a zázemí užívané v rámci skladového areálu. 
Budova je jednopodlažní, bez podsklepení, zděných 
konstrukcí, stropy rovné se SDK podhledy, střecha 
plochá, krytina plechová, klempířské konstrukce 
z pozink. plechu částečné, okna dřevěná zdvojená, 
dveře dřevěné i ocelové do ocelových zárubní, omítky 
hladké vápenné, barvené minerální, obklady 
hliníkové, podlahy betonové s dlažbou, vytápění 
podlahové elektrické, ohřev vody není, elektro 230/400 V, zabezpečení, žaluzie, stáří 20 let. 
 

Pozemek st.č. 385/7 je v katastru nemovitostí 
evidován jako zastavěná plocha a nádvoří – společný 
dvůr. Ve skutečnosti se jedná o převážně zpevněný 
pozemek (silniční betonové panely) situovaný ve 
výrobním a skladovém areálu, sloužící k datu ocenění 
jako venkovní skladová a manipulační plocha. Na 
části pozemku jsou postavené lehké ocelové skladové 
haly a přístřešky. Tyto stavby budou dle sdělení 
zástupce vlastníka před případným prodejem 
(pronájmem) odstraněny. 
 
 
 
 

 

Pozemek p.č. 417 je v katastru nemovitostí evidován 
jako ostatní plocha – jiná plocha. Ve skutečnosti se 
jedná o převážně zpevněný pozemek (asfalt, zámková 
dlažba) situovaný z části ve výrobním a skladovém 
areálu, sloužící k datu ocenění jako venkovní 
skladová a manipulační plocha, z části mimo tento 
areál (rozděleno oplocením) jako pozemek příjezdové 
komunikace bývalé čerpací stanice PHM. Na 
pozemku se nachází přestřešení výdejních stojanů 
(ocelová nosná konstrukce se 2 sloupy, plochá 
střecha, plechová krytina, elektro, podlahy ze 
zámkové dlažby), včetně samotných původních 
stojanů, podzemní nádrž na PHM o velikosti 56 m3 
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včetně základové desky pod touto nádrží a další původní technologie a příslušenství ČS PHM (úkapová 
kanalizace, zpevněné plochy ze zámkové dlažby a živičné, Elektropřípojka z vnitroareálového rozvodu, 
obrubníky a krajníky, dopravní značení). Stáří těchto objektů je 20 let. 
 

Pozemek p.č. 446/5 je v katastru nemovitostí 
evidován jako ostatní plocha – jiná plocha. Ve 
skutečnosti se jedná o částečně zpevněný pozemek 
(asfalt, štěrk) situovaný z části ve výrobním a 
skladovém areálu, sloužící k datu ocenění jako 
venkovní skladová a manipulační plocha. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozemky se nachází v okrajové části obce Nelahozeves v průmyslové zóně kolem bývalého areálu Tukových 
závodů, kousek od MVE Miřejovice, při hlavní průjezdní komunikaci obcí Nelahozeves (ulice Zaragolská), 
mezi řekou Vltavou (východně) a železniční tratí Praha-Děčín (západně). Severně od pozemků začíná 
zástavba rodinných domů. Pozemky jsou přímo přístupné z veřejné komunikace, ulice Zaragolská. 
K dispozici jsou vnitroareálové inženýrské sítě, které z části prochází oceňovanými pozemky (voda, 
kanalizace, elektro). 
 

Letecký snímek z katastrální mapy 
 
 
 
 

 



ZNALECKÝ POSUDEK č. 16/6/2020 
 

 7 

V platném územním plánu jsou pozemky zakresleny ve funkčním využití území jako V – smíšené výrobní, 
v lokalitě HP05 – Předmostí. 
 

Územní plán obce 
V – smíšené výrobní 
 
Přípustné: 

- činnosti a stavby pro produkci a s produkcí bezprostředně související (zejména činnosti a stavby pro 
výrobu a skladování, zemědělství, dopravní a technickou infrastrukturu a vybavení) 

Podmíněně přípustné: 
- Na pozemcích navazujících na plochu VPV lze umísťovat činnosti a stavby základního vybavení. 

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) 

 
Na oceňované pozemky bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení – „Rozšíření čerpací 
stanice PH – Nelahozeves“, vydané Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního 
plánování, č.j. MUKV 3237/2018 VYST ze dne 20.02.2018 a rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti ze dne 
28.04.2020 podle kterého má vzniknout na oceňovaných pozemcích rozšíření stávající ČS PHM. Stavba se 
dle předložené průvodní zprávy bude členit na objekty : 
 

- SO 01 – Komunikace a zpevněné plochy 
- SO 02 – Ocelová konstrukce přestřešení (s využitím stávajícího přestřešení) 
- SO 03 – Mycí boxy 
- SO 04 – Objekt technického zázemí 
- SO 05 – Základová deska pod novou nádrží na PHM 
- SO 06 – Odstranění stávajícího kiosku na st.č. 385/3 
- SO 07 – Dešťová areálová kanalizace + ORL + retenční nádrž 
- SO 08 – Přípojka splaškové kanalizace a areálový rozvod 
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- PS 01 – Technologie Mycí box + ČOV 
- PS 02 – ČS PHM 
- PS 03 – Technologické elektrorozvody 
- PS 04 – Technologická část ČS PH 

 

 
Celková situace plánované stavby 

 
Dle výše uvedených dokumentů je platnost vydaného územního rozhodnutí prodloužena do 20.03.2022. 
 
V souladu s výše uvedeným se tedy jedná o stavební pozemky – částečně již zastavěné stavbou původní ČS 
PHM a částečně s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením na stavbu rozšíření této ČS PHM. 

 

Vhodnost využití:  
Majetek je užíván v současnosti jako manipulační a skladové venkovní plochy se zázemím (bývalý kiosek ČS 
PHM), částečně zastavěný stavbou původní čerpací stanice PHM včetně přestřešení, výdejních stojanů a 
původní technologie. 

 

Břemena, závazky, zatížení nemovitosti:  
V části C listu vlastnictví jsou zapsána tato omezení vlastnických práv : 
 

- Věcné břemeno (podle listiny) vedení vodovodu, vstupu a vjezdu, užívání, provozování, oprav, údržby 
a odstraňování havárií vodovodu, oprávnění pro Parcela: St. 511, Parcela: St. 671, Parcela: 432, 
Parcela: 446/2, Parcela: 446/3, Parcela: 446/4, Parcela: 446/5, povinnost k Parcela: St. 385/7 

- Věcné břemeno (podle listiny) vedení splaškové kanalizace a právo v nezbytném rozsahu vstupovat a 
vjíždět na parcelu za účelem oprav, údržby a odstraňování havárií, oprávnění pro Parcela: St. 511, 
Parcela: St. 671, Parcela: 432, Parcela: 446/2, Parcela: 446/3, Parcela: 446/4, Parcela: 446/5, povinnost 
k : Parcela: 417 

- Věcné břemeno (podle listiny) vedení vodovodu a právo v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na 
parcelu za účelem oprav, údržby a odstraňování havárií, oprávnění pro Parcela: St. 511, Parcela: St. 
671, Parcela: 432, Parcela: 446/2, Parcela: 446/3, Parcela: 446/4, Parcela: 446/5, povinnost k Parcela: 
417 

- Věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro Parcela: St. 385/4, Parcela: St. 385/7, Parcela: St. 512, 
povinnost k Parcela: 446/5 



ZNALECKÝ POSUDEK č. 16/6/2020 
 

 9 

- Věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro Parcela: St. St. 385/6, Parcela: St. 515/1, Parcela: St. 
512, povinnost k Parcela: 446/5 

- Věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro Parcela: St. 385/5, Parcela: St. 515/2, Parcela: 426, 
povinnost k Parcela: 446/5 

 
Tato věcná břemena nemají významnější vliv na cenu ani nájemné v místě a čase obvyklé. 
 
Oceňované pozemky se nachází mimo záplavové území Q100 i Q500. 
 

 
Povodňový plán ČR 

 
Postavení na trhu:  
Obdobné majetky se na trhu s nemovitostmi v dané lokalitě vzhledem ke specifičnosti účelu využití (čerpací 
stanice PHM) příliš neobchodují a při stanovování ceny obvyklé je nutné vzít v potaz zejména širší a 
dostatečně velikou oblast v okolí oceňovaného majetku.  
 
Pronájmy obdobného majetku jsou vzhledem k neexistenci veřejně přístupné centrální databáze nájemních 
smluv prakticky nedohledatelné. Obvyklé nájemné je tak určeno simulovaným způsobem z ceny obvyklé 
těchto pozemků. 
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4. POSUDEK - OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 
 
Seznam oceňovaných objektů 
M.1. Cena v místě a čase obvyklá pozemků  
M.2. Nájemné v místě a čase obvyklé z pozemků 
 
M.1.  CENA V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÁ POZEMKŮ 
 
URČENÍ CENY OBVYKLÉ POZEMKŮ 
 
Předmětem ocenění je určení ceny v místě a čase obvyklé pozemků st.č. 385/2, 385/3, 385/7 a p.č. 417 a 446/5 
v katastrálním území Nelahozeves, obec Nelahozeves.  
 
Jedná se o pozemky zastavěné stavbou čerpací stanice PHM (součást pozemků) včetně příslušenství a další 
stavební pozemky, které jsou určeny k zastavění stavbou rozšíření ČS PHM dle platného územního rozhodnutí. 
 
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 realizovaných prodejů, které 
bylo možné dohledat v širším okolí oceňovaného majetku ze sbírky listin Českého katastrálního úřadu - 
kupních smluv obdobných pozemků vložených do Katastru nemovitostí za dostupné časové období se 
zohledněním specifických parametrů oceňovaného majetku.  
 

Číslo Popis 
Plocha 

(m2) 
st. 385/2 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr 57,00 
st. 385/3 zastavěná plocha a nádvoří 40,00 
st. 385/7 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr 590,00 

417 ostatní plocha - jiná plocha 578,00 
446/5 ostatní plocha - jiná plocha 637,00 

  Celkem 1 902,00 
 
Porovnávací hodnota - reprezentanti 
 

Pozemky čerpacích stanic PHM 

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

Jednotková 
cena (Kč/m2) 

1 Úžice u Kralup nad 
Vltavou st. 352, p.č. 666 3 500 000 Kč 1 449 2 415,46 Kč 

2 Nelahozeves st. 385/2,385/3,  
p.č. 417 1 652 893 Kč 675 2 448,73 Kč 

3 Kamýk u Velkých 
Přílep st. 507, p.č. 89/13 2 100 000 Kč 598 3 511,71 Kč 

4 Roudnice nad Labem 

2960/10,2960/14, 
2960/15,2960/16, 
2960/17,2960/63, 
2960/64 

7 750 000 Kč 1 479 5 240,03 Kč 

5 Pchery st. 914,915,925,  
p.č. 193/11 300 000 Kč 272 1 102,94 Kč 

6 Dolní Beřkovice st. 572,574,p.č.  
578/119,578/120 6 318 617 Kč 1 909 3 309,91 Kč 

7 Obříství 
st. 310, 631,  
648 p.č. 75/175, 
1591/3 

7 500 000 Kč 995 7 537,69 Kč 

8 Bořanovice st. 302, p.č. 88/3 7 840 000 Kč 1 202 6 522,46 Kč 

9 Byšice st. 515, p.č. 849/1, 
849/4,849/5 5 000 000 Kč 3 474 1 439,26 Kč 
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Č. Katastrální území Právní účinky 
vkladu Číslo řízení Využití území Popis 

1 Úžice u Kralup nad 
Vltavou 30.10.2015 V-10869/2015-206 ČS PHM pozemky včetně stavby  

ČS PHM 

2 Nelahozeves 23.09.2016 V-7715/2016-206 ČS PHM pozemky včetně stavby  
ČS PHM 

3 Kamýk u Velkých 
Přílep 07.02.2020 V-1400/2020-210 ČS PHM pozemky včetně stavby  

ČS PHM 

4 Roudnice nad Labem 02.07.2014 V-6261/2014-506 ČS PHM pozemky včetně stavby  
ČS PHM 

5 Pchery 12.08.2019 V-6152/2019-203 ČS PHM pozemky včetně stavby  
ČS PHM 

6 Dolní Beřkovice 09.05.2017 V-3963/2017-206 ČS PHM pozemky včetně stavby  
ČS PHM 

7 Obříství 03.10.2014 V-8679/2014-206 ČS PHM pozemky včetně stavby  
ČS PHM 

8 Bořanovice 11.08.2014 V-12724/2014-209 ČS PHM pozemky včetně stavby  
ČS PHM 

9 Byšice 18.12.2018 V-10668/2018-206 ČS PHM pozemky včetně stavby  
ČS PHM 

 

Lokalita: Nelahozeves 

  
Oceňované Pozemky č. 1 Pozemky č. 2 Pozemky č. 3 

pozemky Úžice u Kralup  
nad Vltavou Nelahozeves Kamýk u Velkých 

 Přílep 
Základní údaje       
Prodejní cena (Kč/m2) 2 415 Kč 2 449 Kč 3 512 Kč 
Velikost (m2) 1 449,00 675,00 598,00 
Kvalitativní parametry       
Lokalita Nelahozeves srovnatelná 1,00 stejná 1,00 lepší 0,90 
Funk.využití ČS PHM ČS PHM 1,00 ČS PHM 1,00 ČS PHM 1,00 
Prodej 2020 2015 1,10 2016 1,10 2020 1,00 
Velikost 1 902 srovnatelná 1,00 menší 0,95 menší 0,95 
Koeficient úpravy ceny   1,10   1,05   0,86 
Porovnatelná cena (Kč/m2) 2 657 Kč   2 559 Kč   3 003 Kč   

 

  
Oceňované Pozemky č. 4 Pozemky č. 5 Pozemky č. 6 

pozemky Roudnice nad  
Labem Pchery Dolní Beřkovice 

Základní údaje       
Prodejní cena (Kč/m2) 5 240 Kč 1 103 Kč 3 310 Kč 
Velikost (m2) 1 479,00 272,00 1 909,00 
Kvalitativní parametry       
Lokalita Nelahozeves lepší 0,90 srovnatelná 1,00 srovnatelná 1,00 
Funk.využití ČS PHM ČS PHM 1,00 ČS PHM 1,00 ČS PHM 1,00 
Připravenost 2020 2014 1,10 2019 1,00 2017 1,05 
Velikost 1 902 srovnatelná 1,00 menší 0,95 srovnatelná 1,00 
Koeficient úpravy ceny   0,99   0,95   1,05 
Porovnatelná cena (Kč/m2) 5 188 Kč   1 048 Kč   3 475 Kč   

 

  Oceňované Pozemky č. 7 Pozemky č. 8 Pozemky č. 9 
pozemky Obříství Bořanovice Byšice 

Základní údaje       
Prodejní cena (Kč/m2) 7 538 Kč 6 522 Kč 1 439 Kč 
Velikost (m2) 995,00 1 202,00 3 474,00 
Kvalitativní parametry       
Lokalita Nelahozeves lepší 0,90 lepší 0,90 lepší 0,90 
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Funk.využití ČS PHM ČS PHM 1,00 ČS PHM 1,00 ČS PHM 1,00 
Připravenost 2020 2014 1,10 2014 1,10 2018 1,05 
Velikost 1 902 menší 0,95 srovnatelná 1,00 větší 1,05 
Koeficient úpravy ceny   0,94   0,99   0,99 
Porovnatelná cena (Kč/m2) 7 089 Kč   6 457 Kč   1 428 Kč   

 
Pozemky ČS PHM - přehled porovnatelných cen 

Č. Katastrální území Jednotková cena (Kč/m2) 
1 Úžice u Kralup nad Vltavou 2 657 Kč 
2 Nelahozeves 2 559 Kč 
3 Kamýk u Velkých Přílep 3 003 Kč 
4 Roudnice nad Labem 5 188 Kč 
5 Pchery 1 048 Kč 
6 Dolní Beřkovice 3 475 Kč 
7 Obříství 7 089 Kč 
8 Bořanovice 6 457 Kč 
9 Byšice 1 428 Kč 

 

 
 
 

Kupní ceny - statistická analýza – jednotkové ceny 
Minimum 1 048 Kč 
Dolní kvartil (Q1) 2 559 Kč 
Medián (Q2) 3 003 Kč 
Horní kvartil (Q3) 5 188 Kč 
Maximum 7 089 Kč 
Průměr  3 656 Kč 
Směrodatná odchylka (s) 2 133 Kč 

 

2 657 Kč
2 559 Kč 3 003 Kč

5 188 Kč

1 048 Kč

3 475 Kč

7 089 Kč 6 457 Kč

1 428 Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Přehled porovnatelných cen
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Určení ceny obvyklé oceňovaných pozemků je provedeno na základě statistického vyhodnocení 
porovnávaných reprezentantů jako bodový odhad pravděpodobnosti. Cena obvyklá pozemků je navržena 
v úrovni mediánu (Q2) statistického souboru reprezentantů, tedy ve výši 3.003,- 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  3.003,- Kč/m2 
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Výpočet ceny obvyklé : 
 

Číslo Popis Plocha 
(m2) 

Jednotková cena 
obvyklá (Kč/m2) 

Cena obvyklá 
celkem 

st. 385/2 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr 57,00 3 003 Kč 171 171 Kč 
st. 385/3 zastavěná plocha a nádvoří 40,00 3 003 Kč 120 120 Kč 
st. 385/7 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr 590,00 3 003 Kč 1 771 770 Kč 

417 ostatní plocha - jiná plocha 578,00 3 003 Kč 1 735 734 Kč 
446/5 ostatní plocha - jiná plocha 637,00 3 003 Kč 1 912 911 Kč 

  Celkem 1 902,00   5 711 706 Kč 
 

 
 
Plocha (m2):  1 902,00 
Cena obvyklá celkem: 5 711 706 Kč 

 
Závěrečná analýza 

 
Cena obvyklá pozemků 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 (širší) lokalitě. Cena obvyklá je pak 
určena jako bodový odhad pravděpodobnosti ve výši mediánu takto získaných vzorků. 
 

 
Cena obvyklá pozemků st.č. 385/2, 385/3, 385/7 a p.č. 417 a 446/5 v k.ú. Nelahozeves, obec Nelahozeves 
- celkem po zaokrouhlení: 
 

Cena obvyklá – celkem  5 712 000 Kč 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kč171 171 Kč120 120 

Kč1 771 770 Kč1 735 734 
Kč1 912 911 

st. 385/2 st. 385/3 st. 385/7 417 446/5

Cena obvyklá pozemků



ZNALECKÝ POSUDEK č. 16/6/2020 
 

 15 

M.2.  NÁJEMNÉ V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ Z POZEMKŮ 
 
URČENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO POZEMKŮ 
 
Předmětem ocenění je určení nájemného v místě a čase obvyklé za užívání pozemků st.č. 385/2, 385/3, 385/7 
a p.č. 417 a 446/5 v katastrálním území Nelahozeves, obec Nelahozeves.  
 
Jedná se o pozemky zastavěné stavbou čerpací stanice PHM (součást pozemků) včetně příslušenství a další 
stavební pozemky, které jsou určeny k zastavění stavbou rozšíření ČS PHM dle platného územního rozhodnutí. 
 
Obvyklé nájemné je primárně zjišťováno na základě srovnání s obdobnými pronájmy v dané lokalitě.  
 
V tomto konkrétním případě se však jedná o specifický majetek (pozemky čerpací stanice PHM), pro který dle 
analýzy na trhu s pronájmy pozemků nelze porovnávací metodu přímo použít (nelze najít odpovídající počet 
obdobných reprezentantů v dané lokalitě a čase).  
 
V případě, že nelze obvyklé nájemné zjistit  (chybí informace o pronájmu), vychází se z analogie dle 
Komentáře Ministerstva financí k oceňování práv odpovídajících věcným břemenům po 1 lednu 2014, který 
uvádí : 
 
„Pokud obvyklé nájemné nelze zjistit  (chybí informace o pronájmu), použije se simulované nájemné. 
Simulované  nájemné  lze  určit  jako  dané  procento  z ceny pozemku: 
 
a) v úrovni obvyklé ceny (tržní hodnoty), 
b) uvedené v cenové mapě obce, 
c) zjištěné  podle  cenového  předpisu  
  
Obvyklé nájemné se podle dlouhodobého sledování závislosti ceny nájmu a ceny nemovité věci pohybuje v 
rozmezí 4 – 8% podílu z její obvyklé ceny (tržní hodnoty). Použitý procentní podíl není aritmetickým 
průměrem rozmezí, ale procentní podíl se volí podle lokality, druhu nemovité věci a způsobu jejího využití...“ 
 
Procentuální podíl bude stanoven z ceny obvyklé pozemků určené v předchozí části tohoto posudku. 
 
Procentuální podíl nájemného z hodnoty pozemků je v souladu s výše uvedeným komentářem stanoven v horní 
hranici této relace, tedy ve výši 8% z ceny pozemků. Jedná se o pozemky komerčního charakteru určené pro 
výstavbu ČS PHM a z části tak již užívané, tedy pro stavby s vysokým komerčním potenciálem. Tento 
komerční potenciál je právě zohledněn výší použitého procentuálního podílu. 
 
Výpočet obvyklého nájemného : 
 

Číslo Popis Plocha 
(m2) 

Jednotková  
cena 

obvyklá  
(Kč/m2) 

Použité 
procento 

z ceny  
(%) 

Obvyklé 
nájemné 

jednotkové 
(Kč/m2/rok) 

Obvyklé 
nájemné 
celkem 

(Kč/rok) 

st. 385/2 zastavěná plocha a nádvoří 
- společný dvůr 57,00 3 003 Kč 

8 % 

240 Kč 13 680 Kč 

st. 385/3 zastavěná plocha a nádvoří 40,00 3 003 Kč 240 Kč 9 600 Kč 

st. 385/7 zastavěná plocha a nádvoří 
- společný dvůr 590,00 3 003 Kč 240 Kč 141 600 Kč 

417 ostatní plocha - jiná plocha 578,00 3 003 Kč 240 Kč 138 720 Kč 
446/5 ostatní plocha - jiná plocha 637,00 3 003 Kč 240 Kč 152 880 Kč 

  Celkem 1 902,00     456 480 Kč 
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Plocha (m2):  1 902,00 
Obvyklé nájemné celkem: 456 480 Kč/rok 

 
Závěrečná analýza 

 
Obvyklé nájemné z pozemků vychází z doporučeného postupu Ministerstva financí v případě neexistence 
porovnatelných vzorků jako simulované nájemné procentuálním podílem z ceny obvyklé oceňovaných 
pozemků. Cena obvyklá těchto pozemků je určena v předchozí části tohoto posudku. 
 

 
Obvyklé nájemné pozemků st.č. 385/2, 385/3, 385/7 a p.č. 417 a 446/5 v k.ú. Nelahozeves, obec 
Nelahozeves - celkem po zaokrouhlení: 
 

Obvyklé nájemné – celkem  456 500 Kč/rok 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kč13 680 Kč9 600 

Kč141 600 Kč138 720 
Kč152 880 

st. 385/2 st. 385/3 st. 385/7 417 446/5

Obvyklé nájemné z pozemků (Kč/rok)
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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 
 
- Výpis z katastru nemovitostí 
- Snímek z katastrální mapy 
- Rozhodnutí o umístění stavby včetně jeho prodloužení 
- Celková situace stavby 
- Výtahy kupních smluv použitých v porovnávací hodnotě 
- 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 16/6/2020 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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