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1. NÁLEZ 

1.1 Bližší údaje o nemovité věci 

Obec Huntířov, pod kterou územně spadá její část Stará Oleška je vzdálená od okresního 

města Děčína cca 10km. Jde o rekreační velmi žádanou oblast, která je proslulá svým 

rybníkem, který je zarybněný a využívaný ke sportovnímu rybolovu, tak je vhodný ke 

koupání. Celá oblast je zastavěna vesměs rekreačními chatami a chalupami.  Obec má pouze 

základní občanskou vybavenost. Kompletní je v okresním městě Děčín. Pozemky jsou 

položeny v části obce Huntířov ve Staré Olešce za rybníkem pod chatovou oblastí a místním 

penzionem, přímo naproti jedinému RD v této lokalitě. Jedná se o zbořeniště, kdy na 

pozemku st.p.č. 339/1 je torzo základové desky zřejmě po rekreační chatce velikosti 

5.25*6.25. Beton je vysypaný nesoudržný nepoužitelní. Předmětem ocenění je pouze část této 

betonové plochy a to část o výměře 10m
2
 . Vzhledem k nepoužitelnosti části desky, jejímu 

desolátnímu stavu, nebude v tomto posudku oceněna. Je bez jakékoli hodnoty. Dále je 

předmětem ocenění pozemek p.č. 461/7 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, která 

navazuje na část zastavěné plochy p.č. 339/1 - zast.pl. zbořeniště a je s ním funkčně srostlá. 

Pozemek p.č. 461/7 je zarostlý náletovými křovinami, téměř neprůchozí. 

1.2 Podklady pro vypracování posudku 

Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Stará Oleška, obec Huntířov, list vlastnictví č. 428, 

vyhotovený Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín dne 

19.6.2019. Kopie katastrální mapy pro k.ú. Stará Oleška, vyhotovený Katastrálním úřadem 

pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín dne 19.6.2019. Místní šetření znalce se 

zaměřením současného stavu dne 30.9.2019. 

1.3 Vlastnictví 

Podle údajů z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitosti na listu vlastnictví č. 428 

pro k.ú. Stará Oleška, obec Huntířov zapsán: 

 

Krajský úřad 

Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

1.4 Předmětem ocenění jsou 

1) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC) 

2) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC) 
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2. POSUDEK A OCENĚNÍ 

2.1 Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  

Oceněno podle § 3 vyhlášky. 

2.1.1 Popis 

Pozemek p.č.st. 339/1 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, kú. Stará Oleška, obec 

Huntířov. 

2.1.2 Výpočet Iu - úprava ceny pozemku (dle přílohy 2, tab.2)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Ui 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Velikost obce podle počtu obyvatel   5   0.60 

Do 500 obyvatel 

2. Hospodářsko-správní význam obce   4   0.70 

Ostatní obce 

3. Poloha obce   4   1.01 

Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 

(kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 

4. Technická infrastruktura v obci   3   0.70 

Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn 

5. Dopravní obslužnost obce   3   0.90 

Železniční zastávka, nebo autobusová zastávka 

6. Občanská vybavenost v obci   5   0.85 

Minimální vybavenost (pouze obchod nebo služby - základní sortiment) 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Součin hodnot     0.2272 

 

Iu = SOUČIN(Ui) = 0.2272 

2.1.3 Výpočet Io - omezující vlivy (dle přílohy 3, tab.2)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Oi 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku   1   -0.03 

Nevhodný tvar, nebo velikost - omezující jeho využití 

2. Svažitost pozemku a expozice   4   0.00 

Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní orientace 

3. Ztížené základové podmínky   3   0.00 

Neztížené základové podmínky 

4. Chráněná území a ochranná pásma   1   0.00 

Mimo chráněné území a ochranné pásmo 

5. Omezení užívání pozemku   1   0.00 

Bez omezení užívání 

6. Ostatní neuvedené   1   -0.30 

Vlivy snižující cenu 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem     -0.33 

 

Io = 1 + SUMA(Oi) = 1 + -0.33 = 0.670 
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2.1.4 Výpočet It - index trhu (dle přílohy 3, tab.1)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Ti 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi   3   0.06 

Poptávka je vyšší než nabídka 

2. Vlastnické vztahy   5   0.00 

Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba  (stejný vlastník), nebo 

stavba stejného vlastníka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost   3   0.08 

Pozitivní nebo stabilizovaná území v historických jádrech obcí, v lázeňských a turistických 

střediscích 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost   1   -0.04 

Negativní 

5. Ostatní neuvedené   2   0.00 

Bez dalších vlivů 

6. Povodňové riziko   4   1.00 

Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 

7. Význam obce   4   0.90 

Ostatní obce 

8. Poloha obce   5   1.02 

Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 

(kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 

9. Občanská vybavenost obce   3   0.90 

Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment) nebo žádná 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem 1. až 5. znak     0.10 

 

It = (1 + SUMA(Ti)) x T6 x T7 x T8 x T9 = (1 + 0.10) x 0.8262 = 0.909 

2.1.5 Výpočet Ip - index polohy (dle přílohy 3, tab.3, rekreace)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Pi 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Druh a účel užití stavby   1   0.85 

Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a ŽP   3   0.05 

Rekreační oblasti 

3. Poloha pozemku v obci   4   0.07 

Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot) 

4. Možnost napojení pozemku na inž.sítě v obci   2   -0.05 

Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku   2   0.00 

V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce 

6. Dopravní dostupnost k pozemku   1   -0.05 

Bez možnosti příjezdu motorovým vozidlem 

7. Osobní hromadná doprava   2   0.00 

Zastávka od 201 do 1000 m, MHD - špatná dostupnost centra obce 

8. Poloha z hlediska komerční využitelnosti   3   0.01 

Výhodná - možnost komerčního využití pozemku nebo stavby 

9. Obyvatelstvo   2   0.00 

Bezproblémové okolí 
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10. Nezaměstnanost   2   0.00 

Průměrná nezaměstnanost 

11. Vlivy ostatní neuvedené   3   0.30 

Vlivy zvyšující cenu 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem *     0.33 

* hodnota 1. znaku se do sumy nezapočítává 

 

Ip = (1 + SUMA(Pi)) x P1 = (1 + 0.33) x 0.85 = 1.131 

2.1.6 Výpočet ceny pozemku (§ 3 vyhlášky)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Základní cena za m
2
 stavebního pozemku  = Kč   182,-  

ZC = ZCv x Iu = 803 Kč x 0.2272 = 182 Kč 

Index cenového porovnání   x 0.6890 

I = Io x It x Ip = 0.670 x 0.909 x 1.131 
  _________________________________________  

Cena upravená uvedenými koeficienty  = Kč   125,40 

Cena za celou výměru 10.00 m
2
  = Kč   1.253,98 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  Cena celkem Kč   1.254,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

2.2 Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  

Oceněno podle § 3 vyhlášky. 

2.2.1 Popis 

Pozemek p.č. 461/7 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, kú. Stará Oleška, obec 

Huntířov. 

2.2.2 Výpočet Iu - úprava ceny pozemku (dle přílohy 2, tab.2)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Ui 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Velikost obce podle počtu obyvatel   5   0.60 

Do 500 obyvatel 

2. Hospodářsko-správní význam obce   4   0.70 

Ostatní obce 

3. Poloha obce   4   1.01 

Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 

(kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 

4. Technická infrastruktura v obci   3   0.70 

Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn 

5. Dopravní obslužnost obce   3   0.90 

Železniční zastávka, nebo autobusová zastávka 

6. Občanská vybavenost v obci   5   0.85 

Minimální vybavenost (pouze obchod nebo služby - základní sortiment) 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Součin hodnot     0.2272 

 

Iu = SOUČIN(Ui) = 0.2272 
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2.2.3 Výpočet Io - omezující vlivy (dle přílohy 3, tab.2)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Oi 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku   1   -0.03 

Nevhodný tvar, nebo velikost - omezující jeho využití 

2. Svažitost pozemku a expozice   4   0.00 

Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní orientace 

3. Ztížené základové podmínky   3   0.00 

Neztížené základové podmínky 

4. Chráněná území a ochranná pásma   1   0.00 

Mimo chráněné území a ochranné pásmo 

5. Omezení užívání pozemku   1   0.00 

Bez omezení užívání 

6. Ostatní neuvedené   1   -0.30 

Vlivy snižující cenu 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem     -0.33 

 

Io = 1 + SUMA(Oi) = 1 + -0.33 = 0.670 

2.2.4 Výpočet It - index trhu (dle přílohy 3, tab.1)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Ti 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi   3   0.06 

Poptávka je vyšší než nabídka 

2. Vlastnické vztahy   5   0.00 

Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba  (stejný vlastník), nebo 

stavba stejného vlastníka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost   3   0.08 

Pozitivní nebo stabilizovaná území v historických jádrech obcí, v lázeňských a turistických 

střediscích 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost   1   -0.04 

Negativní 

5. Ostatní neuvedené   2   0.00 

Bez dalších vlivů 

6. Povodňové riziko   4   1.00 

Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 

7. Význam obce   4   0.90 

Ostatní obce 

8. Poloha obce   5   1.02 

Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 

(kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně 

9. Občanská vybavenost obce   3   0.90 

Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment) nebo žádná 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem 1. až 5. znak     0.10 

 

It = (1 + SUMA(Ti)) x T6 x T7 x T8 x T9 = (1 + 0.10) x 0.8262 = 0.909 
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2.2.5 Výpočet Ip - index polohy (dle přílohy 3, tab.3, rekreace)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Hodnocený znak  Pásmo  Hodnota Pi 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

1. Druh a účel užití stavby   1   0.85 

Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a ŽP   3   0.05 

Rekreační oblasti 

3. Poloha pozemku v obci   4   0.07 

Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot) 

4. Možnost napojení pozemku na inž.sítě v obci   2   -0.05 

Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku   2   0.00 

V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce 

6. Dopravní dostupnost k pozemku   1   -0.05 

Bez možnosti příjezdu motorovým vozidlem 

7. Osobní hromadná doprava   2   0.00 

Zastávka od 201 do 1000 m, MHD - špatná dostupnost centra obce 

8. Poloha z hlediska komerční využitelnosti   3   0.01 

Výhodná - možnost komerčního využití pozemku nebo stavby 

9. Obyvatelstvo   2   0.00 

Bezproblémové okolí 

10. Nezaměstnanost   2   0.00 

Průměrná nezaměstnanost 

11. Vlivy ostatní neuvedené   3   0.30 

Vlivy zvyšující cenu 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Celkem *     0.33 

* hodnota 1. znaku se do sumy nezapočítává 

 

Ip = (1 + SUMA(Pi)) x P1 = (1 + 0.33) x 0.85 = 1.131 

2.2.6 Výpočet ceny pozemku (§ 3 vyhlášky)  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Základní cena za m
2
 stavebního pozemku  = Kč   182,-  

ZC = ZCv x Iu = 803 Kč x 0.2272 = 182 Kč 

Index cenového porovnání   x 0.6890 

I = Io x It x Ip = 0.670 x 0.909 x 1.131 
  _________________________________________  

Cena upravená uvedenými koeficienty  = Kč   125,40 

Cena za celou výměru 547.00 m
2
  = Kč   68.592,71 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  Cena celkem Kč   68.593,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  
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3. REKAPITULACE 

1) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  Kč   1.254,-  

2) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  Kč   68.593,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Zjištěná výsledná cena  Kč   69.847,-  

Po zaokrouhlení podle § 50 vyhlášky  Kč   69.850,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 

Slovy: Šedesátdevěttisícosmsetpadesát Kč   

 

 

 

V Děčíně, dne 30. září 2019 

 

 

 

 .................... 

 vypracoval 
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Část II. posudku: 

 

C e n a   o b v y k l á  (tržní)  

 
1.1. Obecné předpoklady a omezující podmínky stanovení tržní hodnoty oceňovaných 

nemovitostí 

- Níže uvedený odhad tržní hodnoty byl vypracován v souladu s těmito obecnými 

předpoklady a omezujícími podmínkami. 

- Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo 

právní záležitosti, včetně předaného právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, 

že vlastnické právo k majetku je správné.       
- Informace z jiných zdrojů, na nichž jsou založeny některé části tohoto posudku, jsou 

věrohodné, ale nebyly ve všech případech písemně ověřovány. Nebylo dáno žádné potvrzení, 

pokud se týká přesnosti takové informace. 

- Nebere se žádná zodpovědnost za změny v tržních podmínkách a nepředpokládá se, že by 

nějaký závazek byl důvodem k přezkoumání tohoto posudku, kde by se zohlednily události 

nebo podmínky, které se vyskytnou následně po tomto datu. 

- Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 

- Předpokládá se plný soulad se všemi aplikovatelnými republikovými zákony a předpisy. 

 

Tento posudek byl vypracován za účelem zjištění obvyklé ceny (tržní hodnoty) v daném místě 

a čase. 

 
Osvědčení: 
Jako zpracovatel tohoto posudku prohlašuji, že v současné době ani v blízké budoucnosti nebudu mít 

účast ani prospěch z nemovitosti, která je předmětem zpracovaného posudku. Hodnoty a závěry 

obsažené v tomto posudku jsem zpracoval osobně, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

 
Podklady a použitá literatura 

 

 informace z nahlížení do KN  

 Vlastní ohledání nemovitostí 

 Informace sdělené vlastníkem nemovitosti 

 Informace získané v místě ohledání 

 

Literatura: 

 

 Zákon  č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku 

 Teorie oceňování nemovitostí, Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc., CERM Brno, - IV. 

přepracované a doplněné vydání, Brno 1998 

 Oceňování nemovitostí díl III. – Oceňování obvyklou cenou, Ing. Jiří Kokoška a kol., MMR 

ČR,  Česká společnost pro stavební rozvoj, Praha 2000 

 

 

 

1.2. Účel tržního ocenění: 

Stanovit obvyklou cenu  nemovitostech včetně veškerého příslušenství v čase a místě  

1.3. Definice ceny: 

Obvyklou cenou rozumíme finanční částku, kterou je možno získat prodejem majetku mezi 

dobrovolně a legálně jednajícím potenciálním prodávajícím a kupujícím. Přitom obě 

zúčastněné strany mají zájem na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny jakýmkoliv 
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nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutěže, ať už ze strany prodávajícího nebo ze 

strany kupce a znají všechna relevantní fakta. 

 
2.1. Analýza trhu, výnos 
V současné době není na místním – regionálním trhu dostatek porovnatelných nemovitostí a lze  

konstatovat, že určit cenu u takovýchto nemovitostí je složité. Pozemky jsou zarostlé, přístupné pouze 

přes pozemky jiných vlastníků, na stavebním pozemku je umístěna deska která přes jednu polovinu 

zasahuje do vedlejšího pozemku jiného vlastníka, takže hodnota je určena pouze hodnotou pozemku, 

která je značně znehodnocena.  

 

2.3. Omezení užívání  
Přístupné pouze přes pozemky jiných vlastníků 

 
3. Odhad tržní (obvyklé) ceny nemovitosti 

 
3.1. Věcná (nákladová) hodnota 
Věcnou hodnotou rozumíme reprodukční cenu věci sníženou o přiměřené opotřebení, odpovídající 

průměrně opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak sníženou o 

náklady oprav vážných závad, které znemožňují její okamžité užívání, což není v tomto případě na 

místě.  

Věcná hodnota byla vypočtena viz. administrativní cena ZP č. 2279-043-2019. Pro tento výpočet ceny 

obvyklé bude k této ceně přihlédnuto a to zejména z toho důvodu, že při stanovení ceny 

administrativní, tedy věcné se  vychází z hodnot stanovených oceňovacími předpisy, tj. dle vyhl. 

443/2016Sb. Ta se v tomto případě rovná ceně obvyklé.  

 
3.2. Porovnávací metoda 
V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných 

svým charakterem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu, 

konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. V tomto případě však nebyly nalezeny  

srovnatelné nemovitosti, které by byly v posledním období zpeněženy, nebo by byly v nabídce. 

Základním východiskem je, že hledáme jakousi optimální hodnotu, za kterou by se dala v období dvou 

až čtyř měsíců prodat posuzovaná nemovitost s tím, že není v zájmu prodávajícího aby nastala při 

vysokém nastavení kupní ceny situace, kdy nemovitost se stane neprodejnou. Jedná se tedy vlastně o 

hypotetický prodej na základě námi stanovené ceny průměrnému kupujícímu, který není ničím vázán 

nebo ovlivněn. 

Zpracovatel posudku konzultoval stav na trhu nemovitostí s realitními kancelářemi v místě a vychází i 

ze skutečně sjednaných obchodů ve své realitní kanceláři. Historicky byly obdobné nemovitosti 

zpeněžovány za částky rovnající se ceně okol 500,-Kč/1m2. Avšak z důvodů výše uvedených (přístup 

přes cizí pozemky a u stavební parcely, kde se jedná o cca třetinu základové rozpadlé desky stanovuji 

cenu obvyklou dle ceny administrativní.  

 

4.1. Odhad tržní hodnoty 
Na základě uvedených zjištění, s přihlédnutím ke skutečnosti, k současnému stavu na trhu, je tržní 

hodnota stanovena dle oceňovacích předpisů. Dle porovnání s uskutečněnými (realizovanými) případy 

lze u těchto pozemků  potvrdit, že cena administrativní v těchto případech odpovídá ceně obvyklé 

(tržní).  

 

Závěr:  tržní  hodnota nemovitostí: 
1) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  Kč   1.254,-  

2) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  Kč   68.593,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  

Zjištěná výsledná cena  Kč   69.847,-  
 _______________________________________________________________________________________________________________  
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Obvyklá cena uvedených nemovitostí zaokr. je : 

 

70.000,-Kč 

 (slovy: sedmdesáttisícKč.) 

 
 

 

V Děčíně, dne 30.září 2019 

 

 

 

 

 

 .................... 

 vypracoval 
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4. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí 

nad Labem ze dne 7.7.1993, č.j.Spr. 3364, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a 

odhady nemovitostí, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků vedeném krajským soudem v 

Ústí nad Labem. 

 

Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem 2279-043-2019. 

 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. 

 

 

 

Roman Široký 

Ovesná 164, Jalůvčí 

405 02 Děčín XVII 

 

 


