
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 
číslo 2686-16/2021 

 
 

ZNALEC: Ing. Pavel Čoudek 

Adresa: Plickova 567, 149 00 Praha 4 

IČ:    
  

 

OBOR/ODVĚTVÍ/SPECIALIZACE : obor ekonomika, odvětví oceňování nemovitých věcí 
 

 

ZADAVATEL: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA-ZÁPAD, Mgr. Jan Beneš 

Adresa: Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 
 

 

ČÍSLO JEDNACÍ : 191 EX4186/17-75 
 

 

PŘEDMĚT:  pozemek p.č.1991/1, včetně trvalých porostů (LV č.623) 

Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Tachov, obec Černošín, k.ú. Ostrovce 

Adresa: Ostrovce, 349 01 Černošín  
 

 

VLASTNICKÉ 

ÚDAJE: 

Naše Farma s.r.o. 

 

 

 

 

ÚČEL OCENĚNÍ: Stanovení tržní hodnoty nemovitosti pro účel exekučního řízení               

(ocenění stávajícího stavu) 
 

 

  
 

OBVYKLÁ CENA 97 800 Kč 

Znalecký posudek je podán v oboru ekonomika, odvětví oceňování nemovitých věcí 

 

Stav ke dni: 16.2.2021 Datum místního šetření:  16.2.2021 

 

Za přítomnosti: pouze znalce 

 

Počet stran: 9 stran Počet příloh: 5 Vyhotovení číslo: 1 
 

V Praze, dne 25.03.2021   
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1.ZADÁNÍ 
 

1.1. Odborná otázka zadavatele :  

Zodpovědět 1) až 4) : 
 

1) Uvedená oceněná nemovitá věc a její příslušenství : 

 

LV č.623, k.ú.Ostrovce : 

- pozemek p.č.1991/1, včetně trvalých porostů (LV č.623), k.ú.Ostrovce, obec Černošín, okres 

Tachov 

 

2) Příslušenství oceněné nemovité věci: 

bez příslušenství 

 

3) výsledná cena nemovité věci ad 1) a jejího příslušenství ad 2) kterých se ocenění týká :                    

97 800 Kč 

 

4) věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva spojená s oceňovanými 

nemovitými věcmi  ad 1) a ad 2) : 

- nezjištěna  
 

1.2. Účel znaleckého posudku : 

Vypracovat znalecký posudek o ceně nemovité věci - pozemku p.č.1991/1, včetně trvalých porostů 

(LV č.623), k.ú.Ostrovce, obec Černošín, okres Tachov, který si objednal EXEKUTORSKÝ ÚŘAD 

PRAHA-ZÁPAD, jako podklad pro účel exekučního řízení.   

 

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru posudku :  

bez sdělených skutečností majících vliv na přesnost závěru posudku 

 
 

2. VÝČET PODKLADŮ 
 

2.1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat: 

Použity všeobecně přístupné informace z katastru nemovitostí, realitních serverů, oceňovací předpisy 

a dále informace zadavatele posudku. Bylo provedeno místní šetření dne 16.2.2021 za přítomnosti 

znalce. 

 
 

Vlastnické a evidenční údaje  

Vlastník :  Naše Farma s.r.o. 

2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis: 
 

Poskytnuté objednatelem posudku : 

- výpis z KN LV č.623, k.ú.Ostrovce,  vyhotovený dálkovým přístupem dne 19.1.2021 
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- dálkový přístup do Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního 

- elektronická databáze nemovitostí 

- skutečnosti zjištěné na místě 

2.3. Věrohodnost zdroje dat: 

Subjektivní podklady získané při místním šetření, ověřené na místě, u ostatních z druhu zdrojů, 

patřících do kategorie objektivních podkladů, se jedná o obecně věrohodné informace. 

 

3. NÁLEZ 
 

3.1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat: 
Znalec vychází z obvyklých podkladů pro oceňování nemovitých věcí.  

Nemovitosti jsou oceňovány v současném stavu na základě poskytnutých podkladů a provedeného 

místního šetření. 
 

3.2. Popis postupu při zpracování dat: 
Data jsou využívaná jako zdrojová pro jednotlivé metodiky ocenění nemovitých věcí.  

 

Základní pojmy a metody ocenění  

Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších 

předpisů rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku 

nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 

ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani 

vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího 

nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména 

vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou 

se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 

Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním. 

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. 

Tržní hodnotou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších 

předpisů 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. 

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat: 
Sebraná data : 

- kupní ceny obdobných nemovitých věcí získané dálkovým přístupem do katastru nemovitostí 

- nabídkové ceny obdobných nemovitých věcí získané z historie realitních serverů 

Vytvořená data : nejsou 
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4. POSUDEK 
 

4.1. Popis postupu při analýze dat: 

 

Znalec vychází z vyhlášky č.488, část druhá §1a určení obvyklé ceny a §1b určení tržní hodnoty   

Volba oceňovacích přístupů pro stanovení obvyklé ceny a tržní hodnoty : 

 

- metoda porovnávací ( komparativní, statistická) 

Určuje se výhradně porovnáním jako statistické vyhodnocení nejčastěji se vyskytujícího prvku 

v dané množině skutečně realizovaných cen stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 

poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění 

s vyloučením mimořádných okolností trhu. Množina prvků je stanovena z historických cen za 

přiměřený časový úsek. Pokud ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění 

pozdějších předpisů,  nejsou k dispozici údaje o skutečně realizovaných cenách stejného, popřípadě 

obdobného majetku ke dni ocenění pro určení ceny obvyklé, nelze teda zjistit cenu obvyklou a bude 

pak zjištěna tržní hodnota (odhad realizovatelné ceny) na základě porovnání v množině nabídkových 

cen realitní inzerce, které budou objektivizovány vzhledem k jejich velmi častému nadhodnocení 

oproti cenám nakonec realizovaným.  

 

Ocenění je provedeno v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy, které vydal mezinárodní 

výbor pro oceňovací standardy (IVSC) jako tržní : odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek 

směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi 

samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly 

informovaně, rozumně a bez nátlaku. 

 

Místopis  

Černošín je město v okrese Tachov v Plzeňském kraji. Leží cca 10 km severozápadně od města 

Stříbro, cca 16 km severozápadně od dálnice D5 a cca 21 km východně od města Tachov. Městem 

prochází silnice II.třídy propojující města Bečov nad Teplou, Mariánské Lázně, Planá, Stříbro, Stod, 

Přeštice a Nepomuk. Ve městě je rozšířená občanská vybavenost a infrastruktura (městský úřad, 

mateřská škola, základní škola, pošta, obchod, zdravotní středisko). Město je dostupné linkovými 

autobusy ze Stříbra, Plané.  
 

Typ pozemku:  zast. plocha  ostatní plocha  orná půda 

 trvalé travní porosty  zahrada  jiný 

Využití pozemků:   RD  byty  rekr.objekt  garáže  jiné 

Okolí:  dle ÚP 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: okrajová část - ostatní 

Přístup k pozemku:  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 
 

Přístup přes pozemky:  

2258/2 Město Černošín 

2258/4 Město Černošín 
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Celkový popis  

Předmětný pozemek p.č.1991/1 se nachází cca 300m západně od místní části města Černošín 

Ostrovce. Ostrovce jsou obec nacházející se cca 3,5 km jižně od města Černošín. Pozemek je 

přístupný místní panelovou komunikací mezi zemědělsky obdělávanými pozemky, vedoucí do 

katastru místní části Lažany. Pozemek se nachází po levé straně komunikace. Je protáhlého 

trojúhelníkového půdorysu.  Tvoří neužívanou a neošetřovanou mez s náletovými porosty mezi 

komunikací a hranicí zemědělsky obdělávaného celku. Z větší části se jedná o terénní zlom mezi 

zemědělskou půdou a komunikací. Podél SZ hranice prochází vzdušné vedení vysokého napětí. 

Pozemek je v územním plánu vedený v druhu OS/Z-B1 plocha bydlení na severozápadním okraji 

sídla podél komunikace na Lažany. Tvoří SV hranici plochy bydlení venkovského typu 

obdélníkového půdorysu podél komunikace. Hranice pozemku nebyly v terénu nalezeny. 
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou  

NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 

NE Přístup k nemovité věci je zajištěn 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 Zástavní právo 

ANO Exekuce 

Komentář: zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu 

zahájení exekuce 

exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 

 

  

 
 

Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu  
 

Cena zjištěná dle cenového předpisu není požadována. Vzhledem k druhu nemovité věci, se kterou 

se obchoduje, je možné stanovit obvyklou cenou nebo tržní hodnotu. 

 

 

 

 

Tržní ocenění majetku  

1. Porovnávací hodnota  

  

Oceňovaná nemovitá věc  

Plocha pozemku: 1 148,00 m
2 

  

Srovnatelné nemovité věci: 

Název: Pozemek p.č.2322/2 

Lokalita: Ostrovce, sousedství 

Popis: stavení pozemek 

obdélníkového půdorysu 

centrální část obce 

možnost napojení na všechny veřejné sítě v obci 

realizován prodej, právní účinky zápisu ke dni 31.12.2019, V-5308/2019-410 

katastrální pracoviště Tachov 
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Pozemek: 292,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 1,00 

K2 Velikosti objektu 1,05 

K3 Poloha 0,90 

K4 Provedení a vybavení 0,90 

K5 Celkový stav 1,00 

K6 Vliv pozemku 1,05 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,90 

   

Zdroj: katastr nemovitostí, 

cena 

Cena [Kč] 

 k 31.12.2019 
Výměra pozemku 

[m
2
] 

Jedn. cena 
[Kč/m

2
] 

Celkový koef. 

KC  

Upr. jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

29 200 292 100 0,80 80 
 

Název: Pozemek stavební 

Lokalita: Černošín, sousedství do 3,5km 

Popis: stavení pozemek 

obdélníkového půdorysu 

lokalita novostaveb rodinných domů 

inženýrské sítě na hranici pozemku 

Pozemek: 1 035,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,70 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 0,70 

K4 Provedení a vybavení 0,70 

K5 Celkový stav 0,70 

K6 Vliv pozemku 0,70 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,90 

   

Zdroj: realitní server 

Cena [Kč] 

 k 13.4.2020 
Výměra pozemku 

[m
2
] 

Jedn. cena 
[Kč/m

2
] 

Celkový koef. 

KC  

Upr. jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

590 000 1 035 570 0,15 86 
 

Název: Pozemek stavební 

Lokalita: Svojšín, sousedství do 5km 

Popis: stavení pozemek 

obdélníkového půdorysu 

okraj obce 

inženýrské sítě v ulici (voda, kanalizace, elektřina) 

Pozemek: 600,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,70 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 0,70 

K4 Provedení a vybavení 0,70 

K5 Celkový stav 0,70    

Zdroj: realitní server 
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K6 Vliv pozemku 0,70 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,90 

Cena [Kč] 

 k 8.5.2020 
Výměra pozemku 

[m
2
] 

Jedn. cena 
[Kč/m

2
] 

Celkový koef. 

KC  

Upr. jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

365 000 600 608 0,15 91 
 

Název: Pozemek stavební 

Lokalita: Svojšín, sousedství do 5km 

Popis: stavební pozemek 

obdélníkového protáhlého půdorysu 

okraj obce 

inženýrské sítě na hranici pozemku (voda, elektřina) 

Pozemek: 1 917,00 m
2 

Použité koeficienty: 

K1 Redukce pramene ceny 0,70 

K2 Velikosti objektu 1,00 

K3 Poloha 0,70 

K4 Provedení a vybavení 0,70 

K5 Celkový stav 0,70 

K6 Vliv pozemku 0,70 

K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,90 

   

Zdroj: realitní server 

Cena [Kč] 

 k 25.3.2021 
Výměra pozemku 

[m
2
] 

Jedn. cena 
[Kč/m

2
] 

Celkový koef. 

KC  

Upr. jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

690 000 1 917 360 0,15 54 
 

Minimální jednotková porovnávací cena 54 Kč/m
2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 78 Kč/m
2 

Maximální jednotková porovnávací cena 91 Kč/m
2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě výměry pozemku 

Stanovená jednotková cena 85 Kč/m
2 

Výměra pozemku 1 148,00 m
2 

Výsledná porovnávací hodnota 97 580 Kč 
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5.ODŮVODNĚNÍ  

 

5.1. Interpretace výsledků analýzy: 

 

1. Porovnávací hodnota 

 

1.1. Pozemek p.č.1991/1  97 580,- Kč 
 

  

Porovnávací hodnota 97 580 Kč 
  

 

Silné stránky  

dle ÚP plochy bydlení 

přímý přístup z veřejné komunikace 
 

Slabé stránky  

tvar pozemku 

sklon pozemku 

bez inženýrských sítí 
 

Komentář ke stanovení výsledné ceny  

V dané lokalitě se pro určení obvyklé ceny nepodařilo pro porovnání zjistit sjednané ceny stejných 

nebo obdobných nemovitostí v adekvátním časovém období. Z tohoto důvodu byla jako hodnota 

určena tržní hodnota s použitím atributů pro určení ceny obvyklé. Zejména byly zváženy všechny 

okolnosti, které mají na cenu vliv, bez zohlednění vlivů mimořádných okolností trhu, osobních 

poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby.  

 

 

Tržní hodnota pozemku p.č.1991/1, včetně trvalých porostů, k.ú.Ostrovce, obec Černošín, okres 

Tachov činí : 
 

Obvyklá cena  

97 800 Kč   

slovy: Devadesátsedmtisícosmset Kč  
zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.11.1 

 
 

ZÁVĚR  

 

Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. 

 
 

ZNALECKÁ DOLOŽKA  

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Městského soudu v 

Praze ze dne 2.9.1997, č.j. Spr. 388/97 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se 

zvláštní specializací oceňování nemovitostí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2686 znaleckého deníku. 
 

Toto ocenění nemůže být použito k jinému účelu než je uvedeno v této zprávě. Jakékoli jiné použití či 
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převzetí údajů pro jiný účel objednatelem či třetí stranou je neplatné. Platnost ocenění je omezena 

faktory, které mohou nastat po datu ocenění a mohou mít vliv na odhad tržní hodnoty. 
 

V Praze 25.03.2021 

 Ing. Pavel Čoudek 

 Plickova 567 

 149 00 Praha 4 

 telefon: 602335251 

 e-mail: coudek@centrum.cz 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

SEZNAM PŘÍLOH  

 

Přílohy počet stran A4 příloze 

Fotodokumentace nemovitosti 1 

Mapa oblasti 1 

Výpis z KN LV č.623 3 

Kopie katastrální mapy 1 

Územní plán obce 

 

1 
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Mapa oblasti 
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Výpis z KN LV č.623 
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Kopie katastrální mapy 
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Územní plán 

 
 

 


