ZNALECKÝ POSUDEK
číslo položky: 3349/2022
Znalecký posudek je podán v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady oceňování nemovitostí

Stručný popis předmětu znaleckého posudku
Provést ocenění oddělených částí pozemků parc.č. 60, 62/1 a 62/2 vše v k.ú. a obci Verušičky, a to
za účelem jejich směny dle skutečného účelu užívání.

Znalec:

Bc. Marketa Simbartlová
Dobrovského 854
360 17 Karlovy Vary
telefon: +420606508533
e-mail: msimbartlova@email.cz
IČ: 128 18 704
DIČ: 5554302875

Zadavatel:

Obec Verušičky
Verušičky 5
364 52 Verušičky

Číslo jednací: 3349/2022
Počet stran: 19 a 12 stran příloh
Podle stavu ke dni: 20.6.2022

Počet vyhotovení: 2

Vyhotovení číslo: 1

Vyhotoveno: V Karlových Varech 13.7.2022

1. ZADÁNÍ
1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele
Provést ocenění oddělených částí pozemků parc.č. 60, 62/1 a 62/2 vše v k.ú. a obci Verušičky, a to
za účelem jejich směny dle skutečného účelu užívání.
Plot a dřevěná stavba bez základů nacházející se na p. p. č. 60 v k. ú. Verušičky nejsou součástí
směny pozemků, jsou majetkem majitele Verušičky č. p. 20.
Asfaltová komunikace o výměře cca 22m2, která se nachází na menší části oddělované z pozemku
parc.č. 62/1 je veřejná obecní komunikace.

1.2. Účel znaleckého posudku
Směna pozemků, a to za účelem majetkoprávního vyrovnání dle skutečného jejich využití.
Oddělená část pozemku parc.č. 60 je oplocena a je užívaná se stavbou rodinného domu č.p. 20,
součást pozemku parc.č.st.37. Na oddělené části pozemku se nachází dřevěná stavba bez základů,
která je na hranici své životnosti a byla užívaná jako jako vedlejší stavba k RD č.p. 20. Oddělená
část pozemku parc.č. 62/1 a pozemku parc.č. 62/2 jsou travnaté pásy podél asfaltové části veřejné
komunikace. Na tomto pásu se nachází okrasná zeleň, která není běžně udržovaná.

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru
posudku
U trvalých porostů, které se nachází na oddělované části pozemku parc.č. 62/1, nebylo podle
zadavatele možné určit to, zda se jedná o náletovou zeleň či výsadbu.

1.4. Prohlídka a zaměření
Prohlídka byla provedena dne 20.6.2022 za přítomnosti starosta obce pan Kvasnička.
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2. VÝČET PODKLADŮ
2.1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat
-objednávka Obce Verušičky ze dne 23.5.2022
-doplnění objednávky ze dne 20.6.2022
-GP číslo113-140/2021 ze dne 22.7.2021
-informace sdělené zadavatelem na místě samém dne 20.6.2022
-informace z KN
-informace z územního plánu
-skutečnosti zjištěné na místě samém
-informace z realitního trhu

2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis
-objednávka Obce Verušičky ze dne 23.5.2022
-doplnění objednávky ze dne 20.6.2022
-GP číslo113-140/2021 ze dne 22.7.2021
-informace sdělené objednatelem na místě samém dne 20.6.2022
-informace z KN
-informace z územního plánu
-skutečnosti zjištěné na místě samém
-informace z realitního trhu

2.3. Věrohodnost zdroje dat
Nebyl důvod popřít věrohodnost zdroje dat, která bylo možné ověřit.

2.4. Základní pojmy a metody ocenění
Novela zákona č. 151/1997 Sb. (z.č. 237/2020 Sb. s účinností 1.1.2021)
ukládá nemovité věci „oceňovat“ cenou obvyklou (pokud tento zákon nestanoví jinak) porovnáním,
ze sjednaných cen. V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek
(nemovité věci) tržní hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
Tržní hodnotou se pro účely novely zákona č. 151/1997 Sb. rozumí odhadovaná částka, za kterou
by měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným
prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po
náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem
tržního odstupu se pro účely novely zákona č. 151/1997 Sb. rozumí, že účastníci směny jsou
osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.
Vyhláška č. 424/2021 Sb. účinná od 1.1.2022, kterou se mění vyhl.č. 441/2013 Sb.
§1a Obvyklá cena se určuje porovnáním sjednaných cen stejných, popřípadě obdobných předmětů
ocenění v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do porovnání se nezahrnují ceny
sjednané za vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího a kupujícího ani
vlivu zvláštní obliby. Postup určení obvyklé ceny zahrnuje výběr údajů do souboru pro porovnání s
předmětem ocenění nejméně od 3 obdobných předmětů na základě kritérií podle druhu předmětu
ocenění a jeho zvláštností ke dni ocenění
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§1b Tržní hodnotou předmětu ocenění je odhadovaná částka, která se určuje zpravidla na základě
výběru z více způsobů oceňování, a to zejména způsobu porovnávacího, výnosového nebo
nákladového. Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění se zohledňují tržní rizika a předpokládaný
vývoj na dílčím či místním trhu, na kterém by byl obchodován. Při určení tržní hodnoty předmětu
ocenění, s výjimkou služeb, se přihlíží k možnosti jeho nejvyššího a nejlepšího využití, které je ke
dni ocenění možné, fyzicky dosažitelné, právně přípustné a ekonomicky proveditelné.
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3. NÁLEZ
3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat
Data byla postupně získána od zadavatele a dále byla zjištěna znalcem v KN a na realitním trhu.

3.2. Popis postupu při zpracování dat
Data získaná od zadavatele byla z části ověřena při místním šetření konaném dne 20.6.2022. Data z
KN a realitního trhu byla převzata k dalšímu zpracování.

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat
1. část pozemku parc.č. 60 díl "d"
Název předmětu ocenění:
část pozemku parc.č. 60 díl "d"
Adresa předmětu ocenění:
Verušičky
364 52 Verušičky
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Obec:
Verušičky
Katastrální území:
Verušičky
Počet obyvatel:
461
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 901,00 Kč/m2
Koeficienty obce
Název koeficientu
č.
O1. Velikost obce: Do 500 obyvatel
V
O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce
IV
O3. Poloha obce: V ostatních případech
VI
O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod a
II
kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn
O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka, nebo
III
autobusová zastávka
O6. Občanská vybavenost v obci: Minimální vybavenost (obchod nebo V
služby – základní sortiment)

Pi
0,50
0,60
0,80
0,85
0,90
0,85

Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 297,00 Kč/m2
2. část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"
Název předmětu ocenění:
část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"
Adresa předmětu ocenění:
Verušičky
364 52 Verušičky
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Obec:
Verušičky
Katastrální území:
Verušičky
Počet obyvatel:
461
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 901,00 Kč/m2
Koeficienty obce
Název koeficientu
O1. Velikost obce: Do 500 obyvatel

č.
V
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Pi
0,50

O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce
IV
O3. Poloha obce: V ostatních případech
VI
O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod a
II
kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn
O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka, nebo
III
autobusová zastávka
O6. Občanská vybavenost v obci: Minimální vybavenost (obchod nebo V
služby – základní sortiment)

0,60
0,80
0,85
0,90
0,85

Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 297,00 Kč/m2
3. část pozemku parc.č. 62/2 díl "a"
Název předmětu ocenění:
část pozemku parc.č. 62/2 díl "a"
Adresa předmětu ocenění:
Verušičky
364 52 Verušičky
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Obec:
Verušičky
Katastrální území:
Verušičky
Počet obyvatel:
461
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 901,00 Kč/m2
Koeficienty obce
Název koeficientu
č.
O1. Velikost obce: Do 500 obyvatel
V
O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce
IV
O3. Poloha obce: V ostatních případech
VI
O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod a
II
kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn
O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka, nebo
III
autobusová zastávka
O6. Občanská vybavenost v obci: Minimální vybavenost (obchod nebo V
služby – základní sortiment)

Pi
0,50
0,60
0,80
0,85
0,90
0,85

Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 297,00 Kč/m2

Vlastnické a evidenční údaje
Obec Verušičky, Verušičky 5, 364 52 Verušičky, podíl 1 / 1
Pozemek parc.č. 60, ze kterého byla oddělena část „d” je ve vlastnictví Obce Verušičky. Pozemek
parc.č. 62/1, ze kterého byla oddělena část „b” je ve vlastnictví FO, a to Kvasnička Oldřich a
Kvasničková Věra. Pozemek parc.č. 62/2, ze kterého byla oddělena část „a” je ve vlastnictví FO, a
to Kvasnička Oldřich a Kvasničková Věra.

Dokumentace a skutečnost
Mezi územním plánem a skutečným účelem využití oddělovaných části pozemků je rozdíl.
Komunikace se nachází na plochách Bv - bydlení venkovského typu. Oplocená část pozemku
parc.č. 60, která je užívaná ve jednotném funkčním celku se stavebním pozemkem parc.č.st. 37,
jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 20 je dle územního plánu na plochách OM-ZVobčanská vybavenost komerční a plochy veřejné zeleně. Ocenění je provedeno dle skutečného účelu
užívání.
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Celkový popis nemovité věci
Oceňované nemovité věci se nacházejí ve Verušičkách, obci místního významu v rámci okresu
Karlovy Vary. Obec je situována cca 31 km od Karlových Var a 11 km od města Bochov, navazuje
na Vojenský újezd Hradiště. Dostupnost Karlových Var je možná hromadnou dopravou. V obci je
základní infrastruktura (obchod se smíšeným zbožím, pošta a autobusová zastávka). V místě a okolí
jsou minimální pracovní příležitosti, je nutné dojíždět do krajského města a dalších obcí.

3.4. Obsah
část pozemku parc.č. 60 díl "d"
1. Část pozemku parc.č. 60 díl "d"

část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"
1. Část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"
2. Trvalé porosty část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"

část pozemku parc.č. 62/2 díl "a"
1. Část pozemku parc.č. 62/2 díl "a"
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4. ZNALECKÝ POSUDEK
4.1. Popis postupu při analýze dat
Zjištěné kupní a nabídkové ceny pozemků:
Kupní ceny pozemků v obci a nesrostlých částech obce:
Pro danou lokalitu neexistuje cenová mapa. V obci je malá kupní síla obyvatelstva. Obec Verušičky
prodala občanům nezasíťované stavební pozemky vhodné pro realizaci stavby rodinného domu s
možností připojení na stávající inženýrské sítě v obci za 130,-Kč/m2. Jedná se o prodeje v letech
2021 až 2022 např. pozemky parc.č. 38/10, 79/16, 82/14.
V nesrostlé části Luka byly realizovány v roce 2021 prodeje mezi občany. Pozemek parc.č. 743/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2903m 2 byl prodán za 290 300,-Kč t.j. 100,-Kč/m2 .
Pozemek parc.č. 566/2 - zahrada o výměře 1555m2 byl prodán za 62 200,-Kč t.j. 40,-Kč/m2.
Nabídkové ceny:
Aktuálně nejsou na realitním trhu přímo v obci Verušičky nabízeny pozemky, které by měly být
předmětem směny.

4.2. Ocenění cenou zjištěnou
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.

část pozemku parc.č. 60 díl "d"
Index trhu s nemovitými věcmi
Název znaku
č.
1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka nižší než
I
nabídka
2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož
V
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka,
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku
3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná II
území
4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu
II
5. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - Pozemek se nachází na
I
plochách OM-ZV jeho případné zastavění stavbou pro bydlení by
vyžadovalo změnu územního plánu.
6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu
IV
záplav
7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5
III
tisíc a všechny obce v okr. Praha – východ, Praha – západ a
katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické
lokality
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Pi
-0,06
0,00

0,00
0,00
-0,30

1,00
1,00

8. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a
obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí
velikosti nad 5000 obyvatel
9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a
ambulantní zařízení a základní škola)

VI

1,00

II

1,00

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy
č. 3 oceňovací vyhlášky:
5

Index trhu

IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +

 Pi) = 0,640
i=1

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:
5

Index trhu

IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +

 Pi) = 0,640
i=1

Index polohy
Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 obyvatel
včetně
Název znaku
č.
Pi
1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním
I
1,01
celku
2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí:
I
0,03
Rezidenční zástavba
3. Poloha pozemku v obci: Okrajové části obce
III
-0,01
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec:
II
-0,10
Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci
5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci není III
-0,05
dostupná žádná občanská vybavenost v obci
6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci,
V
-0,02
špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné
komunikaci s možností parkování na pozemku
7. Osobní hromadná doprava: Zastávka od 201 do 1000, MHD –
II
-0,06
špatná dostupnost centra obce
8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti
II
0,00
komerčního využití
9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí
II
0,00
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost
II
0,00
11. Vlivy ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - obec sousedící s
I
-0,20
vojenským újezdem
11

Index polohy

IP = P1 * (1 + Pi) = 0,596
i=2

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy
č. 3 oceňovací vyhlášky:
Koeficient pp = IT * IP = 0,381
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V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:
Koeficient pp = IT * IP = 0,381

1. Část pozemku parc.č. 60 díl "d"

Ocenění
Index trhu s nemovitostmi IT = 0,640
Index polohy pozemku IP = 0,596
Index omezujících vlivů pozemku
Název znaku
1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Nevhodný tvar, nebo velikost
- omezující jeho využití
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku nad 15 % ostatní orientace
3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky
4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a
ochranné pásmo
5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání
6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - nevhodný tvar pozemku

č.
I

Pi
-0,03

II

-0,02

III
I

0,00
0,00

I
II

0,00
0,00

6

Index omezujících vlivů

IO = 1 + Pi = 0,950
i=1

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,640 * 0,950 * 0,596 = 0,362
Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny
odvozené
Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků
Zákl. cena
Zatřídění
Index Koef.
[Kč/m2]
§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek
§ 4 odst. 1
297,0,362
Typ

Název

Parcelní
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Výměra

Jedn. cena

Upr. cena
[Kč/m2]
107,51
Cena

§ 4 odst. 1

zahrada

[m2]

číslo
60 oddělená
část "d"

426

Stavební pozemek - celkem

[Kč/m2]
107,51

426

[Kč]
45 799,26
45 799,26

Část pozemku parc.č. 60 díl "d" - zjištěná cena celkem

=

45 799,26 Kč

část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"
1. Část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"
Oddělovaná část je z převážné části travnatý pruh podél místní asfaltové komunikace. Na části cca
22m2 je asfaltová komunikace, jejíž zřizovatelem byla obec. V travnaté části jsou 4xjavor a 1x
třešeň. Jedná se o zanedbané porosty.

Ocenění
Stavební pozemek pro ostatní plochy, komunikace
Úprava základních cen pro pozemky komunikací
Znak
P1. Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného
prostranství a drah
III Účelové komunikace, vlečky a místní komunikace IV třídy
(samostatné chodníky, cyklistické stezky, cesta v chatových
oblastech, obytné a pěší zóny)
P2. Charakter a zastavěnost území
I V kat. území sídelní části obce
P3. Povrchy
I Komunikace se zpevněným povrchem
P4. Vlivy ostatní neuvedené
III Vlivy snižující cenu
P5. Komerční využití
I Bez možnosti komerčního využití

Pi

-0,25

0,05
0,00
-0,05
0,30
4

I = P5 * (1 + Pi) = 0,225

Úprava základní ceny pozemků komunikací

i=1

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků
Zákl. cena
Zatřídění
[Kč/m2]
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Koeficienty

Upr. cena
[Kč/m2]

§ 4 odst. 3 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace a veřejné prostranství
§ 4 odst. 3
297,0,225
1,000
66,83
Typ

Název

§ 4 odst. 3

ostatní plocha ostatní komunikace

Parcelní
číslo
62/1
oddělená
část "b"

Výměra Jedn. cena
[m2]
[Kč/m2]
156
66,83

Ostatní stavební pozemek - celkem

156

Část pozemku parc.č. 62/1 díl "b" - zjištěná cena celkem

Cena
[Kč]
10 425,48

10 425,48
=

10 425,48 Kč

2. Trvalé porosty část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"
Jedná se o porosty bez údržby, které zřejmě vznikly přirozeným způsobem.
Okrasné rostliny: příloha č. 39.
Název
Typ

Jedn. cena [Kč /
jedn.]

javor klen na pozemku p.č.: 62/1
Listnaté stromy II
21 780,třešeň ptačí na pozemku p.č.: 62/1
Listnaté stromy II
21 780,Součet:
Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39):
Koeficient polohy K5 (příl. č. 20)
Celkem - okrasné rostliny

Stáří
Počet / Výměra
Úpravy [%]
Upr. cena
Cena
[Kč / jedn.]
[Kč]
25 roků
4,00 ks
- 80 %
4 356,17 424,25 roků
1,00 ks
- 80 %
4 356,4 356,21 780,*
1,500
*
0,800
=
26 136,- Kč

Trvalé porosty část pozemku parc.č. 62/1 díl "b" - zjištěná cena
celkem

=

26 136,- Kč

část pozemku parc.č. 62/2 díl "a"
1. Část pozemku parc.č. 62/2 díl "a"
Oddělovaná část je travnatý pruh podél asfaltového povrchu komunikace, který navazuje na
oddělenou část pozemku parc.č.62/1.

Ocenění
Stavební pozemek pro ostatní plochy, komunikace
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Úprava základních cen pro pozemky komunikací
Znak
P1. Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného
prostranství a drah
III Účelové komunikace, vlečky a místní komunikace IV třídy
(samostatné chodníky, cyklistické stezky, cesta v chatových
oblastech, obytné a pěší zóny)
P2. Charakter a zastavěnost území
I V kat. území sídelní části obce
P3. Povrchy
II Komunikace s nezpevněným povrchem
P4. Vlivy ostatní neuvedené
II Bez dalších vlivů
P5. Komerční využití
I Bez možnosti komerčního využití

Pi

-0,25

0,05
-0,03
0,00
0,30
4

I = P5 * (1 + Pi) = 0,231

Úprava základní ceny pozemků komunikací

i=1

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků
Zákl. cena
Upr. cena
Zatřídění
Koeficienty
2
[Kč/m ]
[Kč/m2]
§ 4 odst. 3 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace a veřejné prostranství
§ 4 odst. 3
297,0,231
1,000
68,61
Typ

Název

§ 4 odst. 3

ostatní plocha ostatní komunikace

Parcelní
číslo
62/2
oddělená
část "a"

Výměra Jedn. cena
[m2]
[Kč/m2]
57
68,61

Ostatní stavební pozemek - celkem

57

Část pozemku parc.č. 62/2 díl "a" - zjištěná cena celkem
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Cena
[Kč]
3 910,77

3 910,77
=

3 910,77 Kč

4.3. Výsledky analýzy dat
Výsledná cena - celkem:
část pozemku parc.č. 60 díl "d"
1. Část pozemku parc.č. 60 díl "d"

45 799,30 Kč

část pozemku parc.č. 60 díl "d" - celkem:

45 799,30 Kč

část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"
1. Část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"
2. Trvalé porosty část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"

část pozemku parc.č. 62/1 díl "b" - celkem:

10 425,50 Kč
26 136,- Kč

36 561,50 Kč

část pozemku parc.č. 62/2 díl "a"
1. Část pozemku parc.č. 62/2 díl "a"

3 910,80 Kč

část pozemku parc.č. 62/2 díl "a" - celkem:

3 910,80 Kč

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:
část pozemku parc.č. 60 díl "d"
1. Část pozemku parc.č. 60 díl "d"

45 800,- Kč

část pozemku parc.č. 60 díl "d" - celkem:

45 800,- Kč

část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"
1. Část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"
2. Trvalé porosty část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"

část pozemku parc.č. 62/1 díl "b" - celkem:

10 425,50 Kč
26 136,- Kč

36 560,- Kč

část pozemku parc.č. 62/2 díl "a"
1. Část pozemku parc.č. 62/2 díl "a"

3 910,80 Kč

část pozemku parc.č. 62/2 díl "a" - celkem:

3 910,- Kč

Komentář ke stanovení výsledné ceny
Na základě provedené analýzy dostupných informací je stanovena tržní hodnota ve výši ceny
zjištěné.
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5. ODŮVODNĚNÍ
5.1. Interpretace výsledků analýzy
Na základě provedené analýzy dostupných informací je stanovena tržní hodnota ve výši ceny
zjištěné.

5. 2. Kontrola postupu
Novela zákona č. 151/1997 Sb. (z.č. 237/2020 Sb. s účinností 1.1.2021)
ukládá nemovité věci „oceňovat“ cenou obvyklou (pokud tento zákon nestanoví jinak) porovnáním,
ze sjednaných cen. V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek
(nemovité věci) tržní hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
Tržní hodnotou se pro účely novely zákona č. 151/1997 Sb. rozumí odhadovaná částka, za kterou
by měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným
prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po
náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem
tržního odstupu se pro účely novely zákona č. 151/1997 Sb. rozumí, že účastníci směny jsou
osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.
Vyhláška č. 424/2021 Sb. účinná od 1.1.2022, kterou se mění vyhl.č. 441/2013 Sb.
§1a Obvyklá cena se určuje porovnáním sjednaných cen stejných, popřípadě obdobných předmětů
ocenění v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do porovnání se nezahrnují ceny
sjednané za vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího a kupujícího ani
vlivu zvláštní obliby. Postup určení obvyklé ceny zahrnuje výběr údajů do souboru pro porovnání s
předmětem ocenění nejméně od 3 obdobných předmětů na základě kritérií podle druhu předmětu
ocenění a jeho zvláštností ke dni ocenění
§1b Tržní hodnotou předmětu ocenění je odhadovaná částka, která se určuje zpravidla na základě
výběru z více způsobů oceňování, a to zejména způsobu porovnávacího, výnosového nebo
nákladového. Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění se zohledňují tržní rizika a předpokládaný
vývoj na dílčím či místním trhu, na kterém by byl obchodován. Při určení tržní hodnoty předmětu
ocenění, s výjimkou služeb, se přihlíží k možnosti jeho nejvyššího a nejlepšího využití, které je ke
dni ocenění možné, fyzicky dosažitelné, právně přípustné a ekonomicky proveditelné.
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6. ZÁVĚR
6.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď
Provést ocenění oddělených částí pozemků parc.č. 60, 62/1 a 62/2 vše v k.ú. a obci Verušičky, a to
za účelem jejich směny dle skutečného účelu užívání.
Plot a dřevěná stavba bez základů nacházející se na p. p. č. 60 v k. ú. Verušičky nejsou součástí
směny pozemků, jsou majetkem majitele Verušičky č. p. 20.
Asfaltová komunikace o výměře cca 22m2, která se nachází na menší části oddělované z pozemku
parc.č. 62/1 je veřejná obecní komunikace.

Výsledná cena - celkem:
část pozemku parc.č. 60 díl "d"
1. Část pozemku parc.č. 60 díl "d"

45 799,30 Kč

část pozemku parc.č. 60 díl "d" - celkem:

45 799,30 Kč

část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"
1. Část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"
2. Trvalé porosty část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"

část pozemku parc.č. 62/1 díl "b" - celkem:

10 425,50 Kč
26 136,- Kč

36 561,50 Kč

část pozemku parc.č. 62/2 díl "a"
1. Část pozemku parc.č. 62/2 díl "a"

3 910,80 Kč

část pozemku parc.č. 62/2 díl "a" - celkem:

3 910,80 Kč

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:
část pozemku parc.č. 60 díl "d"
1. Část pozemku parc.č. 60 díl "d"

45 800,- Kč

část pozemku parc.č. 60 díl "d" - celkem:

45 800,- Kč

část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"
1. Část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"
2. Trvalé porosty část pozemku parc.č. 62/1 díl "b"

část pozemku parc.č. 62/1 díl "b" - celkem:

10 425,50 Kč
26 136,- Kč

36 560,- Kč

část pozemku parc.č. 62/2 díl "a"
1. Část pozemku parc.č. 62/2 díl "a"

3 910,80 Kč

část pozemku parc.č. 62/2 díl "a" - celkem:
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3 910,- Kč

6. 2. Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho
přesnost
U trvalých porostů, které se nachází na oddělované části pozemku parc.č. 62/1, nebylo podle
zadavatele možné určit to, zda se jedná o náletovou zeleň či výsadbu.

SEZNAM PŘÍLOH
Informace z KN
Kopie katastrální mapy
Geometrický plán č.113-140/2021 ze dne 22.7.2021
Územní plán
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počet stran A4 v příloze:
3
3
4
2

Odměna nebo náhrada nákladů
Odměna byla sjednána smluvně.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 2201018.

ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne
16.10.1997 č.j:Spr. 1334/97 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady, specializace
oceňování nemovitostí.
Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 3349/2022 evidence posudků.
V Karlových Varech 13.7.2022

OTISK ZNALECKÉ PEČETI
Bc. Marketa Simbartlová
Dobrovského 854
360 17 Karlovy Vary
Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.12.4.

- 18 -

PŘÍLOHY ZNALECKÉHO POSUDKU
č: 3349/2022
Informace z KN
Kopie katastrální mapy
Geometrický plán č.113-140/2021 ze dne 22.7.2021
Územní plán
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počet stran A4 v příloze:
3
3
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Informace z KN
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Kopie katastrální mapy ze dne 13.7.2022

Pozemek p.č. 62/2 v k.ú. č. 780316
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Kopie katastrální mapy ze dne 13.7.2022

Pozemek p.č. 62/1 v k.ú. č. 780316
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Kopie katastrální mapy ze dne 13.7.2022

Pozemek p.č. 60 v k.ú. č. 780316
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Geometrický plán č.113-140/2021 ze dne 22.7.2021
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Územní plán
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