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1 NÁLEZ 

1.1 Identifikace předmětu ocenění 

Předmětem ocenění je nemovitá věc zapsaná na LV č. 418 v k.ú. Vítkov u Sokolova, 
obec Sokolov okres Sokolov, Královehradecký kraj, a to: 

 Pozemek p.č. 189/31 – trvalý travní porost, výměra pozemku 876 m2;

1.2 Účel posudku 

Znalecký posudek je vypracován pro potřebu exekučního řízení na základě usnesení 
č.j. 159 EX 01111/17-025. 

1.3 Celkový popis nemovitých věcí 

Obec Sokolov se nachází v okrese Sokolov, kraj Královehradecký. Tato obec se 
nachází jihovýchodně cca 18 km od Karlových Varů. Dle malého lexikonu obcí bylo 
v obci Sokolov k roku 2017 23 546 obyvatel. Vítkov u Sokolova je část města Sokolov 
a leží jihovýchodně od tohoto města. 

Z občanské vybavenosti se v obci nachází mateřské školy, základní školy, gymnázia 
a střední odborná učiliště. V obci se nachází jedna nemocnice a několik praktických 
doktorů a stomatologů. Nalézají se zde také pošta a několik kulturních zařízení a 
sportovišť. V obci jsou vybudovány kompletní inženýrské sítě. Dopravní obslužnost 
obce je zajištěna autobusy a vlakem. 

Oceňovaná nemovitost se nachází v lokalitě Stará Ovčárna na jihozápadním  okraji 
obce. Jedná se o nezastavěný pozemek, přičemž pozemek p.č. 189/31 v k.ú. Vítkov u 
Sokolova je územním plánu evidován v ploše pro bydlení individuální, zastavitelná 
plocha. Dle textové části územního plánu se jedná o zástavbu proluk na Ovčárně. 
Umístění staveb v ploše je limitováno bezpečnostním pásmem VTL plynovodu.  

Okolí pozemku převažují pozemky ve funkční ploše bydlení individuální, stabilizované 
plochy, plochy občanského vybavení, stabilizované plochy a plochy smíšené výroby, 
zastavitelné plochy. 

Pozemek je fyzicky přístupný po nezpevněné komunikaci v ulici Stará Ovčárna. Dle 
informací z katastru nemovitostí je však komunikace ve společném jmění manželů, 
tedy e vlastnictví fyzických osob. A ve prospěch pozemku, který je předmětem ocenění 
není zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy.  

1.4 Movité a nemovité příslušenství 

Při místním šetření bylo zjištěno, že nemovitým příslušenstvím předmětu ocenění je 
částečné oplocení pozemku.  
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1.5 Omezení vlastnického práva 

Na oceňovaných nemovitých věcech nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí k datu 
ocenění vedena žádná věcná břemena, výměnky, nájemné, pachtovní ani předkupní 
práva.  

1.6 Vlastnické a evidenční údaje 

Dle výpisu z katastru nemovitostí je k datu ocenění jako vlastník na LV č. 876 
v k.ú. Vítkov u Sokolova zapsán tento subjekt: 

1.7  Prohlídka a zaměření nemovitosti 

Místní šetření bylo provedeno dne 19. 12. 2017 za přítomnosti zástupce Znaleckého 
ústavu STATIKUM s.r.o. Ing. Lukáše Pejchala. Povinný se i přes výzvu k místnímu 
šetření nedostavil. 

1.8 Prohlášení Znalce o nezávislosti 

Společnost STATIKUM s. r. o. (dále jen „Znalec“) dále prohlašuje, že k objednateli není 
ve vztahu personální či finanční závislosti, v zaměstnaneckém či obdobném právním 
vztahu. 

Znalec dále prohlašuje, že jednání o odměně za zpracování tohoto znaleckého 
posudku byla vedena tak, aby výše odměny nebyla nikterak závislá na výsledcích 
ocenění. 

1.9 Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

 Výpis z katastru nemovitostí;

 Informace z realitního serveru;

 Cenové údaje katastru nemovitostí;

 Vlastní databáze znalce;

 Databáze realizovaných prodejů nemovitostí MOISES;

 Informace z www.risy.cz a www.csu.cz;

 Mapové podklady z www.mapy.cz;

 Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření a
fotodokumentace z místního šetření;

 Zákon č. 151/1997 Sb., „o oceňování majetku a o změně některých zákonů“
(zákon o oceňování majetku);

 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona
č. 322/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 444/2011 Sb. s účinností
od 1. 1. 2012;

 Vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. ve znění platném k datu ocenění;

http://www.risy.cz/
http://www.csu.cz/
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 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí, 1. Vydání. Brno:
Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016,

 ZAZVONIL ZBYNĚK – Odhad hodnoty pozemků, VŠE v Praze, nakladatelství
Oeconomica, Institut oceňování majetku, 2007;

 DUŠEK DAVID – Základy oceňování nemovitostí, II. upravené vydání, Vysoká
škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, 2006;

 ZAZVONIL ZBYNĚK – Porovnávací hodnota nemovitostí, I. vydání,
nakladatelství EKOPRESS, s.r.o., 2006;

 BRADÁČ a kol. – Soudní znalectví, I. vydání, Akademické nakladatelství
CERM, 2010;

 HÁLEK VÍTĚZSLAV – Oceňování majetku v praxi, I. vydání, DonauMedia s.r.o.,
2009;

 ZAZVONIL ZBYNĚK – Oceňování nemovitostí – výnosový přístup, I. vydání,
nakladatelství Oeconomica 2010;

 IOM VŠE Praha: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou,
Praha, září 2012.

1.10 Definice obvyklé ceny 

Obvyklou (tržní) cenu nemovitosti lze obecně vyjádřit následovně: 

Obvyklá cena je taková, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje 
a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. 

V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je definována takto: 

„Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb. 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.“ 

1.11 Popis používaných metod oceňování nemovitých věcí 

1.11.1 Metoda administrativní 

Metoda administrativní se používá pro zjištění ceny pro potřeby ocenění podle zákona 
č.151/1997 Sb., o oceňování majetku. Obecně se jedná o případy, kdy je nutné cenu 
nemovitých věcí určitým způsobem regulovat, aby její použití vytvářelo rovnoprávné 
podmínky. Příkladem použití administrativního ocenění je stanovení zjištěné ceny pro 
potřeby určení daně z nabytí nemovitých. Tento způsob ocenění není vhodný pro 
potřeby stanovení tržní hodnoty, ale může sloužit jako pomocná metoda. 
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1.11.2 Metoda nákladová 

Metoda nákladová je založena na principu, že hodnota nemovitostí nebude větší, než 
činí současné náklady na jejich pořízení s odpočtem přiměřených odpisů. Jedná se 
tedy o výpočet reprodukční hodnoty snížené o přiměřené opotřebení. Reprodukční 
hodnota se vypočte pomocí obestavěného prostoru, zastavěné plochy, podlahové 
plochy, délky (dle charakteru stavby). Dále se dle provedení a vybavení zjistí 
odpovídající cena za zvolenou měrnou jednotku, chybějící prvky konstrukcí se 
nezapočítávají, vyšší vybavení se připočítává. Vynásobením zjištěné zastavěné 
plochy nebo obestavěného prostoru a jednotkové ceny se zjišťuje tzv. výchozí 
hodnota. Od takto zjištěné výchozí hodnoty se odečte opotřebení, které odpovídá 
stavbě daného stáří a způsobu údržby objektu, výsledkem je věcná hodnota. 

Ve znaleckých a odborných posudcích se ke zjištění věcné hodnoty používá též 
modifikovaná metodika definovaná vyhláškou Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonu, v aktuálním znění.  

1.11.3 Metoda výnosová 

Principem výnosového způsobu ocenění je princip anticipace, jehož podstata spočívá 
v tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím očekávání. Jestliže budoucí prospěch lze 
finančně vyjádřit jako řadu očekávaných výnosů, pak výnosovou hodnotu lze definovat 
jako součet všech těchto očekávaných výnosů, transformovaných na současnou 
hodnotu peněz. Očekávaný příjem se zjistí z nájemních smluv, nejsou-li v odchylce od 
situace na běžném realitním trhu. Roční výnos z pronájmu nemovitosti je třeba snížit 
o náklady spojené s užíváním nemovitosti (zejména se jedná o náklady na průměrnou
roční údržbu, správu nemovitosti, daň z nemovitosti a pojištění nemovitosti). 
Transformace na současnou hodnotu peněz se provádí pomocí tzv. výnosové 
kapitalizace. Očekávaný výnos se u předmětné nemovitosti zjistí z ročního nájemného. 

1.11.4 Metoda komparativní 

Komparativní metoda, též srovnávací metoda je statistická metoda. Vychází z toho, že 
z většího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako 

základ pro hodnocení určité nemovitosti (pro zjištění její obvyklé ceny). Srovnatelné 
hodnoty nemovitostí jsou stanovovány dle již realizovaných prodejů (kupních smluv) 
nebo se opírají o šetření spolupracujících odhadců, realitních kanceláří v daném 
regionu, o vlastní databázi a zkušenosti zhotovitele posudku či o realitní inzerci. 

Mezi základní vlivy působící na hodnotu nemovitého majetku patří: 

Poloha nemovitostí 

 vzdálenost od center měst či obcí

 vzdálenost od hlavních komunikačních tahů

 přístup k silničním či železničním trasám

Využitelnost nemovitostí 

 stavebně-technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak

 pře dimenzovanost

 účel staveb a možnost adaptace na jiné využití

 kapacita inženýrských sítí a možnost jejich úpravy
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 možnosti přístaveb a rozšíření nemovitostí

 omezené možnosti další výstavby (stavební uzávěry, ochranná pásma)

Vlastnické vztahy a zátěžová břemena 

 stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypověditelnost

 předkupní práva, věcná břemena

 zástavní práva

 soudní spory (např. restituční spory)

Situace na realitním trhu 

 celkové trendy v prodeji nemovitostí

 prodejnost obdobných nemovitostí v dané lokalitě

1.12  Použitelnost znaleckého posudku 

Znalecký posudek je použitelný pouze pro potřeby exekučního řízení. 
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2 POSUDEK 

2.1 Volba metody ocenění 

Vzhledem k výše popsané metodologii oceňování nemovitostí pro obvyklou cenu a 
vzhledem k účelu posudku se jako nejlépe použitelná metoda pro daný účel jeví 
metoda komparativní. Tato metoda dokáže za předpokladu existence kvalitní databáze 
cen srovnatelných objektů nejlépe zhodnotit obchodovatelnost a tedy i tržní hodnotu 
srovnávaných nemovitostí.  

Hlavní metodou ocenění byla tedy zvolena metoda komparativní. 

V konkrétním případě je pro porovnání použito cenových údajů katastru nemovitostí, 
dále realitní inzerce na internetu, databáze realizovaných obchodů MOISES, databáze 
realitní inzerce projektu Rozvoje vědního oboru oceňování nemovitých věcí, vlastní 
databáze znaleckého ústavu a veřejné databáze znaleckých posudků a odhadů pro 
potřeby exekučních řízení a dražeb. 

2.2 Stavební pozemky 

Jedná se o pozemek určený pro výstavbu rodinného domu a pozemek pro komunikaci. 
Pro porovnání byly tedy využity stavební pozemky, přičemž výše uvedené skutečnosti 
byly zohledněny v koeficientu úvahy znalce. 

2.2.1 Srovnávací databáze 

1) Sokolov - Vítkov, výměra pozemku 1 153 m2

Stavební pozemek o celkové výměře 1.153 m2. Pozemek se nachází v

Sokolově, v městské části zvané Stará Ovčárna. Pozemek, územním plánem

určený pro výstavbu rodinného domu. Inženýrské sítě jsou v dosahu.

NABÍDKOVÁ CENA: 1 500 000,- Kč 

2) Pod Vrchem, Jenišov , výměra pozemku 1 126 m2

Prodej stavební pozemek o výměře 1126 m2 v obci Karlovy Vary - Jenišov.

Veškeré inženýrské sítě na pozemku. V lokalitě jsou hotové kompletně

asfaltové příjezdové komunikace. Občanská vybavenost s kombinací bydlení v

přírodě. Díky poloze je výhled na celé město.

NABÍDKOVÁ CENA: 1 580 000,- Kč 



STATIKUM s. r.o. 3305-040-2018 

  Str. 10 

3) Těšovice, výměra pozemku 1 548 m2

Prodej pozemku o výměře 1548 m2. Tento pozemek je vhodný k výstavbě

rodinného domu. Leží na kraji obce Těšovice, v zástavbě nových rodinných

domů, v těsné blízkosti okresního města Sokolov. Po obou stranách je pozemek

oplocený. K pozemku je přivedena elektřina, vodovod, plyn a kanalizace.

NABÍDKOVÁ CENA: 1 533 000,- Kč 

4) Svatava, výměra pozemku 1 886 m2

Prodej pozemku o výměře 1 886 m2 k výstavbě RD. K pozemku vydáno územní

rozhodnutí a lze ihned stavět. Zpracovaná studie jednotlivých parcel s

komunikací, elektřinou, vodou, kanalizací a sítě jsou přivedeny na hranici

pozemku. Pěkná a klidná lokalit.

NABÍDKOVÁ CENA: 2 574 390,- Kč 



STATIKUM s. r.o. 3305-040-2018 

  Str. 11 

5) Citice, výměra pozemku 1 135 m2

prodeji stavební pozemek o celkové ploše 1 135 m2  v lukrativní části obce. Celý

pozemek je oplocen, vybudována příjezdová cesta, voda, kanalizace a plyn jsou

cca 15 m, elektrika cca 80 m od pozemku. K dispozici projekt na RD 4+1,

vyřízené stavební povolení, možnost okamžitě stavět.

NABÍDKOVÁ CENA: 1 248 500 ,- Kč 

6) Chodov, výměra pozemku 948  m2

Prodej zasíťovaného stavebního pozemku o výměře 948 m2, v k. ú. Chodov,

který se nachází v klidné části města. Inženýrské sítě najdeme na hranici

pozemku. Na udržovaném pozemku najdeme několik ovocných stromů.

NABÍDKOVÁ CENA: 810 000,- Kč 
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7) Krátká, Staré Sedlo, výměra pozemku 436 m2

Nabízíme k prodeji rovinatý pozemek o výměře 436 m2, určený v územním

plánu pro výstavbu, v klidné části Starého Sedla. V současné chvíli využíván

jako zahrada. Sítě jsou v bezprostředním dosahu, dostupnost velmi dobrá.

NABÍDKOVÁ CENA: 450 000,- Kč 
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2.2.2 Komparace 

Porovnávací hodnota činí dle odborného odhadu 850 000 Kč. Při porovnání byly 
zohledněny veškeré skutečnosti mající vliv na obvyklou cenu. 

2.3 Vyjádření k DPH 

V případě všech oceňovaných pozemků se jedná o stavební pozemek dle 
§ 56 odst. 2 zák. o DPH.

K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO  
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1 Sokolov - Vítkov 1 153 1 500 000 1 301 0,90 1 171 1,00 0,99 1,00 0,98 0,98 1,05 0,99 1 183

2
Pod Vrchem, Jenišov - Pod 

Rohem  
1 126 1 580 000 1 403 0,90 1 263 1,00 0,99 1,00 1,05 1,03 1,05 1,12 1 128

3 Těšovice 1 548 1 533 000 990 0,90 891 1,00 0,97 1,00 1,05 1,05 1,05 1,13 789

4 Svatava 1 886 2 574 390 1 365 0,90 1 229 0,98 0,96 1,00 1,10 1,00 1,05 1,09 1 127

5 Citice 1 135 1 248 500 1 100 0,90 990 0,98 0,99 1,00 0,98 1,02 1,05 1,02 971

6 Chodov 948 810 000 854 0,90 769 0,99 1,00 1,00 1,05 0,98 1,05 1,07 719

7 Krátká, Staré Sedlo 436 450 000 1 032 0,90 929 0,98 1,04 1,00 1,00 1,00 1,05 1,07 868

Celkem jednotková cena - průměr 1149,42882 969

Minimum 719

Maximum 1 183

Směrodatná odchylka 193,604508 170

Průměr - směrodatná odhylka 800

Průměr + směrodatná odchylka 1 139

Variační koeficient 0,1684354 17,49%

Výměra oceňovaného objektu m
2 876

Celková cena objektu Kč 849 094

Celková cena objektu po zaokrouhlení na padesáttisíc Kč 850 000

KCR Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší

K1 koeficient polohy pozemku (lokalita, dopravní dostupnost)

K2 koeficient velikosti pozemku

K3 koeficient terénu a tvaru pozemku

K4 koeficient vybavení pozemku (přivedení inženýrských sítí)

K5 koeficient jiných vlastností (např. stupeň územního řízení, účel užití dle územního plánu, stavby na pozemku, jiná omezení)

K6 koeficient úpravy dle úvahy znalce

IO Index odlišnosti IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)     
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3 REKAPITULACE 

Dle § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku obvyklá cena vyjadřuje hodnotu 
věci a určí se porovnáním, proto za obvyklou cenu nemovité věci považujeme cenu 
určenou porovnávacím způsobem. 

Obvyklá cena nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1.1 činí dle 
odborného odhadu: 

850 000 Kč 

Cena slovy: osmsetpadesátisíc Kč 
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4 ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek podal ústav zapsaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze 
dne 9. 10. 1997 (rozšířeným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 
11. 7. 2012) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení 
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu
seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech: 

 stavebnictví, s rozsahem znaleckého oprávnění pro technický stav konstrukcí
pozemního stavitelství – staveb obytných, průmyslových, občanské
vybavenosti a zemědělských, staveb inženýrských, mostů, betonových,
ocelových a dřevěných konstrukcí.

 ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady: nemovitostí,
podniků, movitostí – strojů a zařízení, nehmotného majetku, nepeněžitých
vkladů, sportovních potřeb, sportovního materiálu; rozpočtování a fakturace ve
stavebnictví.

Znalecký posudek je veden pod číslem 3305-040-2018. 

V Brně dne 23. 1. 2018 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

……………………………. 

Ing. Lukáš Pejchal 



Příloha č. 1: Výpis z katastru nemovitostí ............................................................ 2 listy 

Příloha č. 2: Náhled katastrální mapy .................................................................... 1 list 

Příloha č. 3: Náhled ortofotomapy ......................................................................... 1 list 

Příloha č. 4: Sdělení stavebního úřadu .................................................................. 2 list 

Příloha č. 5: Fotodokumentace .............................................................................. 1 list 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV 
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Odbor stavební a územního plánování 

ČÍSLO SPISU: 

ČÍSLO JEDNACÍ: 

ČÍSLO EVIDENČNÍ: 

SUP/93618/2017/MAVO 
97296/2017/OSÚP/MAVO 
111104 

VYŘIZUJE: 

TEL.: 

E-MAIL: 

Marcela Vojáčková 
354 228 231 
marcela.vojackova@mu-sokolov.cz 

DATUM: 28.12.2017 

SDĚLENÍ 

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost, kterou dne 06.12.2017 podal znalecký 
ústav STATIKUM s.r.o., IČO 15545881, Purkyňova 125, 612 00  Brno 12 ohledně o sdělení informace 
ohledně vydání platného stavebního povolení k pozemku  parc. č. 189/1 v  katastrálním území Vítkov u 
Sokolova a obci Sokolov: 

Na základě tohoto posouzení vydává podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů sdělení: 

1. dne 26.03.2010 bylo stavebním úřadem Sokolov vydáno rozhodnutí o umístění a provedení stavby
(rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení) pod č. spisu SUP/73360/2009/Mo a č.j. 
33532/2010/SUP/LEMO, které nabylo právní moci dne 30.04.2010 - objekt k trvalému bydlení - rodinný 
dům -  pozemek parc. č. 189/31 obec Sokolov lokalita Stará Ovčárna katastrální území Vítkov u 
Sokolova: 

součástí stavby - soubor staveb: 

1) přístupová a příjezdová komunikace  - pozemek parc. č. 189/31

2) garážové stání - pozemek parc. č. 189/31,

3) přípojky inženýrských sítí:
- vodovodní přípojka - pozemek parc. č..236/1, 237, 189/23, 189/31, 
- kanalizační přípojka - pozemek parc. č.236/1, 237, 232/1, 189/23, 189/31, 
- elektro přípojka - pozemek parc. č. 189/31, 

4) oplocení - pozemek parc. č. 189/31,

5) zahradní altán - pozemek parc. č.189/31.

2. dne 20.02.2012 bylo stavebním úřadem Sokolov vydáno rozhodnutí - změna stavby před jejím
dokončením pod  č. spisu SUP/12699/2012/Mo a č.j. 16282/2012/SUP/LEMO, které nabylo právní moci 
dne 12.03.2012. Rozhodnutím byl prodloužen termín dokončení výše uvedené stavby prováděné dle 
rozhodnutí o umístění a provedení stavby č. spisu SUP/73360/2009/Mo a č.j. 33532/2010/SUP/LEMO. 

Obě rozhodnutí jsou platná. 

Marcela Vojáčková 
referent odboru stavebního a územního plánování 
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Obdrží: 
1. STATIKUM s.r.o., IDDS: t538guz

sídlo: Purkyňova č.p. 125, 612 00  Brno 12 



Fotodokumentace z místního šetření dne 19.12.2017 




