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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 12471-2249/2020 

 

Objednatel znaleckého posudku: AAA INSOLVENCE OK v.o.s. 
insolvenční správce dlužníka Štěpánková Lenka, 
bytem č. p. 74, 68753 Suchá Loz 
K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín  

 

Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí a podílu 
na nemovitých věcech pro potřeby insolvenčního 
řízení č. j. KSBR 38 INS 27881/2019. 

 

Adresa předmětu ocenění: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou 

 

Prohlídka předmětu ocenění 
provedena dne: 

30.10.2020 

 

Zpracováno ke dni: 30.10.2020 
 

Zhotovitel: XP invest, s. r. o., Ing. Jitka Mašínová 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

 

Znalecký posudek obsahuje 10 stran textu včetně titulního listu a 11 stran příloh. Objednateli 
se předává ve 2 vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 11.11.2020 

  



2 

A. Nález 

1. Znalecký úkol 

1. Stanovení obvyklé ceny podílu 1/2 na pozemku parc. č. 1232/5 nacházejícího se v obci 
Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou, katastrální území Semechnice, pro potřeby 
insolvenčního řízení.  

2. Stanovení obvyklé ceny podílu 1/34 na pozemcích parc. č. 1230 a 1232/15 nacházejících se 
v obci Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou, katastrální území Semechnice, pro potřeby 
insolvenčního řízení. 

3. Stanovení obvyklé ceny pozemku parc. č. 657/1 nacházejícího se v obci Semechnice, okres 
Rychnov nad Kněžnou, katastrální území Semechnice, pro potřeby insolvenčního řízení. 

2. Základní informace 

Název předmětu 
ocenění: 

Pozemky parc. č. 1232/5, 1230, 1232/15 a 657/1, katastrální 
území Semechnice 

Adresa předmětu 
ocenění: 

Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou 

Kraj: Královéhradecký kraj 

Okres: Rychnov nad Kněžnou 

Obec: Semechnice 

Katastrální území: Semechnice 

3. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 30.10.2020.  

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

Pro vypracování posudku byly použity tyto zdroje: informace zjištěné při prohlídce, výpis z 
katastru nemovitostí, výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, 
informace realitních kanceláří, informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, 
technické řešení systému INEM. 

5. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo – pozemek parc. č. 1235/5 

Štěpánková Lenka, č. p. 74, 68753 Suchá Loz – podíl 1/2 

Vlastnické právo – pozemky parc. č. 1230, 1232/15 

Štěpánková Lenka, č. p. 74, 68753 Suchá Loz – podíl 1/34 

 



3 

Vlastnické právo – pozemek parc. č. 657/1 

Štěpánková Lenka, č. p. 74, 68753 Suchá Loz  

Nemovitosti: 

Pozemky parc. č. 1232/5, 1230, 1232/15, 657/1 nacházející se v obci Semechnice, okres 
Rychnov nad Kněžnou, katastrální území Semechnice. 

6. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace odpovídá skutečnému stavu. 

7. Celkový popis nemovitosti 

Obec Semechnice se nachází v severní části okresu Rychnov nad Kněžnou, cca 15 km od 
okresního města. Má přibližně 430 obyvatel a nemá prakticky žádnou občanskou vybavenost. 
Je obsluhována příměstskými autobusovými linkami. Má veřejné rozvody elektřiny, vody a 
kanalizace. 

Oceňované pozemky parc. č. 1232/5 a 1232/15 jsou zemědělskými pozemky, jsou součástí 
rozsáhlejších obhospodařovaných ploch severně od zastavěného území obce. Jsou přístupné 
z částečně zpevněné polní cesty. 

Pozemek parc. č. 1230 je nezpevněnou polní cestou využívanou pro obsluhu zemědělských 
ploch. Nachází se severně od zastavěného území obce, navazuje na pozemky parc. č. 1232/5 a 
1232/15. 

Pozemek parc. č. 657/1 se nachází blíže centru obce, jedná se o část remízku na svahu 
Římanského kopce. Je částečně zarostlý trvalými porosty náletového původu bez hospodářské 
hodnoty. Jiné využití se vzhledem k uspořádání krajiny nepředpokládá. 

Pozemky parc. č. 1230, 1232/15 a 657/1 jsou zatíženy historickými věcnými břemeny bez vlivu 
na cenu obvyklou. Dále jsou předmětem zástavních práv exekutorských a exekučního řízení. 
Tato omezení nejsou v ocenění zohledněna. 

8. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění 30.10.2020 jsou použity všeobecně uznávané 
a vyžadované oceňovací postupy.  

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

ZÁKON č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku) 

ČÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 1: 

„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 
oceňování. 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 
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všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných 
okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 
Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, 
důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy 
majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou 
se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k 
nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ 

Volba metody: 

Za účelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobě tržního 
porovnání. Základní metodika, která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická metoda 
porovnání pomocí indexů uvedená v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, nakladatelství 
CERM.  

Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi 
nabízenými k prodeji nebo prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak poskytuje relevantní 
informaci o tržní hodnotě, za kterou by nemovitost mohla být směněna. Při porovnávání se u 
porovnávaných nemovitostí uvažuje s mnoha faktory (např. lokalita, velikost, stav či 
příslušenství). Tyto faktory jsou zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání 
těchto parametrů a vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze. 

U pozemků parc. č. 1230 a 657/1 však nelze standardní porovnání provést. Obdobné pozemky 
jsou sice obchodovány, avšak obvykle jako součást větších komplexů (zemědělských) 
pozemků, bez rozlišení ceny. Tyto pozemky budou proto oceněny dle cenového předpisu. 
Ocenění bude provedeno dle 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. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 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. a č 188/2019 Sb. 

U pozemků parc. č. 1232/5, 1230 a 1232/15 bude dále zohledněno, že předmětem ocenění je 
pouze spoluvlastnický podíl (1/2 nebo 1/34). Takovýto podíl je hůře obchodovatelný, vlastnická 
práva jsou omezena, okruh kupujících je limitovaný. Tyto faktory je nutné v ocenění zohlednit 
srážkou, která je však vzhledem k charakteru pozemků stanovena pouze ve výši 5 %.  
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) Ocenění orné půdy 

Pozemek parc. č. 1232/5, 1232/15 katastrální území Semechnice 

Pozemek v katastrálním území Semechnice, obec Semechnice 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - účel užití K4 - 
inženýrské sítě 

K5 - další 
vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt 
Semechnice, okres Rychnov 
nad Kněžnou 

plocha 10237 + 
1101 m

2 orná půda nejsou řešeny nezjištěny 

  

1 Mokré, okres Rychnov nad 
Kněžnou 

plocha 10800 
m

2 orná půda nejsou řešeny nezjištěny 

2 Dobruška, okres Rychnov nad 
Kněžnou 

plocha 18089 
m

2 orná půda nejsou řešeny nezjištěny 

3 Kostelec nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou 

plocha 19536 
m

2 
orná půda, menší okrajové plochy 
s porosty a vodní plochy nejsou řešeny nezjištěny 

4 Opočno, okres Rychnov nad 
Kněžnou 

plocha 23357 
m

2 orná půda nejsou řešeny nezjištěny 

5 Semechnice, okres Náchod plocha 13797 
m

2 orná půda nejsou řešeny nezjištěny 

 

č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená za 

1 m
2 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena po 
redukci 

na 
pramen 

K1 – 
poloha 

K2 – 
velikost 

K3 
– 

účel 
užití 

K4 – 
inženýrské 

sítě 

K5 – 
další 

vlastnosti 

K6 – 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 29,00 Kč 0.9 26,10 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 26,10 Kč 

2 23,00 Kč Nepoužit 23,00 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 23,00 Kč 

3 21,00 Kč 0.9 18,90 
Kč 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 0.9000 21,00 Kč 

4 24,83 Kč Nepoužit 24,83 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 24,83 Kč 

5 22,61 Kč Nepoužit 22,61 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 22,61 Kč 

    
Celkem průměr 23,51 Kč 
Minimum 21,00 Kč 
Maximum 26,10 Kč 
Směrodatná odchylka – s 1,99 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice – průměr – s 21,52 Kč 
Pravděpodobná horní hranice – průměr + s 25,50 Kč 
K1 – Koeficient úpravy na polohu nemovitosti 
K2 – Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K3 – Koeficient úpravy na využití nemovitosti 
K4 – Koeficient úpravy dle vzdálenosti inženýrských sítí 
K5 – Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti 
K6 – Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lepší – horší) 
Koeficient redukce na pramen ceny – u inzerce přiměřeně nižší 

Komentář: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též srovnatelné. 
Vzorky 4 a 5 jsou realizované prodeje bez předchozí inzerce, do porovnání zařazeny pro 
blízkost k oceňované nemovitosti. 
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Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 

23,51 Kč/m2 

 

Pro oceňovaný pozemek parc. č. 1232/5 je pak cena za celek 

* 

______________10.237 m2 

= 240.672 Kč 

- po zaokrouhlení: 

241.000,-- Kč 

- za podíl po srážce 

114.000,-- Kč 

 

 

Pro oceňovaný pozemek parc. č. 1232/15 je pak cena za celek 

* 

______________1.101 m2 

= 25.885 Kč 

- po zaokrouhlení: 

26.000,-- Kč 

- za podíl po srážce 

700,-- Kč 
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II) Ocenění ostatních pozemků 

Pozemek parc. č. 1230 

 
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 711,00 Kč/m2 

 
Koeficienty obce 
Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: Do 500 obyvatel V  0,50 
O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,60 
O3. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a 

obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí 
velikosti nad 5000 obyvatel 

V  1,00 

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

II  0,85 

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

I  1,00 

O6. Občanská vybavenost v obci: Žádná vybavenost VI  0,80 
 

Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 145,00 Kč/m2 

Stavební pozemek 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  
II  Komunikace s nezpevněným povrchem  -0,03 

P4. Vlivy ostatní neuvedené  
II  Bez dalších vlivů  0,00 

P5. Komerční využití  
I   Bez možnosti komerčního využití   0,30 

  
4 

 

Úprava základní ceny pozemků komunikací I = P5 * (1 + Pi) = 0,231 
  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  145,-  0,231  1,000    33,50 
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Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 3 ostatní plocha - 
ostatní komunikace 

1230 3 117 33,50 104 419,50 

Ostatní stavební pozemek - celkem 3 117  104 419,50 

Pozemek parc. č. 1230 - zjištěná cena celkem =  104 419,50 Kč 

- po zaokrouhlení dle §50: 

104.420,-- Kč 

- za podíl po srážce 

2.900,-- Kč 

 

Pozemek parc. č. 657/1 

Jiný pozemek oceněný dle § 9 

Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 
[Kč/m2]   

Koeficienty Index P Index T Úprava 
Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 9 odst. 5 - jiné pozemky - hospodářsky nevyužitelné pozemky  
§ 9 odst. 5  5,97  0,25     40 %  2,09 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Srážka 
 

Cena 
[Kč] 

§ 9 odst. 5 trvalý travní 
porost 

657/1 138 2,09   288,42 

Jiný pozemek - celkem 138  288,42 

Pozemek parc. č. 657/1 - zjištěná cena celkem =  288,42 Kč 

- po zaokrouhlení dle §50: 

290,-- Kč 

- zaokrouhlení za celek: 

300,-- Kč 
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C. REKAPITULACE: 

I. Ocenění orné půdy    – pozemek parc. č. 1232/5 (podíl 1/2) 

114.000,-- Kč 

– pozemek parc. č. 1232/15 (podíl 1/34) 

700,-- Kč 

II. Ocenění ostatních pozemků – pozemek parc. č. 1230 (podíl 1/34) 

2.900,-- Kč 

– pozemek parc. č. 657/1 

300,-- Kč 
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ZÁVĚR: 

1. Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám 
polohy nemovitostí je obvyklá cena podílu 1/2 na nemovitých věcech LV 141 v daném 
místě a čase stanovena po zaokrouhlení na 

114.000 Kč 

Slovy: jednostočtrnácttisíc korun 

2. Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám 
polohy nemovitostí je obvyklá cena podílu 1/34 na nemovitých věcech LV 156 v daném 
místě a čase stanovena po zaokrouhlení na 

3.600 Kč 

Slovy: třitisícešestset korun 

3. Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám 
polohy nemovitostí je obvyklá cena nemovitých věcí LV 330 v daném místě a čase 
stanovena po zaokrouhlení na 

300 Kč 

Slovy: třista korun 

 

Vypracoval: 

XP invest, s. r. o., Ing. Jitka Mašínová 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

 

V Praze, dne 11.11.2020 

 

D. Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, 
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o 
znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem spravedlnosti České 
republiky, č. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 2012 do prvního oddílu seznamu ústavů 
kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění 
pro ceny a odhady nemovitostí.  

Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 12471-2249/2020 znaleckého deníku. 
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E. Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 
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Pořízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 10800 m
2
, Mokré, okres 

Rychnov nad Kněžnou 

Celková cena:  313.200 Kč  

Adresa: Mokré, okres Rychnov nad 
Kněžnou  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou   Plocha pozemku (m2)   10800  
 Cena   313 200 Kč   Současné využití   zemědělská 

půda  

Slovní popis 

 Zemědělský pozemek v k.ú. Mokré. Pozemek je využívaný jako orná půda. V současnosti je 
pozemek zahrnut do probíhajících komplexních pozemkových úprav. Celková plocha 
pozemku je 10800 m2.  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 18089 m
2
, Dobruška, 

okres Rychnov nad Kněžnou 

Celková cena:  416.047 Kč  

Adresa: Dobruška, okres Rychnov nad 
Kněžnou  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

 Adresa   Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou   Číslo řízení   V-2642/2020-
607  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 416 047 Kč   Plocha pozemku (m2)   18089  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 01.06.2020   Současné využití   zemědělská 
půda  

Slovní popis 

 Nabízíme k prodeji ornou půdu v katastru Dobruška. Celková výměra pozemků na listu 
vlastnictví 2309 (parcely 1829 a 2060) činí 18.089m2. Parcely jsou přístupné přes obecní 
pozemky.  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 19536 m
2
, Kostelec nad 

Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou 

Celková cena:  410.256 Kč  

Adresa: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov 
nad Kněžnou  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci) 

 Adresa   Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad 
Kněžnou  

 Plocha pozemku (m2)   19536  

 Cena   410 256 Kč   Současné využití   zemědělská 
půda  

Slovní popis 

 Exkluzivně nabízím k prodej zemědělské pozemky v katastru obce Kostelecká Lhota.   Jde o 
parcely č. 442/32, 442/35, 447/2, 516/2, 516/25, 516/26 a 526/36 zapsané na LV 228. Tyto 
pozemky mají celkovou výměru 19 468 m2. Dále jde o podíl 2/26 na parcele č. 512/26. Tato 
parcela má celkovou výměru 883 m2, nabízený podíl pak 68 m2.   Jedná se parcely, které leží 
v blízkosti města Kostelec na Orlicí.   Více informací je možné získat na telefonním čísle 
nebo e-mailu.  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5  

 

  

 

 


