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ZNALECKÝ POSUDEK č. 363/2022 

  
  

 
Předmět ocenění  
Pozemek parc. č. 1911 (orná půda) - nezastavěný pozemek, zapsaný v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 299 pro k.ú. Jeřmanice (č. 658588) v obci Jeřmanice (č. 530484). 

  
Zhotovitel posudku  
Mgr. Michal Reif 
K Hrádku 22, 326 00 Plzeň 
tel.: +420 604 410 785 
e-mail: michal.reif@seznam.cz 
ID datové schránky: jcbskah 
 
Zadavatel posudku  
Mountain Service s.r.o. 
Liliová 223 

Ládví, 251 68 Kamenice  
IČO: 26147670 
 
Znalecký posudek je podán v oboru Ekonomika, odvětví Oceňování nemovitých věcí  
 
Posudek obsahuje 14 stran textu včetně titulního listu, příloh a poslední stránky. 
  
Číslo vyhotovení: 1 
 
Posudek se předává objednateli ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení zůstane v archivu znalce. 
  

 
Datum, k němuž se ocenění provádí  
Ocenění nemovitostí je provedeno ke dni 14. 11. 2022  
  
Místo a datum zpracování znaleckého posudku  
V Plzni dne 14. 11. 2022  
 
  
Přílohy  
Informace z katastru nemovitostí 
Informace o sjednaných cenách 
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Zadání 

 

 
Účel posudku   
Určení ceny obvyklé nemovité věci pro účely zadavatele posudku 
  
 
Znalecký úkol  
Odborně položená otázka:  

Určení obvyklé ceny nemovité věci k 14. 11. 2022 

  
Skutečnosti sdělené zadavatelem, které mohou mít vliv na přesnost znaleckého závěru  
Zadavatel sdělil znalci skutečnost, že oceňovaný pozemek není napojen na inženýrské sítě, napojení 
na inženýrské sítě je ale reálné a může být realizováno bez značných obtíží.  

 

 

Výčet podkladů 

  
Pro zodpovězení znaleckého úkolu byl použit následující výběr zdrojů dat a podkladů: 
  
- Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech v aktuálním znění 
- Vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti v aktuálním znění 
- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku) 
- Vyhláška č. 441/2013 Sb., vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška v 
platném znění k datu ocenění) 
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
- Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
- Mezinárodní oceňovací standardy 
- Informace o realizovaných cenách a o nabídkách nemovitostí, informace spolupracujících znalců, 
odhadců a realitních kanceláří 
- Údaje z katastru nemovitostí 
- Územně plánovací dokumentace 
- Informace a údaje sdělené vlastníkem/zadavatelem 
  
Zdrojem použitých dat byly zejména informace získané prostřednictvím dálkového přístupu do 
katastru nemovitostí. Informace jsou uvedeny dále v posudku a příloze posudku.  
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Nález 

  
Prohlídka nemovitosti 
Na základě dohody se zadavatelem nebyla prohlídka nemovitosti provedena. 
  
Vlastnické a evidenční údaje katastru nemovitostí  

LV č. 299 pro k.ú. Jeřmanice (č. 658588) v obci Jeřmanice (č. 530484) 

1/1 Saibert Milan, Česká 1332/4, Košíře, 15800 Praha 5  

  
 
  
DOKUMENTACE A SKUTEČNOST  
  
Znalci nebyla doložena žádná technická dokumentace. Znalec při ocenění vycházel především 
z informací poskytnutých zadavatelem/vlastníkem nemovité věci. 
  
Předmětem ocenění je pozemek parc. č. 1911 (orná půda) - nezastavěný pozemek, evidovaný v KN na 
LV č. 299 pro k.ú. Jeřmanice (č. 658588) v obci Jeřmanice (č. 530484). 
 
 
POPIS CELKOVÝ  
  
Oceňované nemovité věci jsou situovány v obci Jeřmanice, na okraji souvisle zastavěného území obce. 
Jeřmanice jsou obec v okrese Liberec, který je ve vzdálenosti 5 km severně od obce. V obci žije přibližně 
500 obyvatel. Lokalita oceňované nemovité věci je využita převážně pro účely trvalého bydlení. 
Oceňovaný pozemek je situovaný v blízkosti místní komunikace vedoucí do centra obce. Přístup 
k pozemku je po zpevněné komunikaci. Veřejná autobusová i železniční doprava dostupná v obci. 
V místě je omezená občanská vybavenost, základní i rozšířená občanská vybavenost je dostupná 
v bezprostředně přilehlých obcích Rádlo a Dlouhý Most a v Liberci. 
  
Oceňovaný pozemek se nachází v zastavitelném území obce, dle územního plánu v ploše bydlení 
s možností výstavby rodinného domu. Pozemek není napojen na inženýrské sítě, napojení je dle 
informace zadavatele možné. 
  
  
ZATÍŽENÍ NEMOVITOSTI  
  
Pozemek je zatížen zástavním právem exekutorským. K této skutečnosti není při ocenění přihlíženo. 
  
  
ANALÝZA TRHU 
  
Úkolem znalce je určit obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí. Obvyklou cenou 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 majetku nebo služby a určí 
se ze sjednaných cen porovnáním.  
 
Jak prokázal průzkum trhu, obdobné nemovité věci jsou v daném regionu obchodovány. Oceňovaný 
případ vyhovuje definici obvyklé ceny dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb. 
 
Přístup tržního porovnání předpokládá dobrou znalost trhu obou stran směny, jak z pohledu nabídky, 
tak z pohledu poptávky. Pracoviště KN od 1.1.2016 poskytují informace o kupních cenách placeným 
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dálkovým přístupem. Analýza trhu potvrdila existenci realizovaných transakcí, odpovídající vzorky byly 
použity v porovnávacím přístupu. 
 
V daném případě byla zvolena jako metoda určení obvyklé ceny oceňovaných nemovitých věcí 
v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. porovnávací metoda.   
  
  
POPIS METOD OCENĚNÍ   
   
Porovnávací metoda je způsob ocenění majetku, který vychází z porovnání předmětu ocenění se 
stejným nebo obdobným předmětem (nemovitou věcí) a cenou sjednanou při jeho prodeji.  
   
  
Silné stránky nemovité věci  
  
- stav na současném trhu s nemovitými věcmi, omezená nabídka 
- klidná lokalita 
- zastavitelný pozemek s možností výstavby rodinného domu 
  
  
Slabé stránky nemovité věci  
  
- pozemek není připojen na inženýrské sítě 
  
  
  

Posudek 

POSTUP při ocenění cenou obvyklou.  
  
  
Z výše uvedeného vyplývá, že pro určení obvyklé ceny lze použít pouze porovnávací přístup, který 
vychází z realizovaných kupních smluv nemovitých věcí, evidovaných v katastru nemovitostí 
(KN). Ocenění je provedeno prostřednictvím porovnávací metody přímé. Jednotlivé transakce jsou 
označeny jako "vzorky", které jsou jednoznačně identifikované číslem řízení, přidělené KN. 
  
Vzorky jsou analyzovány následným postupem.  

1. Vyřazeny jsou vzorky neodpovídající segmentu, případně podsegmentu trhu z hlediska 
výrazně odlišných technických nebo velikostních parametrů, odlišného způsobu využití apod. 

2. Dále jsou vyřazeny vzorky, kde se do realizované ceny promítly mimořádné okolnosti trhu, 
osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby (např. prodej z exekuce, 
převody v rodině, z firmy na společníka apod). 

3. Zbývající vzorky se doplní cenovým údajem, poskytnutým placený dálkovým přístupem z 
katastru nemovitostí. 

4. Vzorky jsou porovnány s oceňovanou nemovitou věcí na základě zvolené základní jednotky 
(upřesněné dále v textu dle příslušného segmentu trhu) a opět jsou vyřazeny vzorky s 
extrémními odlehlými hodnotami. 

5. Provede se korekce odlišnosti pomocí vybraných cenotvorných koeficientů. Ve výpočtu jsou 
uvedeny příslušné požité vzorce a zdůvodnění odlišností. 

6. Výsledné jednotlivě porovnávané ceny (minimálně tři vzorky) jsou statisticky zpracovány 
metodou střední hodnoty (aritmetický průměr resp. vážený průměr). 
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Ocenění 

Přehled oceňovaného majetku 

Skupina Pozemek Jeřmanice parc. č. 1911 

Číslo Katastr LV Druh Výměra 

1911 Jeřmanice 299 orná půda 1 835 m² 

Celkem:  1 835 m² 
 

Pozemek číslo 1911 o výměře 1 835 m² 

Informace o pozemku: 

Číslo: 1911 

Katastr: Jeřmanice 

List vlastnictví: 299 

Obec: Jeřmanice 

Okres: Liberec 

Skupina: 
Pozemek Jeřmanice parc. č. 
1911 

Výměra: 1 835 m²  

GPS: 50°41'43.054"N, 15°5'46.084"E 

Druh pozemku: orná půda 

Zemědělská kultura: Ano 

Stavební parcela: Ne 

Povinný způsob 
ochrany: 

zemědělský půdní fond 
 

 

 

Porovnávací způsob ocenění 

   
  
Porovnávací ocenění pozemků - použitý vzorec 
Obvyklá cena oceňovaného pozemku se určí na základě porovnání pouze s realizovanými tržními 
cenami obdobných (srovnatelných) pozemků – dále jen „vzorky“. 
  
Hodnota pozemku, propočtená dle konkrétního vzorku, se spočítá podle vzorce 
Hv = Cvz × Ku / Vvz × Vpoz / Kf  
kde 

Cvz  ... cena vzorku  

Ku  ... koeficient úpravy na reálnou cenu  

Vvz  ... výměra vzorku  

Vpoz  ... výměra oceňovaného pozemku 

Kf  ... cenotvorný koeficient  
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Porovnávací ocenění pozemků Pozemek Jeřmanice parc. č. 1911  

Segment trhu: Stavební pro bydlení a rekreaci 
Vlastnictví: Fyzická osoba 

Oceňované pozemky: 
 Katastr  LV  Výměra  

1911 Jeřmanice 299 1 835 m² 

Celková výměra: 1 835 m² 

 

Použité vzorky: 

Vzorek 1  

Započítané pozemky: 

Číslo   Katastr  LV  Výměra  

802/69 travní p. Jeřmanice 299 311 m² 

802/70 orná půda Jeřmanice 299 1 962 m² 

Celková výměra: 2 273 m² 
 

 

Nezastavěný pozemek v zastavitelném území obce Jeřmanice, v obdobné lokalitě jako oceňovaný 
pozemek. Možnost zástavby objektem bydlení. Pozemek je připojen na inženýrské sítě. Realizovaná 
cena v 3/2021 (viz příloha). 

  

Segment trhu: Stavební pro bydlení a rekreaci 
Vlastnictví: Fyzická osoba 
Typ ceny: Realizovaná cena 
Váha vzorku: 2 
 

Skupina Cenotvorný faktor Odlišnost  

1 Situace na trhu s nemovitostmi -15 % časové hledisko 

2 
Dopravní dostupnost a zainvestovanost 
pozemku 

15 % 
napojení na inženýrské 
sítě 

 

Skupina Sum Kfs  

1 -15 % 0.85 

2 15 % 1.15 

Kf = 0.85 × 1.15 = 0.9775  
 
 



7 

 

CRUvz - Reálná tržní upravená cena vzorku  

Cvz   =  4 546 000 Kč ... cena vzorku  

Ku   =  1 ... koeficient úpravy na reálnou cenu  

Mu   =  0 Kč ... mimořádná úprava  

CRUvz = Cvz × Ku + Mu = 4 546 000 × 1 + (0) = 4 546 000 Kč  

Hv - Hodnota pozemku, propočtená podle vzorku  

CRUvz   =  4 546 000 Kč ... reálná upravená cena vzorku  

Ku   =  1 ... koeficient úpravy na reálnou cenu  

Vvz   =  2 273 m² ... výměra vzorku  

Vpoz   =  1 835 m² ... výměra oceňovaného pozemku  

Kf   =  0.9775 ... cenotvorný koeficient  

Hv = CRUvz × Ku / Vvz × Vpoz / Kf = 4 546 000 / 2 273 × 1 835 / 0.9775 = 3 754 476 Kč  

 
 
Vzorek 2  

Započítané pozemky: 

Číslo   Katastr  LV  Výměra  

97/17 travní p. Rádlo  884 m² 

Celková výměra: 884 m² 
 

 

Nezastavěný pozemek v zastavitelném území obce Rádlo, v obdobné lokalitě jako oceňovaný pozemek. 
Možnost zástavby objektem bydlení. Pravděpodobně lepší zainvestovanost. Realizovaná cena v 1/2021 
(viz příloha). 

 

Segment trhu: Stavební pro bydlení a rekreaci 
Vlastnictví: Fyzická osoba 
Typ ceny: Realizovaná cena 
Váha vzorku: 1 
 

Skupina Cenotvorný faktor Odlišnost  

1 Situace na trhu s nemovitostmi -17 %  

2 Dopravní dostupnost a zainvestovanost pozemku 10 %  
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Skupina Sum Kfs  

1 -17 % 0.83 

2 10 % 1.1 

Kf = 0.83 × 1.1 = 0.913  
 
CRUvz - Reálná tržní upravená cena vzorku  

Cvz   =  2 210 000 Kč ... cena vzorku  

Ku   =  1 ... koeficient úpravy na reálnou cenu  

Mu   =  0 Kč ... mimořádná úprava  

CRUvz = Cvz × Ku + Mu = 2 210 000 × 1 + (0) = 2 210 000 Kč  

Hv - Hodnota pozemku, propočtená podle vzorku  

CRUvz   =  2 210 000 Kč ... reálná upravená cena vzorku  

Ku   =  1 ... koeficient úpravy na reálnou cenu  

Vvz   =  884 m² ... výměra vzorku  

Vpoz   =  1 835 m² ... výměra oceňovaného pozemku  

Kf   =  0.913 ... cenotvorný koeficient  

Hv = CRUvz × Ku / Vvz × Vpoz / Kf = 2 210 000 / 884 × 1 835 / 0.913 = 5 024 644 Kč  

 
 
Vzorek 3  

Započítané pozemky: 

Číslo   Katastr  LV  Výměra  

271/207 orná půda Minkovice  1 590 m² 

Celková výměra: 1 590 m² 
 

 

Nezastavěný pozemek v zastavitelném území obce Šimonovice, část Minkovice, v obdobné lokalitě jako 
oceňovaný pozemek. Možnost zástavby objektem bydlení. Lepší zainvestovanost. Realizovaná cena v 
5/2021 (viz příloha). 

 

 

Segment trhu: Stavební pro bydlení a rekreaci 
Vlastnictví: Fyzická osoba 
Typ ceny: Realizovaná cena 
Váha vzorku: 1 
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Skupina Cenotvorný faktor Odlišnost  

1 Situace na trhu s nemovitostmi -10 % časové hledisko 

2 Dopravní dostupnost a zainvestovanost pozemku 20 %  

 

Skupina Sum Kfs  

1 -10 % 0.9 

2 20 % 1.2 

Kf = 0.9 × 1.2 = 1.08  
 
CRUvz - Reálná tržní upravená cena vzorku  

Cvz   =  5 950 000 Kč ... cena vzorku  

Ku   =  1 ... koeficient úpravy na reálnou cenu  

Mu   =  0 Kč ... mimořádná úprava  

CRUvz = Cvz × Ku + Mu = 5 950 000 × 1 + (0) = 5 950 000 Kč  

Hv - Hodnota pozemku, propočtená podle vzorku  

CRUvz   =  5 950 000 Kč ... reálná upravená cena vzorku  

Ku   =  1 ... koeficient úpravy na reálnou cenu  

Vvz   =  1 590 m² ... výměra vzorku  

Vpoz   =  1 835 m² ... výměra oceňovaného pozemku  

Kf   =  1.08 ... cenotvorný koeficient  

Hv = CRUvz × Ku / Vvz × Vpoz / Kf = 5 950 000 / 1 590 × 1 835 / 1.08 = 6 358 170 Kč  

 
 
Vzorek 4  

Započítané pozemky: 

Číslo   Katastr  LV  Výměra  

556/27 travní p. Minkovice  1 077 m² 

Celková výměra: 1 077 m² 
 

 

Nezastavěný pozemek v zastavitelném území obce Šimonovice, část Minkovice, v obdobné lokalitě jako 
oceňovaný pozemek. Možnost zástavby objektem bydlení. Realizovaná cena v 8/2021 (viz příloha). 

 

 

Segment trhu: Stavební pro bydlení a rekreaci 
Vlastnictví: Fyzická osoba 
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Typ ceny: Realizovaná cena 
Váha vzorku: 1 
 

Skupina Cenotvorný faktor Odlišnost  

1 Situace na trhu s nemovitostmi -8 % časové hledisko 

2 Dopravní dostupnost a zainvestovanost pozemku 10 %  

 

Skupina Sum Kfs  

1 -8 % 0.92 

2 10 % 1.1 

Kf = 0.92 × 1.1 = 1.012  
 
CRUvz - Reálná tržní upravená cena vzorku  

Cvz   =  3 000 000 Kč ... cena vzorku  

Ku   =  1 ... koeficient úpravy na reálnou cenu  

Mu   =  0 Kč ... mimořádná úprava  

CRUvz = Cvz × Ku + Mu = 3 000 000 × 1 + (0) = 3 000 000 Kč  

Hv - Hodnota pozemku, propočtená podle vzorku  

CRUvz   =  3 000 000 Kč ... reálná upravená cena vzorku  

Ku   =  1 ... koeficient úpravy na reálnou cenu  

Vvz   =  1 077 m² ... výměra vzorku  

Vpoz   =  1 835 m² ... výměra oceňovaného pozemku  

Kf   =  1.012 ... cenotvorný koeficient  

Hv = CRUvz × Ku / Vvz × Vpoz / Kf = 3 000 000 / 1 077 × 1 835 / 1.012 = 5 050 811 Kč  

 
 
Odhad porovnávací hodnoty oceňovaného pozemku:  
Vzorek Hodnota Váha 

Vzorek 1 3 754 476 Kč 2 

Vzorek 2 5 024 644 Kč 1 

Vzorek 3 6 358 170 Kč 1 

Vzorek 4 5 050 811 Kč 1 

Vážený průměr:  4 788 515 Kč   

Porovnávací ocenění: 4 788 515 Kč 
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Přílohy 
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Odůvodnění 

  
Kontrola postupu při určení CENY OBVYKLÉ  
  
Před samotným závěrem a odpovědí na znalecké otázky je nutné provést zpětnou kontrolu a interpretaci 
dílčích výsledků. Výběr příslušného segmentu a podsegmentu trhu byl proveden s dostatečnou určitostí. 
Výběr dat realizovaných prodejů, včetně setřídění, vyloučení nevhodných vzorků a konečné zpracování 
dat pomocí porovnávací metody přímé byl proveden s náležitou odbornou péčí. 
  
Použité cenotvorné faktory, vyjadřující odlišnost vzorků od oceňované nemovité věci nepřesahují limit 
± 25 % zvolené jednotkové ceny (zvoleného případu), což potvrzuje vhodnost použitých vzorků. Znovu 
jsem překontroloval matematickou správnost výpočtu z hlediska jejich použití a úplnosti. 
  
Konečný výsledek porovnávacího přístupu se nachází v intervalu realizovaných jednotlivých tržních cen 
shodného nebo obdobného segmentu trhu nemovitostí v dané lokalitě po vyloučení extrémních hodnot. 
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Závěr 

 
Odborně položená otázka:  

Určení obvyklé ceny nemovité věci k 14. 11. 2022 

Odpověď:  
Oceňovaný pozemek je na současném trhu dobře obchodovatelný, obdobné nemovité věci se 

běžně obchodují. Při zvážení všech okolností, které mají vliv na cenu obvyklou výše specifikované 
nemovité věci, ji určuji částkou: 

4 790 000 Kč  +/- 5 % 
Porovnávací metoda ocenění je založena na odborném úsudku znalce a částečně na provedeném 
subjektivním hodnocení. Znalecký závěr je proto pravděpodobný (cenu obvyklou nelze určit přesně). 
Pravděpodobnostní závěr přitom sám o sobě nijak nezpochybňuje svou důkazní hodnotu (L. Křístek: 
Znalectví, Wolters Kluwer, Praha 2013). 
 
Prohlašuji, že ve smyslu § 18 zákona č. 254/2019 Sb. nejsem podjat k věci, účastníkovi řízení nebo jeho 
zástupci, zadavateli, orgánu veřejné moci, který znalecký posudek zadal nebo provádí řízení nebo při 
jiném postupu správního orgánu, kde má být znalecký posudek použit. 
  
Ve smyslu ustanovení § 127a zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, uvádím, že jsem si vědom 
následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. 
  
Znalecká doložka  
Znalecký posudek jsem podal jako znalec zapsaný v Seznamu znalců evidovaném Ministerstvem 
spravedlnosti, a to pro obor Ekonomika, odvětví Oceňování nemovitých věcí. Znalecký úkon je evidován 
pod pořadovým číslem 363/2022. 
 
Znalečné včetně náhrady nákladů bylo sjednáno smluvně. 
  
V Plzni dne 14. 11. 2022  

 
Znalec: 
Mgr. Michal Reif 
K Hrádku 22, 326 00 Plzeň 
  


