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A. Nález
1. Znalecký úkol
Na základě usnesení, ze dne 08.02.2022, vydané Exekutorským úřadem Brno - město, Karel Urban, soudní exekutor,
č.j. 97EX 3759/14-128, byl ustanoven znalec ústav k ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemků p.č. 35 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba č.p. 14, pozemku p.č. 245/2 – zahrada, pozemku č.p. 245/3 –
trvalý travní porost, a pozemku p.č. 246 - zahrada, vše v k.ú. Souboř, obec Ledeč nad Sázavou.
Znalci se ukládá, aby ve znaleckém posudku stanovil cenu nemovitostí a jejich příslušenství, tak, jak jsou vymezeny
v exekučním příkaze spoudního exekutora č.j. 97 EX 3759/14-21 ze dne 16.09.2014.
Pro stanovení obvyklé, (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura
respektive znalecké standardy.
V zákonu č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů je v §
66 odst.8 uvedeno:
„Při oceňování nemovité věci, jejího příslušenství a jednotlivých práv a závad s nemovitou věcí spojených se použije
obvyklá cena podle zvláštního právního předpisu“ – dále odkaz na §2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb.:
“Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona 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.”
(3) V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služba tržní hodnotou, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na tržní hodnotu vliv. Důvody
pro neurčení obvyklé ceny musejí být v ocenění uvedeny.
(4) Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona 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 tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které
mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.
Jiným způsobem oceňování jsou:
1.1.1 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, o oceňování majetku a o změně některých zákonu, v aktuálním znění.

Vytvořeno v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: 222 727 040, www.diotima.cz
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1.1.2. 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.
1.1.3. 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
o vzdálenost od center měst či obcí
o vzdálenost od hlavních komunikačních tahů
o přístup k silničním či železničním trasám

Využitelnost nemovitostí
o stavebně-technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak
o předimenzovanost
o účel staveb a možnost adaptace na jiné využití
o kapacita inženýrských sítí a možnost jejich úpravy
o možnosti přístaveb a rozšíření nemovitostí o omezené možnosti další výstavby (stavební uzávěry,
ochranná pásma)
Vlastnické vztahy a zátěžová břemena
o stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypověditelnost
o předkupní práva, věcná břemena o zástavní práva
o soudní spory (např. restituční spory)
Situace na realitním trhu
o celkové trendy v prodeji nemovitostí
o prodejnost obdobných nemovitostí v dané lokalitě
1.2. 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.
Metodou ocenění byla tedy zvolena metoda komparativní.
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Ocenění je zpracováno k uvedenému datu. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po
uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu.

2. Prohlídka a zaměření nemovitých věcí
Prohlídka a zaměření nemovitých věcí bylo provedeno dne 1. 4. 2022 za přítomnosti Jiřího Kumštára

3. Podklady pro vypracování
Výpis z katastru nemovitostí LV 387, pro k.ú. Souboř, obec Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod ze
dne 08.02.2022
Náhled katastrální mapy, pro k.ú. Souboř, obec Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod.
Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - beúplatná NZ 205/2010 ze dne 13.12.2010.
Údaje sdělené objednavatelem.
Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření.
Pro vyhodnocení realitního trhu bylo mimo jiné využito informací uveřejněných na realitních serverech.

4. Vlastnické a evidenční údaje
Kraj
Okres
Obec
Katastrální území
Část obce
Ulice
PSČ
Počet obyvaltel

Vysočina
Havlíčkův Brod
Ledeč nad Sázavou
Souboř (636380)
Ledeč nad Sázavou
Souboř č. p. 14
584 01
4 951

List vlastnictví číslo
Vlastník

387
Kuštár Jiří (890525/3203)
Souboř 14, 58401 Ledeč nad Sázavou

5. Věcná břemena a jiná věcná práva
Na oceňovaných nemovitostech váznou zástavní práva plynoucí z exekučních řízení.
Na oceňovaných nemovitostech p.č.St. 14, p.č. 245/2, p.č. 246 v k.ú. Souboř vázne věcné břemeno doživotního
užívání bydlet a užívat celé nemovitosti pro Václava Kumštára a Tsetsgee Kumštárovou dle Smlouvy darovací, o
zřízení věcného břemene – bezúplatná NZ 205/2010 ze dne 13.12.2010

6. Dokumentace a skutečnost
Skutečný stav nemovitých věcí odpovídá jejich stavebně právní dokumentaci.
´
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7. Celkový popis nemovitých věcí
Město Ledeč nad Sázavou náleží do okresu Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina. Ledeč nad Sázavou je malé město s
dobrou infrastrukturou, školstvím, zdravotnictvím, obchodní sítí a službami. Má základní a mateřskou školu, sportovní
hřiště, letní a zimní stadion a další sportoviště, knihovnu, kino, několik praktických lékařů a několik stomatologů,
ústav sociální péče a domov s pečovatelskou službou. Má dobrou dopravní dostupnost železniční i autobusovou.
Dálnice D1 je vzdálena 10 km. Budova č.p. 14 na p.č.St 35 se nachází mimo zastavěnou část města Ledeč nad
Sázavou, stojí u silnice II/339 v lokalitě Ostojovka spadající pod místní část Soboř, která je vzdálena cca 2km na jih.
Vzdálenost od města Ledeč nad Sázavou je cca 5,2km po silnici II/339. Budova č.p. 14 byla postavena jako stavba pro
lesní hospodářství. Nejdříve byla postavena severní přízemní část s maštalemi, později byla přistavěna dvoupodlažní
jižní část. Jižní část budovy je nepodsklepená, přízemní, bez stavebně upraveného podkroví, je zde bytová jednotka
2+1, v posledních letech zde byly provedeny částečné vnitřní stavební úpravy, byla zřízena nová koupelna a WC. Na
tuto část z jihovýchodní strany navazuje původní stavba maštale. Jižní část má částečné podsklepení, dvě nadzemní
podlaží, kde se nachází bytová jednotka 4+kk. Na pozemek p.č.St. 35 je přivedena veřejná přípojka elektřiny, je
přístupný přímo ze silnice II/339 na p.č. 331, která je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Severně od budovy č.p. 14 stojí
na p.č.St. 35 zděná stavba chléva, na kterou z jihovýchodu navazuje dřevěná kolna. Na parcelu č.p.St. 35 ze severu
navazuje pozemek p.č. 245/2, který rovinatý, holý, zatravněný. Z jihu navazuje na pozemek p.č.St. 35 parcela č.
245/2, na které se nachází dřevěná kolna s kotci.

8. Obsah
1. Budova č.p. 14, parc.č.St. 35 na LV 387 v k.ú. Souboř
Ocenění porovnávací metodou

2. Pozemky p.č. 245/2, 246 na LV 387 v k.ú. Souboř
Ocenění porovnávací metodou

3. Pozemek p.č. 245/3 na LV 387 v k.ú. Souboř
Ocenění porovnávací metodou

B. Posudek
1. Budova č.p. 14, parc.č.St. 35 na LV 387 v k.ú. Souboř
Budova č.p. 14 je stavba umístěná na stavební parcele č.St. 35. Budova je částečně podsklepena, má dvě nadzemní
podlaží, má dvě bytové jednotky (4+kk, 2+1), z jihovýchodní strany navazuje původní stavba maštale. Půdorys
budovy je ve tvaru písmene T, krov dřevěný vázaný valbový a sedlový, krytina z asfaltových šindelů, klempířské
prvky z Pz plechu. Obvodové a vnitřní stěny jsou zděné, stropní konstrukce jsou rovné, omítané, venkovní omítky
vápenocementové stříkané, vnitřní jsou hladké štukové, podlahy místností v přízemí jsou betonové, nášlapné vrstvy
PVC, keramická dlažba nebo plovoucí podlaha, podlahy v patře jsou dřevěné, nášlapné vrstvy PVC.
Byt 1 (4+kk) se nachází v jižní části budovy, je mezonetový, v kuchyňském koutě je linka, elektrický sporák, sporák
na tuhá paliva, dvojdřez a krbová vložka s výměníkem, na podlaze PVC. V koupelně je vana a umyvadlo, na stěnách
obklad, na podlaze dlažba. Na samostatném WC kombi klozet, elektrický zásobníkový ohřívač TUV, stěny bez
obkladu, na podlaze keramická dlažba. V patře tři obytné místnosti a WC. V suterénu jedna sklepní místnost s domácí
vodárnou. Vytápění je krbovou vložkou na tuhá paliva s výměníkem a výdechy vzduchu do místností, ohřev teplé
vody elektrickým zásobníkovým ohřívačem.
Byt 2 (2+1) se nachází v severní části budovy, je jednopodlažní, v kuchyni je linka s elektrickým sporákem, na
podlaze PVC, v koupelně je vana, sprchový kout, elektrický zásobníkový ohřívač TUV, stěny obloženy, na podlaze
dlažba. Na samostatném WC kombi klozet, stěny obloženy, na podlaze dlažba. Vytápění kamny na tuhá paliva, ohřev
teplé vody elektrickým zásobníkovým ohřívačem.
Budova má veřejnou přípojku elektřiny. Zdroj vody z vlastní studny, splašková kanalizace je svedena do vlastní
jímky.
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Dispozice:
Jižní část byt 1: I.PP - sklep (13,10m2)
I.NP - vstupní chodba se schodištěm do patra (28,40m2), WC (1,60m2), koupelna
(6,20m2), spíž (5,10m2), kk + obývací místnost (25,90m2)
II.NP – chodba se schodištěm (10,80m2), WC (0,90m2), pokoj (16,40m2), pokoj
(21,80m2), pokoj (21,70m2)
Severní část byt 2: I.NP – chodba (1,20m2), chodba (12m2), koupelna (6,90m2), WC (1,40m2),
kuchyně (14,10m2), pokoj (30,40m2), pokoj (20,20m2)
Jihovýchodní nebytová část: I.NP – chodba (7m2), sklad (10,50m2), maštal (39,95m2)
Příslušenstvím nemovité věci je přípojka elektřiny, septik, studna, oplocení, chlév a dřevěná kolna. Tyto skutečnosti
jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Srovnatelné nemovitosti
1. Dům 3+1, Ledeč nad Sázavou
Kód nabídky:
MoniT-ID:

IDNES-704939
64D2D2

Nabídková cena: 1 060 000,– Kč
Adresa:
Ledeč nad Sázavou - Souboř, okres Havlíčkův Brod
RD 3+1 v Ledči nad Sázavou – Souboři. V přízemí domu je kuchyň, prostorný obývák, WC a koupelna dva
pokojíky. Pozemek má celkem 485m2. Dům je napojen na el., obecní vodu, plyn před domem ve sloupku,
odpad do jímky, topení je lokální na pev. paliva. Využití nemovitosti je k bydlení či rekreaci.
Druh nemovitosti:
chalupa
Zastavěná plocha:
384 m²
Užitná plocha:
78 m²
Plocha pozemku:
1 334 m²
Plocha zahrady:
950 m²
Poloha v obci:
klidná část obce
Poloha v bloku:
samostatný
Druh konstrukce:
cihlová
Stav objektu:
před rekonstrukcí
Objekt je zařízen:
ne
Rok výstavby:
1920
Počet nadzemních podlaží: 1
Počet místností:
3
Druh vlastnictví:
osobní
Třída ENB:
třída G – mimořádně nehospodárná
Inženýrské sítě:
vodovod, plynovod, elektřina, kanalizace
Voda:
dálkový vodovod
Elektřina:
230V
Plyn:
plynovod
Kanalizace:
veřejná kanalizace
Příslušenství:
garáž
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2. Dům 4+1, Ledeč nad Sázavou
Kód nabídky:
MoniT-ID:

IDNES-area13vy5289
569915

Nabídková cena: 2 221 000,– Kč
Adresa:

Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

Rodinný dům 4+1 se zahradou a krásným výhledem do údolí Sázavy v Ledči nad Sázavou. Celý dům je
situován na jižní stranu a je umístěný na pozemku o celkové výměře 628 m². Dům je v původním, ale
udržovaném stavu. Dispozice domu: v přízemí je zádveří, obývací pokoj, ložnice, kuchyň, koupelna, WC a
spíž. V patře jsou dvě ložnice a WC. Jsou zde dva půdní prostory. Veškerá občanská vybavenost je přímo ve
městě Ledeč nad Sázavou. PENB se v současné době zpracovává. Financování zajistíme, více na prohlídce.
Druh nemovitosti:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:
Poloha v bloku:
Druh konstrukce:
Stav objektu:

rodinný dům
266 m²
150 m²
samostatný
cihlová
dobrý

3. Dům 3+1, Ledeč nad Sázavou
Kód nabídky:
MoniT-ID:

IDNES-00797
73C808

Nabídková cena: 4 190 000,– Kč
Adresa:

Ledeč nad Sázavou - Hradec, okres Havlíčkův Brod
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Dům o dispozici 3+1 v přízemí domu a 3+1 v patře a užitné ploše 200 m² stojí na pozemku o celkové
velikosti 550 m². Dům byl postaven před 35 lety, je dobře udržovaný, částečně zrekonstruovaný (v patře
elektřina, střecha, okapy). Polovina domu Je podsklepená, z příjezdové cesty jsou přístupné dvě garáže,
které jsou vzájemně propojené, v patře je velká terasa, na kterou vstoupíme z kuchyně. Ohřev vody zajišťuje
el. bojler, vytápění v domě přes kotel pořízený v roce 2018 podle nejv. norem eu (pelety, dřevo) a v přízemí
jsou navíc kamna na tuhá paliva se samostatným komínem - teplo rozvedeno do topných těles. Odpady jsou
v domě řešeny skrze septik. Dům se nachází v klidné části obce, do Ledče nad Sázavou, kde je veškerá
občanská vybavenost, se lze dostat autobusem.
Druh nemovitosti:
Užitná plocha:
Plocha pozemku:
Poloha v bloku:
Druh konstrukce:
Stav objektu:
Třída ENB:
Inženýrské sítě:
Voda:
Kanalizace:
Příslušenství:

rodinný dům
200 m²
550 m²
samostatný
cihlová
dobrý
třída G – mimořádně nehospodárná
vodovod
dálkový vodovod
septik
garáž

Stanovení porovnávací hodnoty
1. Dům 2+1, Ledeč nad Sázavou
Výchozí cena (VC)
1 060 000,– Kč
Množství (M)
78,00 m²
Kredukce pramene ceny
0,97
Kvelikost objektu
0,80
Kpoloha
1,00
Kprovedenáí a vybavení
1,03
Kpříslušenství nemovité věci
0,90
Kcelkový stav
0,98
Kvliv pozemku
1,00
Kúvaha zpracovatele
1,02
Jednotková cena (JC)
9 771,90 Kč
Váha (V)
1,0
2. Dům 4+1, Ledeč nad Sázavou
Výchozí cena (VC)
2 221 000,– Kč
Množství (M)
150,00 m²
Kredukce pramene ceny
0,97
Kvelikost objektu
0,90
Kpoloha
0,85
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Kprovedenáí a vybavení
0,98
Kpříslušenství nemovité věci
0,92
Kcelkový stav
0,95
Kvliv pozemku
1,04
Kúvaha zpracovatele
0,99
Jednotková cena (JC)
9 689,39 Kč
Váha (V)
1,3
3. Dům 3+1, Ledeč nad Sázavou
Výchozí cena (VC)
4 190 000,– Kč
Množství (M)
200,00 m²
Kredukce pramene ceny
0,97
Kvelikost objektu
0,98
Kpoloha
0,85
Kprovedenáí a vybavení
1,05
Kpříslušenství nemovité věci
0,85
Kcelkový stav
0,90
Kvliv pozemku
0,95
Kúvaha zpracovatele
0,90
Jednotková cena (JC)
11 625,66 Kč
Váha (V)
1,3
kde JC = (VC / M) × (Kredukce pramene ceny × Kvelikost objektu × Kpoloha × Kprovedenáí a vybavení × Kpříslušenství nemovité věci ×
Kcelkový stav × Kvliv pozemku × Kúvaha zpracovatele)
Minimální jednotková cena za m²
Průměrná jednotková cena za m²
Maximální jednotková cena za m²
Stanovená jednotková cena za m²
Plocha
Porovnávací hodnota

9 689,39 Kč
10 411,52 Kč
11 625,66 Kč
10 411,52 Kč
295,55 m²
3 077 124,74 Kč

 (JC × V) /  V
SJC
V
SJC × V

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům
Ročního užitek z věcného břemene určený metodou simulovaného nájemného
Jednotková cena
JC
= 10 316,– Kč/m2
Roční užitek
RU
=
3,00 %
Roční jednotkové nájemné N = JC × RU
=
309,48 Kč/m2
Výměra
V
=
295,– m2
Roční náklady povinného NP
=
0,– Kč
Roční užitek z břemene
U = N × V – NP = 91 296,60 Kč
Doba trvání břemene po dobu života oprávněného
Rok narození oprávněného
1 960
Stáří oprávněného v roce
s
=
62
roků
ocenění
Předpokládaná doba života dz
=
99
roků
Doba trvání břemene
n = dz – s
=
37
roků
Míra kapitalizace
u
=
12,00 %
Míra kapitalizace setinná
i = u / 100%
=
0,1200
Úročitel
q=1+i
=
1,1200
n
q −1
Hodnota věcného břemene U  n
= 749 318,– Kč
q i
Výchozí cena
Úprava ceny věcným břemenem

=
–

3 077 124,74 Kč
749 318,– Kč
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Cena po úpravě
Porovnávací hodnota

=

2 327 806,74 Kč
2 327 806,74 Kč

2. Pozemky p.č. 245/2, 246 na LV 387 v k.ú. Souboř
Pozemek p.č. 245/2, zahrada, o výměře 1127m2, na LV 387 v k.ú. Souboř
Pozemek p.č. 246, zahrada, o výměře 1901m2, na LV 387 v k.ú. Souboř
Parcely mají v ÚP způsob využití území k bydlení venkovského typu.
Koeficient korekce nabídkové ceny na cenu prodejní (Knab) byl získán statistickou analýzou rozsáhlé
databáze prodejních a nabídkových cen. Umožňuje adekvátně přepočítat nabídkovou cenu na odpovídající
prodejní cenu specificky pro jednotlivé segmenty trhu a cenové hladiny. Podrobnosti lze získat na
www.diotima.eu/monit.

Srovnatelné nemovitosti
1. Pozemek, Ledeč nad Sázavou
Kód nabídky:
MoniT-ID:

IDNES-11890
327379

Nabídková cena: 370 000,– Kč
Adresa:

Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

Pozemek v obci Souboř. Stavební parcela je o výměře 2 000 m². Voda, elektrika jsou v dosahu. Jedná se o
zajímavý pozemek, ze kterého je krásný výhled do okolí. Veškerá občanská vybavenost je ve městě Ledeč
nad Sázavou, vzdáleném 2 km.
Celková plocha:
Druh pozemku:

2 000 m²
stavební pozemek

2. Pozemek, Ledeč nad Sázavou
MoniT-ID:

738A15

Nabídková cena: 180 000,– Kč
Adresa:

Hradec - Hamry, okres Havlíčkův Brod

Pozemek k.ú. Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod Pozemek k.ú. Výměra 2065m².
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Celková plocha:
Poloha v obci:

2 065 m²
mimo obce

3. Pozemek, Ledeč nad Sázavou
Kód nabídky:
MoniT-ID:

278-N00357
6C2DBF

Nabídková cena: 460 000,– Kč

Adresa:

Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

Pozemek v obci Hamry nedaleko Ledče nad Sázavou. Pozemek. Na hranici pozemku je elektřina, má
výměru 1.209 m². Nachází se na okraji obce. Parcela je mírně svažitá.
Celková plocha:
Druh pozemku:

1 209 m²
stavební pozemek

Stanovení porovnávací hodnoty
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Název

Výchozí cena
(VC)
Knab
Kredukce
Kvelikost
Kpoloha
Kpříslušenství
Jednotková
cena (JC)
pramene ceny
1. Pozemek, Souboř
358 900,– Kč
0,97
1,00
0,99
1,00
0,96
170,55 Kč
2. Pozemek, Hradec - Hamry
176 400,– Kč
0,98
1,00
0,99
1,00
1,00
84,57 Kč
3. Pozemek, Hamry
446 200,– Kč
0,97
1,00
1,02
1,00
1,00
376,45 Kč
kde JC = (VC / M) × Knab × (Kredukce pramene ceny × Kvelikost × Kpoloha × Kpříslušenství)
Minimální jednotková cena za m²
Průměrná jednotková cena za m²
Maximální jednotková cena za m²
Stanovená jednotková cena za m²
Výměra
Porovnávací hodnota

Množství
(M)

2 000,00 m²
2 065,00 m²
1 209,00 m²

84,57 Kč
210,52 Kč
376,45 Kč
210,52 Kč
2 773,00 m²
583 771,96 Kč

 JC / 3
SJC
V
SJC × V

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům
Ročního užitek z věcného břemene určený metodou simulovaného nájemného
Jednotková cena
JC
=
211,31 Kč/m2
Roční užitek
RU
=
5,00 %
Roční jednotkové nájemné N = JC × RU
=
10,57 Kč/m2
Výměra
V
=
2 773,– m2
Roční náklady povinného NP
=
0,– Kč
Roční užitek z břemene
U = N × V – NP = 29 310,61 Kč
Doba trvání břemene po dobu života oprávněného
Rok narození oprávněného
1 960
Stáří oprávněného v roce
s
=
62
roků
ocenění
Předpokládaná doba života dz
=
99
roků
Doba trvání břemene
n = dz – s
=
37
roků
Míra kapitalizace
u
=
10,00 %
Míra kapitalizace setinná
i = u / 100%
=
0,1000
Úročitel
q=1+i
=
1,1000
n
q −1
Hodnota věcného břemene U  n
= 284 486,33 Kč
q i
Výchozí cena
Úprava ceny věcným břemenem
Cena po úpravě
Porovnávací hodnota

=
–
=

583 771,96 Kč
284 486,33 Kč
299 285,63 Kč
299 285,63 Kč

3. Pozemek p.č. 245/3 na LV 387 v k.ú. Souboř
Pozemek p.č. 245/3, trvalý travní porost, o výměře 1646m2, na LV 387 v k.ú. Souboř
Parcela není stavební, má v ÚP způsob využití území plochy veřejné a vyhrazené zeleně.
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Ocenění pozemku p.č. 245/3
Trvalý travní porost p.č. 245/3
Základní jednotková cena

ZJC

Kč/m2

210,–

Koeficienty pro výpočet indexu
A Územní struktura

okrajová poloha v obci

0,60

B Typ pozemku

jiný

0,40

C Třída velikosti obce

5 000 až 20 000 obyvatel

0,70

D Obchodní,resp.průmyslová poloha

venkovská oblast

0,70

E Územnípřipravenost, infrastruktura

střední

0,75

F Speciální charakteristiky volitelné

nejsou

1,00

Celkový index oceňovaného pozemku

Io = A × B × C × D × E × F

0,088 200

Jednotková cena pozemku

JC = ZJC × Io

Kč/m2

18,52

Výměra pozemku

m2

1 646,00

Cena pozemku

Kč

30 483,92

Pozemek p.č. 245/3

30 483,92 Kč
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C. Rekapitulace
Obvyklá cena (tržní, obecná) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. Cena, za kterou lze věc v
daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny v závislosti na
podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídky a poptávky.
Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení zjištěných hodnot. Při tomto posouzení
jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, které nemohou být postiženy
matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. Největší důraz je
přitom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahu nabídky a poptávky s předpokládaným
výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj. např. technický stav, fyzické opotřebení, morální
opotřebení, umístění lokality, občanská vybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k
územnímu plánu, životní prostředí, atd.
Z hlediska segmentu trhu k datu ocenění je obecně poptávka po obdobných nemovitých věcech menší než
nabídka. Četnost realizovaných obchodů je na nízké úrovni. V obdobných lokalitách je na trhu poměrně
omezená nabídka obdobných nemovitých věcí. Z hlediska lukrativnosti polohy se jedná o polohu
podprůměrnou. Z hlediska obchodovatelnosti lze předmět ocenění považovat za obtížně obchodovatelný.

Cena zjištěná porovnávacím způsobem (bez zohlednění
váznoucích práv a závad)
Movité věci
Práva váznoucí (nájemní smlouva, pacht) nebyla zjištěna,
nejsou.* K zástavním právům znalec nepřihlíží.
Závady váznoucí (věcná břemena) byly zjištěny, jsou*

3 691 380,– Kč
0,- Kč
0,- Kč
- 1 033 804,- Kč

* Konstatováno na základě podkladů dostupných ke dni zpracování tohoto znaleckého posudku.

Obvyklá cena vyjadřující hodnotu předmětu ocenění určená porovnáním činí:

3 691 000,– Kč (Obvyklá cena bez zohlednění váznoucích práv a závad)
Cena slovy: třimilionyšestsetdevadesátjedentisíc Kč

Obvyklá cena vyjadřující hodnotu předmětu ocenění určená porovnáním činí:

2 658 000,– Kč (Obvyklá cena se zohlednění váznoucích práv a závad)
Cena slovy: dvamilionyšestsetpadesátosmtisíc Kč
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D. Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze
dne 29.8.1977 pod pořad. číslem 774 pro základní obor stavebnictví pro odvětví stavby obytné, průmyslové,
zemědělské a ekonomiky, odvětví ceny a odhady nemovitostí.

Znalecký posudek byl zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 5505‒2/2022.
Chotěboř, 4. 4. 2022
Jaroslav Doležal
Na Chmelnici 1156
583 01 Chotěboř

E. Seznam příloh
1. Fotodokumentace nemovitých věcí
2. Výpis z katastru nemovitostí pro LV 387
3. Mapa oblasti
4. Kopie smlouvy o věcném břemeni

