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ZNALECKÝ POSUDEK 
číslo položky: 3472/21/2022 

Znalecký posudek je podán v oboru EKONOMIKA pro ceny a odhady se zvláštní  

specializací nemovitosti. 

          

Stručný popis předmětu znaleckého posudku 

o ceně nemovitosti - zemědělské pozemky č. 324/17, 324/19, 365/9 orné půdy a č.366/2 trvalý 

travní porost, dále pozemky č. 367/2 vodní plocha a 371/2 a 372/2 ostatní plochy, katastrální území 

Královice, hl.m. Praha 

 

Znalec: Zdeněk Myslík 

 K Trninám 610/20 

 16300 Praha 6 

 telefon: 602352186 

 e-mail: znalec@myslikz.cz 

 IČ: 62928627 

Zadavatel: Mgr. Jan Vedral  

                           soudní exekutor 

 Senovážné náměstí 977/24 

 110 00 Praha 1 

Číslo jednací: 140 EX 00001/22-056 

 

OBVYKLÁ CENA 3 247 000 Kč 

Počet stran: 18 a 15 stran příloh Počet vyhotovení: 2 Vyhotovení číslo: 1 

Podle stavu ke dni: 24.9.2022 Vyhotoveno: V Praze dne 29.9.2022 
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1. ZADÁNÍ 

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele 
      Ve smyslu USNESENÍ sp. zn. 140 EX 00001/22-056 se znalci ukládá, aby provedl ocenění 

veškerých nemovitých věcí dle LV č. 350 a určil jejich obvyklou cenu a uvedl zejména 

a) cenu zjištěnou dle platného znaleckého předpisu 

b) cenu obecnou, za níž jsou nemovitosti v dražbě prodejné 

c) cenu práv a závad a nájemních práv, pokud na nemovitostech váznou 

d) jiné okolnosti související s  nemovitostí dle zvážení znalce, 

katastrální území Královice, hl.m. Praha 

 

1.2. Účel znaleckého posudku 
    Určení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení sp.zn. 140 EX 00001/22  

podle stavu k 24.9.2022 dni místního šetření a pořízení fotodokumentace. 

 

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru 
znaleckého posudku 
  Viz. USNESENÍ sp.zn 140 EX 00001/22-056 a LV č. 350 pro KÚ Královice hl.m. Praha 

 

1.4. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka včetně fotodokumentace byla provedena dne 24.9.2022. 

 
 

2. VÝČET PODKLADŮ 

2.1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat 
   Obvyklou cenou pro účely zákona č. 237/2020 Sb., kterým se mění zákon 151/1997Sb., o 

oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) se rozumí cena, která 

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. Obvyklá cena se určí porovnáním sjednaných cen stejných, popřípadě 

obdobných nejméně 3. předmětů ocenění . 

    V daném případě pro pozemky dle LV č. 350 v katastrální území Královice je obvyklá cena 

určena dle odst. 2, § 2 zákona č. 237/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 151/1997Sb., o oceňování 

majetku, následně odst. 1,2,3, § 1a vyhl. č. 424/2021 Sb., za použití porovnání s nejméně 

3.obdobnými předměty. 
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2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 350 Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu pro  

katastrální území Královice 

Fotodokumentace pořízená při místním šetření 

Informace poskytnuté při zadání znaleckého úkolu 

Spisová dokumentace, textová a výkresová část územního plánu    

Snímek katastrální mapy 

Ortofoto mapa  

Prohlídka a zaměření nemovitostí 

2.3. Věrohodnost zdroje dat 
     LV č. 350 dodán zadavatelem posudku, informace o pozemku a seznam nemovitostí na LV 350 

pořízen, dálkovým přístupem z KÚ, kupní smlouvy obdobných předmětů pro  porovnání s 

oceňovanými nemovitými věcmi zjištěny z databáze VALUO, IKARUS, a nabízené obdobné 

nemovitosti pořízeny z Srealit.cz 

2.4. Základní pojmy a metody ocenění 
Metodika ocenění 

     Pro zjištění administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva  financí č. 424//2021Sb., o 

provedení některých ustanovení zákona č. 237/2020 Sb., o oceňování majetku a o změně některých  

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další (oceňovací vyhláška). Tyto cenové úrovně jsou dále 

upraveny soustavou  korekčních   koeficientů,  které  zohledňují působení faktorů, které mají vliv na 

obvyklou cenu. 

 

3. NÁLEZ 

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat 
     Zajištění podkladů dálkovým přístupem do KN, stav nemovité věci a příslušenství zjištěn při 

místním šetření včetně pořízené fotodokumentace. 

3.2. Popis postupu při zpracování dat 
     Zajištěné podklady zpracovány ve smyslu 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. 

424/2021Sb.,, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., za použití pokladů 

zjištěných z databáze VALUO.cz, IKARUS, Sreality a vlastní databáze nastřádané za působení v 

oceňování nemovitých věcí 

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 
Katastrální údaje : kraj Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. 

Královice 

Adresa nemovité věci: Královice, 150 00 Praha Královice 
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Vlastnické a evidenční údaje 
 

Dle LV č. 350 

 

Backgroud s.r.o.,,         IČO: 28035739, 

Zenklova 24/54, 

180 00 Praha 8  

(bývalá adresa Stroupežnického 2324/26, 150 00 Praha 5 Smíchov) 

Dokumentace a skutečnost 

     Jedná se o pozemky dle LV 350 v katastru nemovitostí evidované jako zemědělské- orné půdy, 

trvalý travní porost a dále pozemky ostatní plochy a vodní plocha.  

Místopis 

     Katastrální území Královice jsou součástí městské části Praha-Královice, je zde evidováno 12 

ulic, 121 adres a žije zde cca 300 obyvatel. 

 

Situace 

Typ pozemku:  zast. plocha  ostatní plocha  orná půda 

 trvalé travní porosty  zahrada  jiný 

Využití pozemků:   RD  byty  rekr.objekt  garáže  jiné 

Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna

  ostatní 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon 

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  MHD  železnice  autobus 

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):   dálnice/silnice I. tř.   silnice II.,III.tř.  

Poloha v obci: širší centrum - smíšená zástavba 

Přístup k pozemku  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 

Celkový popis nemovité věci 

N á l e z 

Technický popis oceňovaných nemovitostí 

     Předmětem ocenění jsou pozemky v katastru nemovitostí evidované jako orné půdy č. 324/17, 

324/19, 365/9, trvalý travní porost č. 366/2, vodní plocha č. 367/2 a ostatní plochy č. 371/2 a 372/2 

a  jako takové také zemědělským podnikem v užívání, katastrální území Královice hl.m. Praha. 

Pozemky - orné půdy a trvalý travní porost 

     Netvoří funkční celek se stavbou ani stavebním pozemkem, jsou zahrnuty do platného územního 

plánu jako pozemky – způsob ochrany, zemědělský půdní fond a jako takové oceněny ve smyslu  

§ 6 vyhl  

Citace ÚP 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ A PĚSTEBNÍ PZ  

(1) Hlavní využití: • intenzivní rostlinná zemědělská produkce na orné půdě; • intenzivní zelinářské 

a květinářské kultury, trvalé travní porosty (louky, pastviny), další kultury, pěstební činnost, tj. 

sady, zahrady, vinice, zahradnictví.  
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(2) Přípustné využití: • činnosti, zařízení a stavby bezprostředně související s péčí o přírodu a 

krajinu zejména s její ochranou a revitalizací, provozem a údržbou a snižováním nebezpečí 

ekologických a přírodních katastrof; • nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ražené tunelové 

úseky liniové dopravní a technické infrastruktury; • doplňková zeleň.  

(3) Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití: • stavby a zařízení pro skladování, 

pěstební činnost a prodej plodin, zahrádky a zahrádkové osady, stavby a zařízení pro provoz a 

údržbu; • parkově upravené plochy, drobné stavby a zařízení kulturní, všeobecně poznávací, 

církevní, stravovací a sportovně-rekreační; • pozemky pro pohřbívání zvířat v domácích chovech; • 

hlavní využití uvedené v plochách lesních ZL, nelesních ZN a vodních VO; • stavby a zařízení 

dopravní a technické infrastruktury, podzemní garáže se zelení na konstrukci. To vše za podmínek, 

že využití bude doplňovat hlavní využití vymezené plochy a nebude je omezovat nebo narušovat.  

(4) Nepřípustné využití: • činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným využitím 

Konec citace ÚP 

Orná půda č. 324/17 BPEJ 21000       10 743 m2 

Orná půda č. 324/19 BPEJ 21000           15 429 m2 

Orná půda č. 365/9  orná půda o celkové výměře 46.806m2, dle platného územního plánu je 

z celkové plochy část v území OP orná půda, plochy pro pěstování zeleniny a část  ZMK zeleň 

městská a krajinná o výměře cca 8.300m2 

Orná půda č. 365/9  celkem                                                                                  46 806 m2 

z toho 

Orná půda č. 365/9 BPEJ 20900  část o výměře  11 427 m2 

Orná půda č. 365/9 BPEJ 21000  část o výměře  22 980 m2 

Orná půda č. 365/9 BPEJ 22604  část o výměře         30 m2 

Orná půda č. 365/9 BPEJ 26200  část o výměře  12 369 m2 

 

trvalý travní porost 366/2 BPEJ 26200       226 m2 

 

Pozemky - ostatní pozemky a  vodní plocha 

     Netvoří funkční celek se stavbou ani stavebním pozemkem, jsou zahrnuty do platného územního 

plánu jako pozemky ZMK zeleň městská a krajinná. 

Citace ÚP 

     Území krajinné je tvořeno územím mimo zastavené území, které není určeno k zastavení. 

Převládá v něm přírodní či přírodě blízký krajinný charakter a různé formy pěstebních ploch. Podle 

typu hlavního využití je území určeno pro plochy lesní ZL, nelesní ZN, zemědělské a pěstební PZ. 

Plochy nelesní ZN  

Hlavní využití: • zeleň krajinná tvořená souborem vegetačních prvků s převažující ekologickou a 

krajinotvornou funkcí, zejména trvalé travní porosty, vegetační doprovod vodních toků, rozptýlené 

plošné či liniové porosty dřevin a bylin; • zeleň městská tvořená souborem vegetačních prvků v 

urbanizovaném prostředí, zejména parkově upravené plochy, linie zeleně v zástavbě a pobytové 

louky.  
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   Přípustné využití: • činnosti, zařízení a stavby bezprostředně související s péčí o přírodu a krajinu 

zejména s její ochranou a revitalizací, provozem a údržbou a snižováním nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof; • hlavní využití uvedené v plochách vodních VO a lesních ZL; • ražené 

tunelové úseky liniové dopravní a technické infrastruktury, nezbytná dopravní a technická 

infrastruktura, suché poldry.  

  Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití: • hlavní využití uvedené v plochách 

parkových ZP; • drobné stavby a zařízení kulturní, všeobecně poznávací, církevní a stravovací; • 

nekryté sportovně-rekreační plochy a zařízení vyjma ploch větších než 0,3 ha s nepropustným 

povrchem; • pozemky pro pohřbívání zvířat v domácích chovech; • stavby a zařízení dopravní a 

technické infrastruktury; • podzemní garáže se zelení na konstrukci. To vše za podmínek, že nebude 

narušen přírodní ráz prostředí a bude dodržena průchodnost územím.  

   Nepřípustné využití: • činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným využitím. 

Konec citace 

    Ve smyslu odst. 5 § 9 zák. 151/1997 Sb., se jedná o pozemky, které nejsou v souladu se 

skutečným stavem. Ve skutečnosti se jedná o pozemky hospodářsky nebo komerčně nevyužitelné a 

jako takové oceněny. 

vodní plocha    č. 367/2    ...........      9 m2 

ostatní plocha  č. 371/2 ...........  413 m2 

ostatní plocha  č. 372/2  ...........    19 m2 

 

     V případě zjišťování tržní hodnoty pozemků je důležité se řídit principy trhu. Přitom je si třeba 

uvědomit, že z těchto hledisek jsou pozemky velice specifickým zbožím, které se od jiného v  

mnoha směrech podstatně liší neboť jsou nereprodukovatelné, neopotřebovávají se, mají 

nekonečnou životnost, jsou nepřemístitelné a jejich nabídka je omezená. V daném případě byla 

zjištěna hodnota s ohledem na současný stav platného územního plánu, přičemž tyto pozemky jsou 

určeny k zemědělským účelům. Průzkumem trhu jsem dále zjistil, že ceny obdobných pozemků se 

pohybují v cenovém intervalu 25 až 65,- Kč/m2  

 

Rizika 
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci:   

NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 

NE Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) 

NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací 

ANO Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z veřejné komunikace 
 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  

NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území 
 

Věcná břemena a obdobná zatížení:   

ANO Exekuce 

Komentář: Exekuční řízení sp.zn. 140EX 00001/22  
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3.4. Obsah 
 

Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu  

LV č 350 zemědělský půdní fond 

1. Pozemek č. 324/17 orná půda  

2. Pozemek č. 324/19 orná půda  

3. Pozemek č. 365/9 orná půda  

4. Pozemek č. 366/2 trvalý travní porost  

5. Trvalé porosty  

LV č 350 ostatní pozemky 

1. Pozemek č. 367/2 vodní plocha  

2. Pozemek č. 371/2 ostatní plocha  

3. Pozemek č. 372/2 ostatní plocha   
 

Obsah tržního ocenění majetku  

LV č 350 zemědělský půdní fond 

Zemědělské pozemky - orné půdy č. 324/17, 324/19 365/9 a trvalý travní porost č. 366/2 

1. Hodnota pozemků 

 

1.1. Zemědělské pozemky – orné půdy a trvalý travní porost  

LV č 350 ostatní pozemky 

Ostatní pozemky  - vodní plocha č. 367/2, ostatní plochy č. 371/2 a 372/2 

1. Hodnota pozemků 

 

1.1. Ostatní pozemky - vodní plocha a ostatní plochy  

 

4. ZNALECKÝ POSUDEK 

4.1. Popis postupu při analýze dat 
Zajištění podkladů dálkovým přístupem do KN, technický stav nemovité věci a příslušenství zjištěn 

při místním šetření včetně pořízené fotodokumentace. 

 

4.2. Ocenění 

Ocenění prováděné podle cenového předpisu  

Název předmětu ocenění: Pozemky dle LV 350 

Adresa předmětu ocenění: Královice 

 150 00 Praha Královice 

LV: 350 

Kraj: Hlavní město Praha 

Okres: Hlavní město Praha 

Obec: Praha 

Katastrální území: Královice 

Počet obyvatel: 1 324 277 
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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. 

237/2020Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 

345/2015Sb., 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. 

 

LV č 350 zemědělský půdní fond 
Zemědělské pozemky - orné půdy č. 324/17, 324/19 365/9 a trvalý travní porost č. 366/2 

1. Pozemek č. 324/17 orná půda 

Ocenění 

Zemědělský pozemek oceněný dle § 6 

Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:  

Hlavní město Praha - vlastní území:  560,00%  

zemědělské využití je sníženo zvýšenou balvanovitostí:  -10,00%  

Celková úprava ceny:  550,00 %  

 

Název 
Parcelní 

číslo 
BPEJ 

Výměra 

[m2] 

JC 

[Kč/m2] 

Úprava 

[%] 

UC 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 

orná půda 324/17 21000 10 743  15,82 550,00   102,83 1 104 702,69 

Zemědělský pozemek oceněný dle § 6  

Celkem: 10 743 m2 1 104 702,69 

Pozemek č. 324/17 orná půda - zjištěná cena celkem =  1 104 702,69 Kč 

2. Pozemek č. 324/19 orná půda 

Ocenění 

Zemědělský pozemek oceněný dle § 6 

Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:  

Hlavní město Praha - vlastní území:  560,00%  

zemědělské využití je sníženo zvýšenou balvanovitostí:  -10,00%  

Celková úprava ceny:  550,00 %  

 

Název 
Parcelní 

číslo 
BPEJ 

Výměra 

[m2] 

JC 

[Kč/m2] 

Úprava 

[%] 

UC 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 

orná půda 324/19 21000 15 429  15,82 550,00   102,83 1 586 564,07 

Zemědělský pozemek oceněný dle § 6  

Celkem: 15 429 m2 1 586 564,07 

Pozemek č. 324/19 orná půda - zjištěná cena celkem =  1 586 564,07 Kč 
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3. Pozemek č. 365/9 orná půda 

Ocenění 

Zemědělské pozemky oceněné dle § 6 

Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:  

Hlavní město Praha - vlastní území:  560,00%  

zemědělské využití je sníženo zvýšenou balvanovitostí:  -5,00%  

zemědělské využití je sníženo zvýšeným výskytem stožárů:  -10,00%  

Celková úprava ceny:  545,00 %  

 

Název 
Parcelní 

číslo 
BPEJ 

Výměra 

[m2] 

JC 

[Kč/m2] 

Úprava 

[%] 

UC 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 

orná půda 365/9 20900 11 427  17,26 545,00   111,33 1 272 167,91 

orná půda 365/9 21000 22 980  15,82 545,00   102,04 2 344 879,20 

orná půda 365/9 22604 30  5,91 545,00   38,12  1 143,60 

orná půda 365/9 26200 12 369  10,21 545,00   65,85  814 498,65 

Zemědělské pozemky oceněné dle § 6  

Celkem: 46 806 m2 4 432 689,36 

Pozemek č. 365/9 orná půda - zjištěná cena celkem =  4 432 689,36 Kč 

4. Pozemek č. 366/2 trvalý travní porost 

Ocenění 

Zemědělský pozemek oceněný dle § 6 

Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:  

Hlavní město Praha - vlastní území:  560,00%  

zemědělské využití je sníženo zvýšenou balvanovitostí:  -10,00%  

Celková úprava ceny:  550,00 %  

 

Název 
Parcelní 

číslo 
BPEJ 

Výměra 

[m2] 

JC 

[Kč/m2] 

Úprava 

[%] 

UC 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 

trvalý travní porost 366/2 26200 226  10,21 550,00   66,37  14 999,62 

Zemědělský pozemek oceněný dle § 6  

Celkem: 226 m2  14 999,62 

Pozemek č. 366/2 trvalý travní porost - zjištěná cena celkem =  14 999,62 Kč 

 

LV č 350 ostatní pozemky 
Ostatní pozemky  - vodní plocha č. 367/2, ostatní plochy č. 371/2 a 372/2 

1. Pozemek č. 367/2 vodní plocha-hospodářsky nevyužitelný 

Ocenění 

Jiný pozemek oceněný dle § 9 

Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků 
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Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2]   
Koeficienty Index P Index T Úprava 

Upr. cena 

[Kč/m2]  

§ 9 odst. 5 - jiné pozemky - hospodářsky nevyužitelné pozemky  

§ 9 odst. 5  14,38  0,25     560 %  23,73 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Srážka 

 

Cena 

[Kč] 

§ 9 odst. 5 hospodářsky 

nevyužitelný 

367/2 9  23,73   213,57 

Jiný pozemek – celkem 9   213,57 

Pozemek č. 367/2 vodní plocha-hospodářsky nevyužitelný - zjištěná 

cena celkem 

=  213,57 Kč 

2. Pozemek č. 371/2 ostatní plocha 

Ocenění 

Jiný pozemek oceněný dle § 9 

Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2]   
Koeficienty Index P Index T Úprava 

Upr. cena 

[Kč/m2]  

§ 9 odst. 5 - jiné pozemky - hospodářsky nevyužitelné pozemky  

§ 9 odst. 5  14,38  0,25     560 %  23,73 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Srážka 

 

Cena 

[Kč] 

§ 9 odst. 5 hospodářsky 

nevyužitelný  

371/2 413  23,73   9 800,49 

Jiný pozemek – celkem 413   9 800,49 

Pozemek č. 371/2 ostatní plocha - zjištěná cena celkem =  9 800,49 Kč 

3. Pozemek č. 372/2 ostatní plocha 

Ocenění 

Jiný pozemek oceněný dle § 9 

Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2]   
Koeficienty Index P Index T Úprava 

Upr. cena 

[Kč/m2]  

§ 9 odst. 5 - jiné pozemky - hospodářsky nevyužitelné pozemky  

§ 9 odst. 5  14,38  0,25     560 %  23,73 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Srážka 

 

Cena 

[Kč] 

§ 9 odst. 5 hospodářsky 

nevyužitelný  

372/2 19  23,73   450,87 

Jiný pozemek – celkem 19   450,87 

Pozemek č. 372/2 ostatní plocha - zjištěná cena celkem =  450,87 Kč 
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4. Trvalé porosty 

Nelesní porosty: § 44. 

ostatní listnaté (ostatní listnaté) na pozemku p.č.: 365/9,366/2,367/2371/2,372/2 

stáří S = 30 roků    

relativní výšková bonita: 3  srovnávací bonita: 7 

jednotková cena nelesního porostu (příl. č. 34) 8 667 m2 * 16,- Kč/m2 =  138 672,- 

součinitel srovnávací bonity *  0,25 

podíl skupiny dřevin v nelesním porostu *  100,00 % 

Koeficient sadovnického významu KSV: *  4,50 

Koeficient typu zeleně KZ: *  0,15 

Koeficient vegetační pokryvnosti KVP *  1,00 

ostatní listnaté celkem =  23 400,90 Kč 

 

Celkem - nelesní porosty dle § 44 =  23 400,90 Kč 

Trvalé porosty - zjištěná cena celkem =  23 400,90 Kč 

 
 
 
Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového 
předpisu: 

LV č 350 zemědělský půdní fond 
1. Pozemek č. 324/17 orná půda 1 096 215,70 Kč 

2. Pozemek č. 324/19 orná půda 1 598 753,00 Kč 

3. Pozemek č. 365/9 orná půda 4 467 111,70 Kč 

4. Pozemek č. 366/2 trvalý travní porost      15 114,90 Kč 

LV č 350 zemědělský půdní fond - celkem: 7 177 195,30 Kč 

LV č 350 ostatní pozemky 
1. Pozemek č. 367/2 vodní plocha-        213,60 Kč 

2. Pozemek č. 371/2 ostatní plocha   9 800,50 Kč 

3. Pozemek č. 372/2 ostatní plocha      450,90 Kč 

4. Trvalé porosty 23 400,90 Kč 

LV č 350 ostatní pozemky - celkem:                 33 865,90 Kč 

Výsledná cena - celkem:                             7 211 061,20 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  7 211 060,- Kč 
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Tržní ocenění majetku 

LV č 350 zemědělský půdní fond 

Zemědělské pozemky - orné půdy č. 324/17, 324/19 365/9 a trvalý travní porost č. 366/2 

1. Hodnota pozemků  
1.1. Zemědělské pozemky - orné půdy a trvalý travní porost  
Porovnávací metoda 

Přehled srovnatelných pozemků: 

Název: Pozemek - orná půda 8622 m2 prodán KS - zdroj IKARUS21-KN, p.č.: 226/28 

Lokalita: Hájek u Uhříněvsi, hl.m.Praha 

Popis: Prodej orné půdy 8 622 m2 Kupní smlouva V 86126/2021-101 právní účinky vkladu  

15.11.2021, prodáno za 326 800,-Kč LV 157 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - prodej KS v 2021, meziroční nárůst ceny

 1,10 

velikost pozemku -  1,00 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

326 800 8 622 37,90 1,10 41,69 
     

 

Název: Pozemek - orná půda 9406 m2 prodán KS - zdroj IKARUS21-KN, p.č.: 288/7 

Lokalita: Hájek u Uhříněvsi, hl.m.Praha 

Popis: Prodej orné půdy 9 406 m2 Kupní smlouva V 16859/2022-101 právní účinky vkladu  

14.3.2022, prodáno za 450 000,-Kč LV 1704 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - prodej KS v 2022 1,00 

velikost pozemku -  1,00 

poloha pozemku - horší 0,95 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

450 000 9 406 47,84 0,95 45,45 
     

Název: Pozemek - orná půda 315 m2 prodán KS - zdroj IKARUS21-KN, p.č.: 680/8 

Lokalita: Koloděje, hl.m.Praha 

Popis: Prodej orné půdy 315 m2 Kupní smlouva V 44309/2021-101 právní účinky vkladu  

8.6.2021, prodáno za 25 000,-Kč LV 233 
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Koeficienty: 

redukce pramene ceny - prodej KS v 2021 - meziroční nárůst ceny

 1,08 

velikost pozemku - menší pozemek -vyšší cena za m2, obdoba 

malomerážních bytů, doporučené rozpětí 0,8až1,2 0,80 

poloha pozemku - horší 0,85 

dopravní dostupnost - horší 0,90 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

25 000 315 79,37 0,66 52,38 
     

Název: Pozemek - orná půda 4847 m2 prodán KS - zdroj IKARUS21-KN, p.č.: 1304/26 

Lokalita: Kolovraty, hl.m.Praha 

Popis: Prodej orné půdy 4 847 m2 Kupní smlouva V 28020/2022-101 právní účinky vkladu  

4.5.2022, prodáno za 157 528,-Kč LV 2144 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - prodej KS v 2022 1,00 

velikost pozemku -  1,00 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

157 528 4 847 32,50 1,00 32,50 
     

 

Minimální jednotková porovnávací cena 33 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 43 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 52 Kč/m2 

 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  

[ m2 ] 

Jednotková 

cena 

[ Kč/m2 ] 

Spoluvlastnický 

podíl 

Celková cena 

pozemku 

[ Kč ] 

orná půda 324/17 10 743 45,00  483 435 

orná půda 324/19 15 429 45,00  694 305 

orná půda 365/9 11 427 50,00  571 350 

orná půda 365/9 22 980 45,00  1 034 100 

orná půda 365/9 30 30,00  900 

orná půda 365/9 12 369 35,00  432 915 

trvalý travní porost 366/2 226 35,00  7 910 

Celková výměra pozemků 73 204 Hodnota pozemků celkem 3 224 915 
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LV č 350 ostatní pozemky 

Ostatní pozemky  - vodní plocha č. 367/2, ostatní plochy č. 371/2 a 372/2 

1. Hodnota pozemků  
1.1. Ostatní pozemky - vodní plocha a ostatní plochy  
Porovnávací metoda 

Přehled srovnatelných pozemků: 

Název: 
Pozemky - vodní plocha a orné půdy  celkem 6530 m2 prodán KS - zdroj KN, 

p.č.: 1310/3, 1311/1 a 1783/4 

Lokalita: Kolovraty a Uhříněves, hl.m.Praha 

Popis: Prodej souboru pozemků vodní plochy a oné půdy Kupní smlouva V 10698/2020-101právní 

účinky vkladu 19.3.2020 za 326 500,-Kč LV č. 1197 a 4552 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - prodej KS v 2020, meziroční nárůst ceny

 1,06 

velikost pozemku -  1,00 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

326 500 6 530 50,00 1,06 53,00 

 Váha:  2 
     

 

Název: 
Pozemky - orné půdy, travní porosty  celkem 116 309 m2 prodán KS - zdroj KN, 

p.č.: 301/9až 373/5 

Lokalita: Královice, hl.m.Praha 

Popis: Prodej 1/4 souboru pozemků trvalé travní porosty a orné půdy v území ZMK a OP Kupní 

smlouva V 23919/2022-101právní účinky vkladu 13.4.2022 za 1 225 000,-Kč LV č. 263 

V-23919/2022-101   ( LISTINY )LV: 263  

podání:13.4.2022 cena:1 225 000 Kč za 1/4 
katastr. pracoviště: Praha (101) 
PARCELA:parcela 301 / 9, kú: Královice (6 227 m˛, Orná půda) 

PARCELA:parcela 306 / 4, kú: Královice (37 752 m˛, Orná půda) 

PARCELA:parcela 306 / 5, kú: Královice (39 739 m˛, Orná půda) 

PARCELA:parcela 324 / 33, kú: Královice (7 820 m˛, Orná půda) 

PARCELA:parcela 369 / 10, kú: Královice (2 299 m˛, Orná půda) 

PARCELA:parcela 371 / 5, kú: Královice (479 m˛, Ostatní plochy) 

PARCELA:parcela 372 / 3, kú: Královice (77 m˛, Ostatní plochy) 

PARCELA:parcela 397 / 6, kú: Královice (396 m˛, Travní porost ) 

PARCELA:parcela 369 / 9, kú: Královice (16 449 m˛, Orná půda) 

PARCELA:parcela 397 / 4, kú: Královice (3 738 m˛, Travní porost ) 

PARCELA:parcela 397 / 5, kú: Královice (695 m˛, Travní porost ) 

PARCELA:parcela 371 / 3, kú: Královice (471 m˛, Orná půda) 

PARCELA:parcela 373 / 5, kú: Královice (167 m˛, Orná půda) 

 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - prodej KS v 2022 1,00 
  

../LISTINY
../1%20225%20000%20Kč
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velikost pozemku - menší pozemek vyšší cena za m2, obdoba 

malometrážních bytů 1,20 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění - cena za soubor pozemků o velikosti 

1/4 je 10,53 4,00 

   

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

1 225 000 116 309 10,53 4,80 50,54 

 Váha:  4 
     

Název: 
Pozemky - ostatní plochy, vodní plochy, orné půdy, celkem 62 050 m2 prodán KS 

- zdroj KN, p.č.: 371/6až 369/11 

Lokalita: Královice, hl.m.Praha 

Popis: Prodej 1/4 souboru pozemků ostatních ploch, vodních ploch, trvalé travní porosty a orné půdy 

v území ZMK a OP Kupní smlouva V 59431/2018-101právní účinky vkladu 3.9.2018 prodej 

za  

62 050,-Kč LV č. 263 

V-59431/2018-101 ( LISTINY )LV: 262  

podání:3.9.2018 cena:62 050 Kč 
katastr. pracoviště: Praha (101) 
PARCELA:parcela 371 / 6, kú: Královice (8 247 m˛, Ostatní plochy) 

PARCELA:parcela 372 / 4, kú: Královice (82 m˛, Ostatní plochy) 

PARCELA:parcela 397 / 7, kú: Královice (13 m˛, Travní porost ) 

PARCELA:parcela 367 / 9, kú: Královice (224 m˛, Vodní plocha) 

PARCELA:parcela 369 / 11, kú: Královice (1 318 m˛, Orná půda) 

 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - prodej KS v 2018 meziroční nárůst ceny

 1,20 

velikost pozemku - menší pozemek vyšší cena za m2, obdoba 

malometrážních bytů 1,20 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění - cena za soubor pozemků o velikosti 

1/4 je 10,53 4,00 

  

   

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

62 050 9 884 6,28 5,76 36,17 

 Váha:  1 
     

 

Minimální jednotková porovnávací cena 36 Kč/m2 

Jednotková porovnávací cena - aritmetický průměr 47 Kč/m2 

Jednotková porovnávací cena - vážený průměr 49 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 53 Kč/m2 

../LISTINY
../62
../050%20Kč
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Druh pozemku Parcela č. Výměra  

[ m2 ] 

Jednotková 

cena 

[ Kč/m2 ] 

Spoluvlastnický 

podíl 

Celková cena 

pozemku 

[ Kč ] 

vodní plocha 367/2 9 50,00  450 

ostatní plocha - jiná 

plocha 

371/2 413 50,00  20 650 

ostatní plocha - 

manipulační plocha 

372/2 19 50,00  950 

Celková výměra pozemků 441 Hodnota pozemků celkem 22 050 

 

4.3. Výsledky analýzy dat 
 

Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu:  

LV č 350 zemědělský půdní fond 
1. Pozemek č. 324/17 orná půda  1 104 702,70 Kč 

2. Pozemek č. 324/19 orná půda  1 586 564,10 Kč 

3. Pozemek č. 365/9 orná půda  4 432 689,40 Kč 

4. Pozemek č. 366/2 trvalý travní porost  14 999,60 Kč 

LV č 350 zemědělský půdní fond - celkem:  7 138 955,80 Kč 

LV č 350 ostatní pozemky 
1. Pozemek č. 367/2 vodní plocha-hospodářsky nevyužitelný  213,60 Kč 

2. Pozemek č. 371/2 ostatní plocha  9 800,50 Kč 

3. Pozemek č. 372/2 ostatní plocha  450,90 Kč 

4. Trvalé porosty  23 400,90 Kč 

LV č 350 ostatní pozemky - celkem:  33 865,90 Kč 

Výsledná cena - celkem:  7 172 821,70 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  7 172 820,- Kč 

slovy: Sedmmilionůjednostosedmdesátdvatisícosmsetdvacet Kč 

 

Cena zjištěná dle cenového předpisu  

7 172 820 Kč  

slovy: Sedmmilionůjednostosedmdesátdvatisícosmsetdvacet Kč  
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Rekapitulace tržního ocenění majetku 

LV č 350 zemědělský půdní fond 

Zemědělské pozemky - orné půdy č. 324/17, 324/19 365/9 a trvalý travní porost č. 366/2 

1. Hodnota pozemků 

 

1.1. Zemědělské pozemky - orné půdy a trvalý travní porost  3 224 915,- Kč 
 

LV č 350 zemědělský půdní fond - Obvyklá cena  

3 225 000 Kč  

slovy: Třimilionydvěstědvacetpěttisíc Kč  

LV č 350 ostatní pozemky 

Ostatní pozemky  - vodní plocha č. 367/2, ostatní plochy č. 371/2 a 372/2 

1. Hodnota pozemků 

 

1.1. Ostatní pozemky - vodní plocha a ostatní plochy  22 050,- Kč 
 

LV č 350 ostatní pozemky - Obvyklá cena  

22 000 Kč  

slovy: Dvacetdvatisíc Kč  
 

  

Hodnota pozemku 3 246 965 Kč 

   
 

Obvyklá cena  

3 247 000 Kč  

slovy: Třimilionydvěstěčtyřicetsedmtisíc Kč  

 

 

5. ZÁVĚR 

5.1. Citace zadané odborné otázky a účel posudku 

   Ve smyslu USNESENÍ sp. zn. 140 EX 00001/22-056 se znalci ukládá, aby provedl ocenění 

veškerých nemovitých věcí dle LV č. 350 a určil jejich obvyklou cenu a uvedl zejména 

a) cenu zjištěnou dle platného znaleckého předpisu 

b) cenu obecnou, za níž jsou nemovitosti v dražbě prodejné 

c) cenu práv a závad a nájemních práv, pokud na nemovitostech váznou 

d) jiné okolnosti související s  nemovitostí dle zvážení znalce, 

katastrální území Královice, hl.m. Praha 

Účel znaleckého posudku 

    Určení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení sp.zn. 140 EX 00001/22  

podle stavu k 24.9.2022 dni místního šetření a pořízení fotodokumentace. 
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OBVYKLÁ CENA 3 247 000 Kč 
slovy: Třimilionydvěstěčtyřicetsedmtisíc Kč  

5.2. Odpověď  

   Obvyklou cenu jsem určil ve smyslu § 2, odst. 2 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. 

345/2015Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb. a č. 488/2020 Sb., 

dále za použití pokladů zjištěných z databáze VALUO.cz, IKARUS, Sreality a vlastní databáze 

porovnáním s nejméně 3.obdobnými PŘEDMĚTY ze sjednaných cen a obdobných porovnávaných 

předmětů upravil korekčními koeficienty.  

Na nemovitých věcech dle LV č. 350 neváznou žádná věcná břemena  

a ani jiné právní závady mající vliv na cenu obvyklou.  

Ve smyslu odst. 2 § 16c zákona se za závadu nepovažuje: 

a) právo, které podstatně neomezuje vlastnické, užívací nebo požívací právo k nemovité věci a 

nemá tak významný vliv na výši její ceny, 

b) zástavní právo, 

c) zadržovací právo, 

d) nájem, 

e) pacht, 

f) právo stavby. 

 

     Ve smyslu § 127a, občanského soudního řádu prohlašuji, že si jsem vědom následků vědomě 

nepravdivého znaleckého posudku.  

 

 

 

 Posudek vypracován dne 29.9.2022 

 

 

 

ZNALECKÁ DOLOŽKA 

     Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze dne 

22.2.1983 pod Čj. SPR 1846/82 pro základní obor EKONOMIKA pro ceny a odhady se zvláštní 

specializací nemovitosti. 

     Znalecký posudek je zapsán pod poř č. 3472/21/2022 znaleckého deníku. 

Odměna byla sjednána smluvně, znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 22a24/2022. 

 

 Zdeněk Myslík 

 K Trninám 610/20 

 16300 Praha 6 

 telefon: 602352186 

 e-mail: znalec@myslikz.cz 

 

../znalec@myslikz.cz

