
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 
číslo položky: 2791-56/2022 

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

          

Stručný popis předmětu znaleckého posudku 

ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na pozemcích p.č.st.615, p.č.243/4, p.č.551/13, p.č.626/3, 
p.č.634, p.č.635/1, p.č.645/8, p.č.651/1, p.č.655/11, p.č.655/31, p.č.655/32, p.č.657/1, p.č.680, 
p.č.777/2, p.č.788/3, p.č.850, p.č.1042, p.č.1043, p.č.1047, p.č.1960/9, p.č.1960/37, p.č.1960/38, 
p.č.1960/39 (LV č.54),  k.ú.Mirošovice u Říčan, obec Mirošovice, okres Praha-východ 

Znalec: Ing. Pavel Čoudek 

 Plickova 567/11 

 149 00 Praha 4 

 

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

 Liborova 405/14 

 169 00 Praha 6 

Číslo jednací: 191EX 667/22 

 

OBVYKLÁ CENA 1 603 000 Kč 

 

Počet stran: 31 a 31 stran příloh  Počet vyhotovení: 2  

 

Podle stavu ke dni: 3.8.2022 Vyhotoveno: V Praze 9.9.2022 
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1. ZADÁNÍ 

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele 

Zodpovědět 1) až 4) : 
1) Uvedená oceněná nemovitá věc na LV č.54: 

Vypracovat znalecký posudek o ceně nemovité věci : 
 

ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na pozemcích p.č.st.615, p.č.243/4, p.č.551/13, 
p.č.626/3, p.č.634, p.č.635/1, p.č.645/8, p.č.651/1, p.č.655/11, p.č.655/31, p.č.655/32, p.č.657/1, 
p.č.680, p.č.777/2, p.č.788/3, p.č.850, p.č.1042, p.č.1043, p.č.1047, p.č.1960/9, p.č.1960/37, 
p.č.1960/38, p.č.1960/39 (LV č.54),  k.ú.Mirošovice u Říčan, obec Mirošovice, okres Praha-východ 

 

2) Příslušenství oceněné nemovité věci: 
 

bez příslušenství 
 

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

1 603 000 Kč 

4) věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva spojená s oceňovanými 
nemovitými věcmi  ad 1) a ad 2) : 

věcná břemena : 
- služebnost vozové cesty a pěší stezky 

oprávnění pro parcelu p.č.1960/39, 1960/9, 635/1, 645/8, 651/1, 655/31, 655/32 

povinnost  k parcele p.č.635/2, 645/5 

usnesení soudu číslo deníku 263/1946 

 

- služebnost vozové cesty 

oprávnění pro parcelu p.č.1960/39, 1960/9, 635/1, 645/8, 651/1, 655/31, 655/32 

povinnost  k parcele p.č.645/2 

usnesení soudu číslo deníku 359/1943 

 

Věcná břemena jsou ve prospěch předmětných pozemků zapsaných na LV č.54, k.ú. Mirošovice u 
Říčan. Mají minimální pozitivní vliv na hodnotu nemovitých věcí.  

 

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

1.2. Účel znaleckého posudku 

Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení (ocenění stávajícího stavu) 

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru 
znaleckého posudku 
Zadavatel nesdělil znalci žádné skutečnosti, které mohou mít vliv na přesnost závěru posudku. 
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1.4. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 3.8.2022 za přítomnosti pouze znalce. Povinný se 
nedostavil. 
 

2. VÝČET PODKLADŮ 

2.1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat 

Znalec vycházel z obvyklých postupů při oceňování nemovité věci. Byla sebrána a zpracována data 
odpovídající požadavkům zadavatele a předmětné nemovité věci, data co nejvíce srovnatelná (co o 
lokality, velikosti, tvaru, stáří). 
Bylo provedeno místní šetření s pořízením fotodokumentace a zaměřením nemovité věci.  

2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 

Poskytnuté objednatelem posudku : 
- výpis z KN LV č.54 k.ú.Mirošovice u Říčan, vyhotovený dálkovým přístupem dne 13.7.2022 

 

Opatřené znalcem : 
- dálkový přístup do Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního pro registrované uživatele 

- elektronická databáze nemovitostí INEM 

- realitní servery (sreality, realingo) 
- regionální informační servis RIS 

- skutečnosti zjištěné při místním šetření 

2.3. Věrohodnost zdroje dat 
Vzhledem k druhu zdrojů, patřících do kategorie objektivních podkladů, se jedná o obecně věrohodné 
informace.  

2.4. Základní pojmy a metody ocenění 
Byla použita data z veřejně přístupných zdrojů, realitních serverů, oceňovacích předpisů a dále 
informace zadavatele posudku a informace získané při místním šetření. 
 

Ocenění podle cenového předpisu 

Cena zjištěná (administrativní cena) podle cenového předpisu vyhlášky MF č. 424/2021 Sb. v 
aktuálním znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Obvyklá cena 

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 majetku nebo služby a 
určí se ze sjednaných cen porovnáním. 
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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 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. 
 

Volba jiných oceňovacích přístupů :  

 

Odhad využívá obvykle tří hlavních přístupů vycházejících : 
- z nutných pořizovacích nákladů na nákup pozemků a realizaci výstavby tzv.nákladový přístup, 
jehož výsledkem je věcná (nákladová) hodnota. 
- z předpokládaných výnosů tj.z budoucího prospěchu, který je možno od nemovitosti očekávat 
tzv.výnosová hodnota. Tato metoda je založena na výnosech z pronájmu nemovitosti. 
- z porovnání s prodejními cenami obdobných nemovitostí, které odráží situaci na trhu, tzv. 
srovnávací hodnota. Vzhledem k existujícímu rozsáhlému trhu s obdobnými nemovitostmi je tato 
metoda dobře aplikovatelná. 

3. NÁLEZ 

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat 
Při místním šetření byly nemovité věci prohlédnuty. Byla vyhodnocena rizika spojená s 
nemovitostmi vyhodnocen přístup z veřejných komunikací, soulad faktického a právního stavu. 

3.2. Popis postupu při zpracování dat 
Znalec vycházel z obvyklých postupů při oceňování nemovité věci a dále z požadavku zákona o 
oceňování majetku č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vč. novely zákona o oceňování 
majetku č. 237/2020 Sb. v § 2, odstavci 5) ve znění: „Určení obvyklé ceny a tržní hodnoty a postup 
při tomto určení musejí být z ocenění zřejmé, jejich použití, včetně použitých údajů, musí být 
odůvodněno a odpovídat druhu předmětu ocenění, účelu ocenění a dostupnosti objektivních dat 
využitelných pro ocenění.“ 

Znalec preferoval určení obvyklé ceny porovnáním realizované ceny stejných nebo obdobných 
nemovitostí. Realizované ceny byly převzaté z dálkového přístupu do KN, nemovitosti byly 
identifikované, připojeno číslo řízení.  

V případě nedostatku relevantního množství realizovaných cen, znalec použil nabízené prodeje v 
realitních inzercích upravené pomocí korekčních koeficientů pro určení tržní hodnoty.  

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 
Katastrální údaje : kraj Středočeský, okres Praha-východ, obec Mirošovice, k.ú. Mirošovice u 

Říčan 

Adresa nemovité věci: Mirošovice u Říčan, 251 66 Mirošovice 

Vlastnické a evidenční údaje 

Ivan Matys, nám. T. G. Masaryka 4, 251 67 Pyšely, LV: 54, podíl: 1 / 4  

Jana Matysová, Petýrkova 1965/23, 148 00 Praha 4, LV: 54, podíl: 1 / 2  
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Petra Mirovská, Na Lipce 235, 251 66 Mirošovice, LV: 54, podíl: 1 / 4  

Dokumentace a skutečnost 

Pří ocenění se vychází ze skutečnosti zjištěné na místě samém, z podkladové dokumentace opatřené 
znalcem a poskytnuté zadavatelem.  

 

Textová část ÚP Mirošovice : 
 

(117) VL – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL 

a) Podmínky využití plochy 

a/1 HLAVNÍ VYUŽITÍ: 
1. plochy výrobní lehkého průmyslu 

a/2 PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
1. plochy skladování včetně maloobchodu a velkoobchodu 

2. plochy potravinářské výroby 

3. plochy výrobních služeb a opravárenství 
4. dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, parkoviště) 
5. technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb 

6. zázemí výroby a skladů (administrativa, šatny a hygienické vybavení, dílny 

údržby a garáže) 
7. ochranná a izolační zeleň 

8. retenční nádrže 

9. nezbytné opěrné zdi a terénní úpravy 

a/3 PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:  

1. přechodné ubytování (hotel, penzion, ubytovna) 
2. stavební dvůr 
3. velkoobchod a sklady 

4. administrativní areály, plochy speciálního občanského a komerčního vybavení 
Podmínka: zařízení nesmí mít jakýkoliv negativní vliv na stávající i novou 

zástavbu, podmínkou je hluková studie a studie četnosti dopravy s vyhodnocením 

stávající komunikační sítě 

b) Podmínky prostorového uspořádání 
1. MINIMÁLNÍ VELIKOST POZEMKU: 
- min. 2000 m2 

2. MAXIMÁLNÍ VÝŠKA STAVBY: 
- max. 12 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech 

- max. 10 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech 

3. MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 
- max. 55 % plochy pozemku 

- max. zastavěná plocha stavby je 700 m2 

4. MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ: 
- min. 25 % plochy pozemku 

5. PARKOVÁNÍ: 
- musí být zajištěno v souladu s platnými předpisy a normami na vlastním pozemku 

c) Upřesňující podmínky: 
1. rozsah podmíněně přípustného využiti je do 40 % hlavního využití 
2. na pozemku může být více staveb spojených samostatnými chodbami nebo krytými 
koridory 

3. pro stavby a plochy musí být zajištěn odvod nebo zasakování dešťových vod dle 

místních podmínek 
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4. součástí uvedení do provozu jednotlivých částí nebo celku musí být hotové plochy 

komunikací pěších, vozidlových i výsadba ochranné a izolační zeleně, která musí být 
řešena na vlastním pozemku 

5. negativní vlivy (hluk, exhalace, zápach) nesmí překročit hranice území VL50  

 

Zastavitelné plochy ÚP Mirošovic : 
VL50 2,03 ha kom.Hlavní, železnice, stávající využití ZPF orná, plocha s rozdílným způsobem -  

plochy výroby a skladování - lehký průmysl, příklad využité -  průmysl strojní, stavební, opravny, 
výrobní služby 

 

(126) NS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

a) Podmínky využití plochy 

a/1 HLAVNÍ VYUŽITÍ: 
1. smíšené plochy nezastavěného území se rozlišují v těchto typech: 
 NSpl - přírodní a lesní 
 NSpv - přírodní a vodohospodářské 

 NSpb - přírodní, břehové, mezové a ostatní liniová zeleň 

 NSp - přírodní 
2. nezastavěné polyfunkční plochy s nízkou, střední a vysokou zelení 
a/2 PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
1. přirozené louky nebo trvalé travní porosty (zemědělská produkce) 
2. náletová zeleň, keřové porosty, meze 

3. břehové porosty, mokřady 

4. pozemky plnící funkci lesa (rozrostlé lesy) 
5. výsadba zeleně střední a vysoké lesního a nelesního typu (ekotony), aleje, 
solitery 

6. technická infrastruktura včetně zařízení staveb 

7. umístění protihlukových zařízení v plochách NSp50, 51, 52a, 52b 

8. nezbytné terénní úpravy a opěrné zdi 
a/3 PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: 
1. komunikace účelové (polní a lesní cesty) 
2. komunikace pěší a cyklostezky, turistické a hipostezky 

3. hřiště a sportoviště pouze travnaté s možností umístění hracích a sportovních 

prvků 

4. informační centra 

5. vodní toky a plochy, jejich revitalizace 

6. stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstranění jejich důsledků 

7. opatření ke zvýšení retenčních schopností území 
8. oplocení pastevních areálů a výběhů pouze el. ohradníky nebo dřevěnými 
bradly musí být plochy ÚSES a VKP 

9. kryté drobné stavby pro oddech a rekreaci (altán, odpočivné sezení atp.) 
10. výsadba nových biotopů a ekotonů musí zásadně vycházet z původní přirozené 

vegetace ve formě zeleně střední a vysoké lesního a nelesního typu (plošná 

výsadba, aleje, stromořadí, solitéry) 
Podmínkou je nezasahování do stávajících přírodních prvků VKP a ÚSES, nesmí 
dojít k jejich omezení, poškození nebo zničení 
b) Podmínky prostorového uspořádání 
1) pro drobné stavby pro rekreaci a oddech, případně informační centra platí: 
max. plocha do 25 m2 



- 7 - 

 

 při nemožnosti sdružování ploch 

max. výška zástavby 3,5 m 

2) v celém území je zákaz parkování a oplocování jakýchkoliv částí mimo přípustného 

využití 
3) pokud je území součástí ÚSES nebo VKP, platí v něm systém údržby a úprav dle 

podmínek NP 

Místopis 

Obec Mirošovice se nachází v okrese Praha-východ, ve Středočeském kraji. Pověřená obec a obec s 
rozšířenou působností je město Říčany. Obec se nachází cca 10 km jihovýchodně od města Říčany a 
cca 28 km od centra hl.města Prahy při odbočce siĺnice I/3 z dálnice D1. 
V obci je základní občanská vybavenost. Obcí prochází železniční trať Praha - Benešov, která je 
součástí IV.tranzitního železničního koridoru Děčín - Dolní Dvořiště. Zastávku Mirošovice u Prahy 
obsluhují osobní vlaky v rámci Pražské integrované dopravy, rychlíky zde projíždějí. Cesta z  
Mirošovic na Hlavní nádraží trvá 43 minut. Obec není obsluhována autobusovou dopravou. 

Celkový popis nemovité věci 

Celkový popis nemovité věci 
Předmětné pozemky dle územního plánu a skutečnosti: 

 

Stavební pozemky : 
st.615    plochy staveb pro rekreaci, ve skutečnosti pozemek zastavěný stavbou rodinné rekreace 
č.e.66 (LVč.853) jiného vlastníka, přístup přes pozemky jiných vlastníků, inženýrské sítě nezjištěny 

p.č.551/13 ostatní komunikace-silniční doprava, ve skutečnosti tvoří část oplocené zahrady k RD 
čp.185 ul.Svahová a část zelené plochy před oplocenou zahradou, přístup přes pozemky jiných 
vlastníků 

p.č.680 část plochy pozemku v návrhu plochy výroby a skladování (dle ÚP plocha VL50), část 
plochy zemědělské, ve skutečnosti celý pozemek součástí obdělávaného celku, vedený ve veřejném 
registru půdy, uživatel fyzická osoba, omezený přístup obecním pozemkem s nezpevněným 
povrchem, v jednom místě zúženým, přes pozemek prochází vzdušné vedení vysokého napětí, 
hranice nevyznačené, inženýrské sítě pravděpodobně nepřivedené 

p.č.243/4  plochy dopravní infrastruktury, ve skutečnosti krajnice ul.Hlavní 
 

Nestavební pozemky : 
p.č.626/3, p.č.657/1 plochy zemědělské, ve skutečnosti součástí obdělávaného celku, vedené ve 
veřejném registru půdy, uživatel fyzická osoba, přístup přes pozemky jiných vlastníků, hranice 
nevyznačené  

p.č.634, p.č.635/1 plochy zemědělské s trvalým travním porostem, ve skutečnosti JZ svah nad 
údolím Kunického potoka, plochy neošetřované, neoplocené, porostlé náletovou doprovodnou zelení 
podél potoka (olše, borovice),  přístupné přes pozemky jiných vlastníků, hranice nevyznačené 

p.č.645/8 a p.č.651/1 plochy zemědělské s trvalým travním porostem, ve skutečnosti údolí 
Kunického potoka, plochy neošetřované, porostlé náletovou doprovodnou zelení podél potoka 
(vrby),  užívané vlastníkem RD čp.202, přístupné přes pozemky jiných vlastníků, hranice 
nevyznačené 

p.č.655/11 plochy smíšené nezastavěného území-přírodní a vodohospodářské, ve skutečnosti J svah 

na údolím Kunického potoka, plochy neošetřované, porostlé náletovou doprovodnou zelení podél 
potoka (olše),  přístupné přes pozemky jiných vlastníků, hranice nevyznačené 

p.č.655/31, p.č.655/32 převažují plochy smíšené nezastavěného území-přírodní a vodohospodářské, 
ve skutečnosti strmý J svah nad údolím Kunického potoka, plochy neošetřované, porostlé náletovou 
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doprovodnou zelení podél potoka (olše, duby),  přístupné přes pozemky jiných vlastníků, hranice 
nevyznačené 

p.č.777/2 plochy smíšené nezastavěného území přírodní, ve skutečnosti terénní zlom mezi 
zemědělsky obdělávanými celky, porostlé náletovou mezovou liniovou zelení (duby, podrost keře),  
plochy přístupné přes pozemky jiných vlastníků, hranice nevyznačené 

p.č.788/3, p.č.850 plochy zemědělské, ve skutečnosti součástí obdělávaného celku, vedené ve 
veřejném registru půdy, uživatel fyzická osoba, přístup přes pozemky jiných vlastníků, hranice 
nevyznačené 

p.č.1042 plochy smíšení nezastavěného území břehové, mezové a ostatní liniová zeleň, ve 
skutečnosti terénní zlom mezi zemědělsky obdělávanými celky, porostlé náletovou mezovou 
liniovou zelení (duby, podrost keře), přístupné přes pozemky jiných vlastníků, hranice nevyznačené 

p.č.1043 plochy zemědělské, ve skutečnosti částečně součástí obdělávaného celku, vedené ve 
veřejném registru půdy, uživatel fyzická osoba, částečně terénní zlom mezi zemědělsky 
obdělávanými celky, porostlý náletovou mezovou liniovou zelení (duby, podrost keře), přístupné 
přes pozemky jiných vlastníků, hranice nevyznačené 

p.č.1047 plochy zemědělské, ve skutečnosti součástí obdělávaného celku, vedené ve veřejném 
registru půdy, uživatel fyzická osoba, přístup přes pozemky jiných vlastníků, hranice nevyznačené  

p.č.1960/9 vodní tok a plochy smíšené nezastavěného území-přírodní a vodohospodářské, ve 
skutečnosti upravené koryto Kunického potoka a jeho břeh, hranice nevyznačené 

p.č.1960/37 vodní tok, ve skutečnosti upravený břeh koryta Kunického potoka, hranice nevyznačené 

p.č.1960/38 vodní tok, ve skutečnosti koryto Kunického potoka a jeho břeh, hranice nevyznačené 

p.č.1960/39 vodní tok, ve skutečnosti neupravený břeh koryta Kunického potoka, hranice 
nevyznačené 

Rizika 
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou  

 Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 
Komentář:  

 

 

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci:   

 Nemovitá věc není situována v záplavovém území 
 Obtížný přístup k nemovité věci v odlehlých končinách 

Komentář: poz.st.615 - pozemek je obtížně přítupný přes pozemky jiných vlastníků  
 

Věcná břemena a obdobná zatížení:   

 Věcná břemena neovlivňující obvyklou cenu (např. přípojky inženýrských sítí) 
 Exekuce 

Komentář: věcné břemeno  

služebnost vozové cesty a pěší stezky 

oprávnění pro parcelu p.č.1960/39, 1960/9, 635/1, 645/8, 651/1, 655/31, 655/32 

povinnost  k parcele p.č.635/2, 645/5 

usnesení soudu číslo deníku 263/1946 

 

služebnost vozové cesty 

oprávnění pro parcelu p.č.1960/39, 1960/9, 635/1, 645/8, 651/1, 655/31, 655/32 

povinnost  k parcele p.č.645/2 

usnesení soudu číslo deníku 359/1943 
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zahájení exekuce 

exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/4 

 

3.4. Obsah 
 

Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu  

LV č.54 

1. Pozemky Mirošovice nestavební  

1.1. Oceňované pozemky  

1.2. Trvalé nelesní porosty  

2. Pozemek p.č.551/13  

3. Pozemek p.č.st.615  

4. Pozemek p.č.680 (část)  
 

Obsah tržního ocenění majetku  

LV č.54 

1. Hodnota pozemků  

1.1. Pozemky nestavební  

1.2. Pozemek stavební p.č.551/13 a p.č.608 (část)  

1.3. Pozemek stavební p.č.st.615  
 

4. ZNALECKÝ POSUDEK 

4.1. Ocenění 

 
Ocenění prováděné podle cenového předpisu  

Název předmětu ocenění: ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na pozemcích p.č.st.615, 
p.č.243/4, p.č.551/13, p.č.626/3, p.č.634, p.č.635/1, p.č.645/8, 
p.č.651/1, p.č.655/11, p.č.655/31, p.č.655/32, p.č.657/1, p.č.680, 
p.č.777/2, p.č.788/3, p.č.850, p.č.1042, p.č.1043, p.č.1047, 
p.č.1960/9, p.č.1960/37, p.č.1960/38, p.č.1960/39 (LV č.54),  
k.ú.Mirošovice u Říčan, obec Mirošovice, okres Praha-východ 

Adresa předmětu ocenění: Mirošovice u Říčan 

 251 66 Mirošovice 

LV: 54 

Kraj: Středočeský 

Okres: Praha-východ 

Obec: Mirošovice 

Katastrální území: Mirošovice u Říčan 

Počet obyvatel: 1 445 

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 379,00 Kč/m2 

Koeficienty obce 

Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: 1001 - 2000 obyvatel III  0,70 
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O2. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 
5000 a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ a 
katastrální území lázeňských míst typu D 

III  0,85 

O3. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území města 
Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km 
včetně 

III  1,02 

O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod, 
kanalizace a plyn 

I  1,00 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je městská hromadná doprava 

popřípadě příměstská doprava 

I  1,00 

O6. Občanská vybavenost v obci: Základní vybavenost (obchod a 
zdravotní středisko a škola) 

III  0,95 

 

Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 795,00 Kč/m2 

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. 237/2020 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. 424/2021 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 
 

LV č.54 

1. Pozemky Mirošovice nestavební 

1.1. pozemky 

Ocenění 

Stavební pozemky pro ostatní plochy, komunikace 

Úprava základních cen pro pozemky komunikací 

Znak Pi 

P1. Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného 
prostranství a drah 

 

III Účelové komunikace, vlečky a místní komunikace IV třídy 
(samostatné chodníky, cyklistické stezky, cesta v chatových 
oblastech, obytné a pěší zóny) 

 -0,25 

P2. Charakter a zastavěnost území  

I   V kat. území sídelní části obce  0,05 

P3. Povrchy  

III Veřejné parky nebo veřejná zeleň  0,00 

P4. Vlivy ostatní neuvedené  

III Vlivy snižující cenu  -0,30 

P5. Komerční využití  

I   Bez možnosti komerčního využití   0,30 

  
4 

 

Úprava základní ceny pozemků komunikací I = P5 * (1 + S Pi) = 0,150 
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  i = 1 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2
]   

Koeficienty 
Upr. cena 

[Kč/m2
]  

§ 4 odst. 3 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace a veřejné prostranství  

§ 4 odst. 3  795,-  0,150  1,000    119,25 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 
[m

2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m2
] 

Cena 

[Kč] 
§ 4 odst. 3 ostatní plocha 657/1 5 430 119,25  647 527,50 

§ 4 odst. 3 ostatní plocha 655/31 993 119,25  118 415,25 

§ 4 odst. 3 ostatní plocha 655/11 392 119,25  46 746,- 

§ 4 odst. 3 orná půda 243/4 46 119,25  5 485,50 

Ostatní stavební pozemky - celkem 6 861   818 174,25 

Zemědělské pozemky oceněné dle § 6 

Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:  

Obce s 2-5 tisíci obyv. - sousední k.ú.:  20,00%  

Celková úprava ceny:  20,00 %  

 

Název 
Parcelní 

číslo 
BPEJ 

Výměra 
[m2] 

JC 

[Kč/m2] 
Úprava 

[%] 

UC 

[Kč/m2] 
Cena 

[Kč] 
orná půda 1047 53211 3 489  5,75 20,00   6,90  24 074,10 

orná půda 1043 53251 143  4,62 20,00   5,54  792,22 

orná půda 1043 53211 1 423  5,75 20,00   6,90  9 818,70 

orná půda 1043 53716 1 634  1,64 20,00   1,97  3 218,98 

orná půda 850 56811 93  1,38 20,00   1,66  154,38 

orná půda 850 53254 2 802  3,23 20,00   3,88  10 871,76 

orná půda 788/3 55011 1 349  6,34 20,00   7,61  10 265,89 

orná půda 788/3 53211 2 600  5,75 20,00   6,90  17 940,00 

orná půda 788/3 53251 3 151  4,62 20,00   5,54  17 456,54 

orná půda 680 (část) 52914 4 100  5,00 20,00   6,00  24 600,00 

trvalý travní porost 655/32 54078 243  1,20 20,00   1,44  349,92 

trvalý travní porost 655/32 56811 1 527  1,38 20,00   1,66  2 534,82 

trvalý travní porost 651/1 56811 1 463  1,38 20,00   1,66  2 428,58 

trvalý travní porost 645/8 52954 23  3,69 20,00   4,43  101,89 

trvalý travní porost 645/8 56811 574  1,38 20,00   1,66  952,84 

trvalý travní porost 635/1 54078 12  1,20 20,00   1,44  17,28 

trvalý travní porost 635/1 56811 3 562  1,38 20,00   1,66  5 912,92 

trvalý travní porost 634 54078 85  1,20 20,00   1,44  122,40 

trvalý travní porost 634 56811 365  1,38 20,00   1,66  605,90 

orná půda 626/3 52901 5 548  9,00 20,00   10,80  59 918,40 

Zemědělské pozemky oceněné dle § 6  

Celkem: 34 186 m
2 

 192 137,52 

Jiné pozemky oceněné dle § 9 

Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2
]   

Koeficienty Index P Index T Úprava 
Upr. cena 

[Kč/m2
]  
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§ 9 odst. 5 - jiné pozemky - hospodářsky nevyužitelné pozemky  

§ 9 odst. 5  3,95  0,25     20 %  1,19 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m2
] 

Srážka 

 

Cena 

[Kč] 
§ 9 odst. 5 ostatní plocha 1042 219  1,19   260,61 

§ 9 odst. 5 ostatní plocha 777/2 129  1,19   153,51 

Jiné pozemky - celkem 348   414,12 

Pozemky rybníků, nádrží a ostatních vodních ploch oceněné dle § 8 

Přehled použitých jednotkových cen pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2
]   

Koeficienty Index P Index T Úprava 
Upr. cena 

[Kč/m2
]  

§ 8 odst. 4 - pozemky vodních nádrží a vodního toku  

§ 8 odstavec 4  795,-  0,06  1,00     47,70 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 
[m

2
] 

Srážka 
% 

Jedn. cena 

[Kč/m2
]  

Cena 

[Kč] 
§ 8 odstavec 4 vodní plocha 1960/39 60   47,70  2 862,- 

§ 8 odstavec 4 vodní plocha 1960/38 149   47,70  7 107,30 

§ 8 odstavec 4 vodní plocha 1960/37 37   47,70  1 764,90 

§ 8 odstavec 4 vodní plocha 1960/9 37   47,70  1 764,90 

Pozemky rybníků nádrží a ostatních vodních ploch - celkem 283 m
2 

 13 499,10 

1.2. Trvalé nelesní porosty 

Nelesní porosty: § 44. 

 

BO - borovice (BO - borovice) na pozemku p.č.: 635/1 

stáří S = 40 roků    

relativní výšková bonita: 6  srovnávací bonita: 6 

jednotková cena nelesního porostu (příl. č. 34) 2 300 m2
 * 12,04 Kč/m2 

=  27 692,- 

součinitel srovnávací bonity *  0,50 

podíl skupiny dřevin v nelesním porostu *  40,00 % 

Koeficient sadovnického významu KSV: *  1,50 

Koeficient typu zeleně KZ: *  0,25 

Koeficient vegetační pokryvnosti KVP *  1,00 

BO - borovice celkem =  2 076,90 Kč 

 

OL - olše (OL - olše) na pozemku p.č.: 635/1 

stáří S = 40 roků    

relativní výšková bonita: 3  srovnávací bonita: 5 

jednotková cena nelesního porostu (příl. č. 34) 2 300 m2
 * 16,40 Kč/m2 

=  37 720,- 

součinitel srovnávací bonity *  0,60 

podíl skupiny dřevin v nelesním porostu *  60,00 % 

Koeficient sadovnického významu KSV: *  1,50 

Koeficient typu zeleně KZ: *  0,25 

Koeficient vegetační pokryvnosti KVP *  1,00 

OL - olše celkem =  5 092,20 Kč 

 

JIV - jíva (JIV - jíva) na pozemku p.č.: 651/3 
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stáří S = 50 roků    

relativní výšková bonita: 3  srovnávací bonita: 3 

jednotková cena nelesního porostu (příl. č. 34) 650 m2
 * 18,30 Kč/m2 

=  11 895,- 

součinitel srovnávací bonity *  1,15 

podíl skupiny dřevin v nelesním porostu *  100,00 % 

Koeficient sadovnického významu KSV: *  1,50 

Koeficient typu zeleně KZ: *  0,25 

Koeficient vegetační pokryvnosti KVP *  1,00 

JIV - jíva celkem =  5 129,72 Kč 

 

OL - olše (OL - olše) na pozemku p.č.: 655/11 

stáří S = 50 roků    

relativní výšková bonita: 3  srovnávací bonita: 5 

jednotková cena nelesního porostu (příl. č. 34) 392 m2
 * 16,52 Kč/m2 

=  6 475,84 

součinitel srovnávací bonity *  0,60 

podíl skupiny dřevin v nelesním porostu *  100,00 % 

Koeficient sadovnického významu KSV: *  1,50 

Koeficient typu zeleně KZ: *  0,25 

Koeficient vegetační pokryvnosti KVP *  1,00 

OL - olše celkem =  1 457,06 Kč 

 

OL - olše (OL - olše) na pozemku p.č.: 655/31 

stáří S = 50 roků    

relativní výšková bonita: 3  srovnávací bonita: 5 

jednotková cena nelesního porostu (příl. č. 34) 993 m2
 * 16,52 Kč/m2 

=  16 404,36 

součinitel srovnávací bonity *  0,60 

podíl skupiny dřevin v nelesním porostu *  40,00 % 

Koeficient sadovnického významu KSV: *  1,50 

Koeficient typu zeleně KZ: *  0,25 

Koeficient vegetační pokryvnosti KVP *  1,00 

OL - olše celkem =  1 476,39 Kč 

 

DB - dub (DB - dub) na pozemku p.č.: 655/31 

stáří S = 50 roků    

relativní výšková bonita: 6  srovnávací bonita: 6 

jednotková cena nelesního porostu (příl. č. 34) 993 m2
 * 16,40 Kč/m2 

=  16 285,20 

součinitel srovnávací bonity *  1,25 

podíl skupiny dřevin v nelesním porostu *  60,00 % 

Koeficient sadovnického významu KSV: *  1,50 

Koeficient typu zeleně KZ: *  0,25 

Koeficient vegetační pokryvnosti KVP *  1,00 

DB - dub celkem =  4 580,21 Kč 

 

DB - dub (DB - dub) na pozemku p.č.: 655/32 

stáří S = 50 roků    

relativní výšková bonita: 6  srovnávací bonita: 6 

jednotková cena nelesního porostu (příl. č. 34) 885 m2
 * 16,40 Kč/m2 

=  14 514,- 

součinitel srovnávací bonity *  1,25 

podíl skupiny dřevin v nelesním porostu *  60,00 % 

Koeficient sadovnického významu KSV: *  1,50 
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Koeficient typu zeleně KZ: *  0,25 

Koeficient vegetační pokryvnosti KVP *  1,00 

DB - dub celkem =  4 082,06 Kč 

 

OL - olše (OL - olše) na pozemku p.č.: 655/32 

stáří S = 50 roků    

relativní výšková bonita: 3  srovnávací bonita: 5 

jednotková cena nelesního porostu (příl. č. 34) 885 m2
 * 16,52 Kč/m2 

=  14 620,20 

součinitel srovnávací bonity *  0,60 

podíl skupiny dřevin v nelesním porostu *  40,00 % 

Koeficient sadovnického významu KSV: *  1,50 

Koeficient typu zeleně KZ: *  0,25 

Koeficient vegetační pokryvnosti KVP *  1,00 

OL - olše celkem =  1 315,82 Kč 

 

DB - dub (DB - dub) na pozemku p.č.: 777/2 

stáří S = 50 roků    

relativní výšková bonita: 6  srovnávací bonita: 6 

jednotková cena nelesního porostu (příl. č. 34) 129 m2
 * 16,40 Kč/m2 

=  2 115,60 

součinitel srovnávací bonity *  1,25 

podíl skupiny dřevin v nelesním porostu *  100,00 % 

Koeficient sadovnického významu KSV: *  1,50 

Koeficient typu zeleně KZ: *  0,25 

Koeficient vegetační pokryvnosti KVP *  1,00 

DB - dub celkem =  991,69 Kč 

 

DB - dub (DB - dub) na pozemku p.č.: 1042 

stáří S = 50 roků    

relativní výšková bonita: 6  srovnávací bonita: 6 

jednotková cena nelesního porostu (příl. č. 34) 219 m2
 * 16,40 Kč/m2 

=  3 591,60 

součinitel srovnávací bonity *  1,25 

podíl skupiny dřevin v nelesním porostu *  100,00 % 

Koeficient sadovnického významu KSV: *  1,50 

Koeficient typu zeleně KZ: *  0,25 

Koeficient vegetační pokryvnosti KVP *  1,00 

DB - dub celkem =  1 683,56 Kč 

 

DB - dub (DB - dub) na pozemku p.č.: 1043 

stáří S = 50 roků    

relativní výšková bonita: 6  srovnávací bonita: 6 

jednotková cena nelesního porostu (příl. č. 34) 800 m2
 * 16,40 Kč/m2 

=  13 120,- 

součinitel srovnávací bonity *  1,25 

podíl skupiny dřevin v nelesním porostu *  100,00 % 

Koeficient sadovnického významu KSV: *  1,50 

Koeficient typu zeleně KZ: *  0,25 

Koeficient vegetační pokryvnosti KVP *  1,00 

DB - dub celkem =  6 150,- Kč 

 

Celkem - nelesní porosty dle § 44 =  34 035,61 Kč 
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Trvalé nelesní porosty - zjištěná cena celkem =  34 035,61 Kč 

Pozemky Mirošovice nestavební - rekapitulace 

1.1. Pozemky:   1 024 224,99 Kč 

Pozemky Mirošovice nestavební - zjištěná cena celkem =  1 058 260,60 Kč 

2. Pozemek p.č.551/13 

Ocenění 

Index trhu s nemovitými věcmi 
Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka nižší než 
nabídka 

I  -0,06 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 
území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 
záplav 

IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 
tisíc a všechny obce v okr. Praha – východ, Praha – západ a 
katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické 
lokality - pro tento typ ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

III  1,00 

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce 
Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km 
včetně - pro tento typ ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

IV  1,00 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 
ambulantní zařízení a základní škola) - pro tento typ ocenění je 
hodnota znaku rovna 1.0 

II  1,00 

  
5 

 

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + S Pi) = 0,940 

  i = 1  

 

Index polohy pozemku 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 obyvatel 
včetně 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  1,01 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rezidenční 
zástavba 

I  0,03 

3. Poloha pozemku v obci: Navazující na střed (centrum) obce II  0,00 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 
Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 
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5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je 
dostupná občanská vybavenost obce 

I  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 
špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné komunikaci 
s možností parkování na pozemku 

V  -0,02 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – dobrá 
dostupnost centra obce 

III  0,00 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 
komerčního využití 

II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 

11. Vlivy ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - pozemek využívá 
jiný vlastník 

I  -0,30 

 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + S Pi) = 0,717 

  i = 2 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 

2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 
včetně - ostatní orientace 

IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 

4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné 
pásmo 

I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 

6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 

 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + S Pi = 1,000 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,940 * 1,000 * 0,717 = 0,674 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 
odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2
]  

Index Koef. 
Upr. cena 

[Kč/m2
]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek  

§ 4 odst. 1  795,-  0,674    535,83 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m2
] 

Cena 

[Kč] 
§ 4 odst. 1 ostatní plocha 551/13 173 535,83  92 698,59 

Stavební pozemek - celkem 173   92 698,59 

Pozemek p.č.551/13 - zjištěná cena celkem =  92 698,59 Kč 
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3. Pozemek p.č.st.615 

Ocenění 

Index trhu s nemovitými věcmi 
Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka nižší než 
nabídka 

I  -0,06 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 
území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 
záplav 

IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 
tisíc a všechny obce v okr. Praha – východ, Praha – západ a 
katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické 
lokality - pro tento typ ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

III  1,00 

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce 
Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km 
včetně - pro tento typ ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

IV  1,00 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 
ambulantní zařízení a základní škola) - pro tento typ ocenění je 
hodnota znaku rovna 1.0 

II  1,00 

  
5 

 

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + S Pi) = 0,940 

  i = 1  
 

Index polohy pozemku 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Stavby pro rodinnou rekreaci 
Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  0,85 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Rekreační 
oblasti 

III  0,05 

3. Poloha pozemku v obci: Ostatní neuvedené VI  0,03 

4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 
Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci 

III  -0,15 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci není 
dostupná žádná občanská vybavenost v obci 

III  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Bez možnosti příjezdu motorovým 
vozidlem 

I  -0,05 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka ve vzdálenosti od 1001 m I  -0,01 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 
komerčního využití 

II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 



- 18 - 

 

10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 

11. Vlivy ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - pozemek zastavěný 
stavbou ujiného vlastníka 

I  -0,30 

 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + S Pi) = 0,485 

  i = 2 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 

2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 
včetně - ostatní orientace 

IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 

4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné 
pásmo 

I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 

6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 

 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + S Pi = 1,000 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,940 * 1,000 * 0,485 = 0,456 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 
odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2
]  

Index Koef. 
Upr. cena 

[Kč/m2
]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek  

§ 4 odst. 1  795,-  0,456    362,52 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m2
] 

Cena 

[Kč] 
§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 
st.615 41 362,52  14 863,32 

Stavební pozemek - celkem 41   14 863,32 

Pozemek p.č.st.615 - zjištěná cena celkem =  14 863,32 Kč 

4. Pozemek p.č.680 (část) 

Ocenění 

Index trhu s nemovitými věcmi 
Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka nižší než 
nabídka 

I  -0,06 
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2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 
území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - spoluvlastnický podíl I  -0,30 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 
záplav 

IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 
tisíc a všechny obce v okr. Praha – východ, Praha – západ a 
katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické 
lokality - pro tento typ ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

III  1,00 

8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce 
Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km 
včetně - pro tento typ ocenění je hodnota znaku rovna 1.0 

IV  1,00 

9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 

ambulantní zařízení a základní škola) - pro tento typ ocenění je 
hodnota znaku rovna 1.0 

II  1,00 

  
5 

 

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + S Pi) = 0,640 

  i = 1  

 

Index polohy pozemku 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Výroba 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  0,40 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku: Výrobní objekty IV  0,00 

3. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce: Pozemek lze 
napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 

I  0,00 

4. Dopravní dostupnost: Bez možnosti příjezdu nebo příjezd po 
nezpevněné komunikaci 

I  -0,10 

5. Parkovací možnosti: Omezené parkovací možnosti I  -0,05 

6. Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti: 
Nevýhodná poloha - pozemek není přímo přístupný z veřejné 
komunikace, pouze část pozemku je stavební 

I  -0,10 

7. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez vlivu na cenu. II  0,00 

 

  
7 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + S Pi) = 0,300 

  i = 2 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 

2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 
včetně - ostatní orientace 

IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 
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4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné 
pásmo 

I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 

6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 

 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + S Pi = 1,000 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,640 * 1,000 * 0,300 = 0,192 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 
odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2
]  

Index Koef. 
Upr. cena 

[Kč/m2
]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek  

§ 4 odst. 1  795,-  0,192    152,64 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m2
] 

Cena 

[Kč] 
§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 
680(část) 3 395 152,64  518 212,80 

Stavební pozemek - celkem 3 395   518 212,80 

Pozemek p.č.680 (část) - zjištěná cena celkem =  518 212,80 Kč 

 

Tržní ocenění majetku  

LV č.54 

1. Hodnota pozemků  

1.1. Pozemky nestavební  

Porovnávací metoda 

Přehled srovnatelných pozemků: 
Název: Pozemek trvalý travní porost, p.č.: 645/1 

Lokalita: údolí Kunického potoka, k.ú.Mirošovice u Říčan 

Popis: sousedství pozemku 651/1 

doprovodná zeleň podél potoka 

pozemek není zemědělsky užíván 

přístup přes pozemkyjiných vlastníků 

prodej realizován č.řízení V-6345/2022-209, datum podání 5.5.2022, Katastrální 
pracoviště Praha-východ 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  1,00 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  1,00 
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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 ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

160 000 3 776 42,37 1,00 42,37 
     

 

Název: Pozemek trvalý travní porost, p.č.: 1083/4 

Lokalita: k.ú.Mirošovice u Říčan 

Popis: sousedství dálnice 

zemědělsky užívaný pozemek 

přístup z obecní komunikace 

prodej realizován č.řízení V-16775/2022-209, datum podání 19.10.2021, Katastrální 
pracoviště Praha-východ 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  1,00 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  0,95 

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 ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

375 699 6 159 61,00 0,95 57,95 
     

 

Název: Pozemek trvalý travní porost, p.č.: 1942/2 

Lokalita: k.ú.Turkovice u Ondřejova, sousedství do 3 km 

Popis: pozemek neobdělávaný s náletovými porosty 

doprovodná zeleň podél Hrusického potoka 

přístup z obecní komunikace 

prodej realizován č.řízení V-5074/2022-209, datum podání 11.4.2022, Katastrální 
pracoviště Praha-východ 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  0,90 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  0,90 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  



- 22 - 

 

   
Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

21 560 207 104,15 0,81 84,36 
     

 

Název: Pozemek trvalý travní porost, ostatní plocha, p.č.: 1912/3, 345, 352/3 

Lokalita: pozemky k.ú.Mirošovice u Říčan 

Popis: JZ okraj katastru, sousedství chatové osady 

pozemky spolu sousedí 
louka a náletové porosty 

přístup přes obecní pozemky 

cena 1/2 pozemků 

prodej realizován č.řízení V-6324/2022-209, datum podání 5.5.2022, Katastrální 
pracoviště Praha-východ 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,05 

velikost pozemku -  1,00 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  0,98 

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 ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

435 200 9 262 46,99 1,03 48,40 
     

 

Název: Pozemek ostatní plocha jiná plocha, p.č.: 102/1 

Lokalita: údolí řeky Sázavy 

Popis: centrální část obce, sousedství jezu 

doprovodná zeleň podél řeky Sázavy 

přímý přístup z veřejné komunikace 

pozemek není zemědělsky užíván 

prodej realizován č.řízení V-3356/2022-201, datum podání 11.4.2022, Katastrální 
pracoviště Benešov 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  1,00 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  0,90 

  



- 23 - 

 

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 ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

309 000 4 353 70,99 0,90 63,89 
     

 

Minimální jednotková porovnávací cena 42 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 59 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 84 Kč/m2 

 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 

Porovnávací hodnota je stanovena na základě porovnání cen výše uvedených porovnávaných 
nemovitostí, případně jednotkových cen odvozených z těchto nemovitostí. Tyto vybrané 
porovnávané nemovitosti představují obdobné nemovitosti situované v rámci dané lokality a 
sousedství, jejichž prodej byl realizován, případně aktuálně probíhá, nebo jsou nabízeny na realitním 
trhu. Porovnávací hodnota je stanovena s ohledem na lokalitu, možnost využití, velikost, přístup, 
trvalé porosty. 
 

V dané lokalitě a okolí se pro určení obvyklé ceny podařilo pro porovnání zjistit sjednané ceny 
stejných nebo obdobných nemovitostí v adekvátním časovém období. 
 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  

[ m
2 

] 

Jednotková 
cena 

[ Kč/m2 
] 

Spoluvlastnický 
podíl 

Celková cena 
pozemku 

[ Kč ] 
ostatní plocha 657/1 5 430 50,00 1 / 4 67 875 

ostatní plocha 655/31 993 40,00 1 / 4 9 930 

ostatní plocha 655/11 392 40,00 1 / 4 3 920 

orná půda 243/4 46 50,00 1 / 4 575 

orná půda 1047 3 489 50,00 1 / 4 43 613 

orná půda 1043 3 200 40,00 1 / 4 32 000 

orná půda 850 2 895 50,00 1 / 4 36 188 

orná půda 788/3 7 100 50,00 1 / 4 88 750 

orná půda 680 (část) 4 100 50,00 1 / 4 51 250 

trvalý travní porost 655/32 1 770 40,00 1 / 4 17 700 

trvalý travní porost 651/1 1 463 40,00 1 / 4 14 630 

trvalý travní porost 645/8 597 40,00 1 / 4 5 970 

trvalý travní porost 635/1 3 574 40,00 1 / 4 35 740 

trvalý travní porost 634 450 40,00 1 / 4 4 500 

orná půda 626/3 5 548 50,00 1 / 4 69 350 

ostatní plocha 1042 219 40,00 1 / 4 2 190 

ostatní plocha 777/2 129 40,00 1 / 4 1 290 

vodní plocha 1960/39 60 30,00 1 / 4 450 

vodní plocha 1960/38 149 30,00 1 / 4 1 118 

vodní plocha 1960/37 37 30,00 1 / 4 278 
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vodní plocha 1960/9 37 30,00 1 / 4 278 

Obvyklá cena před korekcí ceny 487 595 

omezená obchodovatelnost  
spoluvlastnického podílu 

* 0,75 = 365 696,25 

zaokrouhlit  = 365 000,00 

Celková výměra pozemků 41 678 Hodnota pozemků celkem 365 000 

 

1.2. Pozemek stavební p.č.551/13 a p.č.608 (část)  

Porovnávací metoda 

Přehled srovnatelných pozemků: 
Název: Stavební pozemek, p.č.: 316/7 

Lokalita: k.ú.Mirošovice 

Popis: stavební pozemek RD 

zastavitelnost 25% 

lokalita RD 

pozemek oplocený  

přístup z obecní nezpevněné komunikace 

ing.sítě : přivedeny k pozemku 

prodej realizován č.řízení V-176/2022-209, datum podání 5.5.2022, Katastrální 
pracoviště Praha-východ 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  1,05 

poloha pozemku -  1,02 

dopravní dostupnost -  1,02 

možnost zastavění poz. -  0,80 

intenzita využití poz. -  0,80 

vybavenost pozemku -  0,80 

úvaha zpracovatele ocenění -  0,80 

  

   
Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

7 100 000 1 253 5 666,40 0,45 2 549,88 
     

 

Název: Stavební pozemek, p.č.: 300 

Lokalita: k.ú.Mirošovice 

Popis: stavební pozemek RD 

zastavitelnost 25% 

lokalita RD 

pozemek oplocený  

přístup z obecní nezpevněné komunikace 

ing.sítě : přivedeny k pozemku 

prodej realizován č.řízení V-8695/2022-209, datum podání 22.6.2022, Katastrální 
pracoviště Praha-východ 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  1,05 

poloha pozemku -  1,02 

dopravní dostupnost -  1,02 
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možnost zastavění poz. -  0,80 

intenzita využití poz. -  0,80 

vybavenost pozemku -  0,80 

úvaha zpracovatele ocenění -  0,80 

   
Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

9 000 000 1 593 5 649,72 0,45 2 542,37 
     

 

Název: Stavební pozemek, p.č.: 698/38 

Lokalita: k.ú.Mirošovice 

Popis: stavební pozemek RD 

zastavitelnost 25% 

lokalita RD 

pozemek oplocený  

přístup z obecní zpevněné komunikace 

ing.sítě : v ulici 
prodej realizován č.řízení V-12575/2022-209, datum podání 5.8.2021, Katastrální 
pracoviště Praha-východ 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  1,00 

poloha pozemku -  1,02 

dopravní dostupnost -  1,02 

možnost zastavění poz. -  0,80 

intenzita využití poz. -  0,80 

vybavenost pozemku -  0,80 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,05 

  

   

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

450 000 101 4 455,45 0,56 2 495,05 
     

 

Minimální jednotková porovnávací cena 2 495 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 2 529 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 2 550 Kč/m2 

 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 

Porovnávací hodnota je stanovena na základě porovnání cen výše uvedených porovnávaných 
nemovitostí, případně jednotkových cen odvozených z těchto nemovitostí. Tyto vybrané 
porovnávané nemovitosti představují obdobné nemovitosti situované v rámci dané lokality a 
sousedství, jejichž prodej byl realizován, případně aktuálně probíhá, nebo jsou nabízeny na realitním 
trhu. Porovnávací hodnota je stanovena s ohledem na lokalitu, možnost využití, velikost, přístup, 
trvalé porosty. 
 

V dané lokalitě a okolí se pro určení obvyklé ceny podařilo pro porovnání zjistit sjednané ceny 
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stejných nebo obdobných nemovitostí v adekvátním časovém období. 
 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  

[ m
2 

] 

Jednotková 
cena 

[ Kč/m2 
] 

Spoluvlastnický 
podíl 

Celková cena 
pozemku 

[ Kč ] 
dle  ÚP část zahrady 551/13 173 2 500,00 1 / 4 108 125 

dle ÚP stavební 
komerční 

608/(část) 3 395 1 800,00 1 / 4 1 527 750 

Obvyklá cena před korekcí ceny 1 635 875 

omezená obchodovatelnost  
spoluvlastnického podílu 

* 0,75 = 1 226 906,25 

zaokrouhlit  = 1 230 000,00 

Celková výměra pozemků 3 568 Hodnota pozemků celkem 1 230 000 

 

1.3. Pozemek stavební p.č.st.615  

Porovnávací metoda 

Přehled srovnatelných pozemků: 
Název: Stavební pozemek, p.č.: 201/6 

Lokalita: k.ú.Kaliště u Ondřejova, sousedství do 5km 

Popis: stavební pozemek 

chatová osada 

pozemek oplocený  

přístup z obecní komunikace 

ing.sítě : elektřina, vody z vrtu 

prodej realizován č.řízení V-9196/2022-209, datum podání 30.6.2022, Katastrální 
pracoviště Praha-východ 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  1,20 

poloha pozemku -  0,60 

dopravní dostupnost -  0,80 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  0,90 

úvaha zpracovatele ocenění -  0,80 

  

   

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

740 000 259 2 857,14 0,41 1 171,43 
     

 

Název: Stavební pozemek, p.č.: 560/9 

Lokalita: k.ú.Kaliště u Ondřejova, sousedství do 5km 

Popis: stavební pozemek 

chatová osada 

přístup z obecní komunikace 

ing.sítě : elektřina  

prodej realizován č.řízení V-19083/2021-209, datum podání 30.11.2021, Katastrální 
pracoviště Praha-východ 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 
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velikost pozemku -  1,50 

poloha pozemku -  0,60 

dopravní dostupnost -  0,80 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  0,95 

úvaha zpracovatele ocenění -  0,80 

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

750 000 554 1 353,79 0,55 744,58 
     

 

Název: Stavební pozemek, p.č.: 1053/21 

Lokalita: k.ú.Tehov u Říčan, sousedství do 6km 

Popis: stavební pozemek 

malá chatová osada 

přístup z obecní nezpevněné komunikace 

ing.sítě : elektřina 

prodej realizován č.řízení V-8487/2022-209, datum podání 17.06.2022, Katastrální 
pracoviště Praha-východ 

Koeficienty: 
redukce pramene ceny -  1,00 

velikost pozemku -  1,50 

poloha pozemku -  0,60 

dopravní dostupnost -  0,80 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  0,90 

úvaha zpracovatele ocenění -  0,80 

  

   
Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m

2
 ] JC [ Kč/m2

 ] KC [ Kč/m2
 ] 

1 500 000 616 2 435,06 0,52 1 266,23 
     

 

Minimální jednotková porovnávací cena 745 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 1 061 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 1 266 Kč/m2 

 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 

Porovnávací hodnota je stanovena na základě porovnání cen výše uvedených porovnávaných 
nemovitostí, případně jednotkových cen odvozených z těchto nemovitostí. Tyto vybrané 
porovnávané nemovitosti představují obdobné nemovitosti situované v rámci dané lokality a 
sousedství, jejichž prodej byl realizován, případně aktuálně probíhá, nebo jsou nabízeny na realitním 
trhu. Porovnávací hodnota je stanovena s ohledem na lokalitu, možnost využití, velikost, přístup, 
trvalé porosty. 
 

V dané lokalitě a okolí se pro určení obvyklé ceny podařilo pro porovnání zjistit sjednané ceny 
stejných nebo obdobných nemovitostí v adekvátním časovém období. 
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Druh pozemku Parcela č. Výměra  

[ m
2 

] 

Jednotková 
cena 

[ Kč/m2 
] 

Spoluvlastnický 
podíl 

Celková cena 
pozemku 

[ Kč ] 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

st.615 41 1 000,00 1 / 4 10 250 

Obvyklá cena před korekcí ceny 10 250 

omezená obchodovatelnost  
spoluvlastnického podílu 

* 0,75 = 7 687,50 

zaokrouhlit  = 8 000,00 

Celková výměra pozemků 41 Hodnota pozemků celkem 8 000 

 

4.2. Výsledky analýzy dat 
 

Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu:  

LV č.54 
1. Pozemky Mirošovice nestavební  1 058 261,- Kč 

1.1. Oceňované pozemky  1 024 224,99 Kč 

1.2. Trvalé nelesní porosty  34 036,- Kč 

  = 1 058 261,- Kč  
2. Pozemek p.č.551/13  92 699,- Kč 

3. Pozemek p.č.st.615  14 863,- Kč 

4. Pozemek p.č.680 (část)  518 213,- Kč 

LV č.54 - celkem:  1 684 036,- Kč 
Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 

LV č.54 - celkem:  421 009,- Kč 

Cena po zaokrouhlení dle § 50: - celkem:  421 010,- Kč 

Výsledná cena - celkem:  421 010,- Kč 

slovy: Čtyřistadvacetjednatisícdeset Kč 

 

Cena zjištěná dle cenového předpisu  

421 010 Kč  

slovy: Čtyřistadvacetjednatisícdeset Kč  
 

Rekapitulace tržního ocenění majetku  

LV č.54 

1. Hodnota pozemků  

1.1. Pozemky nestavební  365 000,- Kč 

1.2. Pozemek stavební p.č.551/13 a p.č.608 (část)  1 230 000,- Kč 

1.3. Pozemek stavební p.č.st.615  8 000,- Kč 

Hodnota pozemků - celkem:  1 603 000,- Kč 
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Hodnota pozemku 1 603 000 Kč 

 

 

  

Základní ceny pro ocenění podle oceňovací vyhlášky jsou vyhodnocované statisticky zpětně a 
vzhledem k výraznému pohybu cen nemovitostí nemusí odpovídat skutečnosti. 

Hodnota ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na pozemcích p.č.st.615, p.č.243/4, 
p.č.551/13, p.č.626/3, p.č.634, p.č.635/1, p.č.645/8, p.č.651/1, p.č.655/11, p.č.655/31, p.č.655/32, 
p.č.657/1, p.č.680, p.č.777/2, p.č.788/3, p.č.850, p.č.1042, p.č.1043, p.č.1047, p.č.1960/9, 
p.č.1960/37, p.č.1960/38, p.č.1960/39 (LV č.54),  k.ú.Mirošovice u Říčan, obec Mirošovice, okres 
Praha-východ činí 
 

Obvyklá cena  

1 603 000 Kč  

slovy: Jedenmilionšestsettřitisíc Kč  

Komentář ke stanovení výsledné ceny 

Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. 
 

Toto ocenění nemůže být použito k jinému účelu než je uvedeno v této zprávě. Jakékoli jiné použití či 
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. 
 
 

Nemovitost je oceněna bez závazků. 
 

5. ODŮVODNĚNÍ 

5.1. Interpretace výsledků analýzy 
V dané lokalitě se pro určení obvyklé ceny podařilo pro porovnání zjistit sjednané ceny stejných nebo 
obdobných nemovitostí v adekvátním časovém období. 

5.2. Kontrola postupu 
Byla provedena kontrola jednotlivých dílčích výpočtů a postupů, která ověřila obecnou správnost 
postupu. 
 

6. ZÁVĚR 

6.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď 

Hodnota ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na pozemcích p.č.st.615, p.č.243/4, 
p.č.551/13, p.č.626/3, p.č.634, p.č.635/1, p.č.645/8, p.č.651/1, p.č.655/11, p.č.655/31, p.č.655/32, 
p.č.657/1, p.č.680, p.č.777/2, p.č.788/3, p.č.850, p.č.1042, p.č.1043, p.č.1047, p.č.1960/9, 
p.č.1960/37, p.č.1960/38, p.č.1960/39 (LV č.54),  k.ú.Mirošovice u Říčan, obec Mirošovice, okres 
Praha-východ činí 
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OBVYKLÁ CENA 1 603 000 Kč 
slovy: Jedenmilionšestsettřitisíc Kč  

6.2. Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho 
přesnost 

Skutečností snižující přesnost závěru posudku může být skutečnost, že znalec nemá možnost, v rámci 
přípravy ani při zpracování posudku, ověřit všechna data týkající se porovnávacích nemovitých věcí, 
a to jak v případě nemovitých věcí aktuálně nabízených k prodeji, ani v případě nemovitých věcí z 
databáze zrealizovaných prodejních cen nemovitostí. 
 

SEZNAM PŘÍLOH 
 počet stran A4 v příloze: 
Fotodokumentace 2 

Mapa oblasti 1 

Územní plán 1 

Výpis z Katastru nemovitostí LV 54 5 

Kopie katastrální mapy 1 

Kopie katastrální mapy 21 

 

PŘEZKUM ZNALECKÉHO POSUDKU 
Nejedná se o přezkum znaleckého posudku podaného jiným znalcem. 

Konzultant a důvod jeho přibrání 
Znalec nepřibral konzultanta. 

Odměna nebo náhrada nákladů 

Odměna byla sjednána smluvně. 

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 číslem 2791 evidence posudků. 

V Praze 9.9.2022 
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OTISK ZNALECKÉ PEČETI 

Ing. Pavel Čoudek 

Plickova 567/11 

149 00 Praha 4 

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.12.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY ZNALECKÉHO POSUDKU 

č: 2791-56/2022 

 počet stran A4 v příloze: 
Fotodokumentace 2 

Mapa oblasti 1 

Územní plán 1 

Výpis z Katastru nemovitostí LV 54 5 

Kopie katastrální mapy 1 

Kopie katastrální mapy 21 
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Fotodokumentace 

  
st.615 243/4 

  
551/13 626/3, 657/1 

  
634, 635/1 655/31, 655/32 

  
655/31, 655/32 podél Kunického potoku 
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645/8, 651/1 645/8, 651/1 

  
680 788/3 

  
777/2 850 

  
1047 1042, 1043 
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Mapa oblasti 
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Územní plán Mirošovice 

 
pozemek p.č.680 
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Kopie katastrální mapy 
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Pozemek p.č. st.615 v k.ú. č. 695475 
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Pozemek p.č. 551/13 v k.ú. č. 695475 
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Pozemek p.č. 1960/9 v k.ú. č. 695475 
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Pozemek p.č. 1960/37 v k.ú. č. 695475 
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Pozemek p.č. 1960/38 v k.ú. č. 695475 
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Pozemek p.č. 1960/39 v k.ú. č. 695475 
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Pozemek p.č. 777/2 v k.ú. č. 695475 
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Pozemek p.č. 1042 v k.ú. č. 695475 
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Pozemek p.č. 626/3 v k.ú. č. 695475 
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Pozemek p.č. 634 v k.ú. č. 695475 
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Pozemek p.č. 635/1 v k.ú. č. 695475 
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Pozemek p.č. 645/8 v k.ú. č. 695475 
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Pozemek p.č. 655/32 v k.ú. č. 695475 
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Pozemek p.č. 788/3 v k.ú. č. 695475 
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Pozemek p.č. 850 v k.ú. č. 695475 
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Pozemek p.č. 1047 v k.ú. č. 695475 
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Pozemek p.č. 655/11 v k.ú. č. 695475 
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