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ZNALECKÝ   POSUDEK 

č. 5 471 - 22/2022 

 
o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/3 nemovitostí na LV č. 546- zemědělských pozemků 
parc.č. 1304 a parc.č. 1307 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy, nemovitostí na LV č. 541, lesního 
pozemku parc.č. 1309 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy, nemovitostí na LV č. 340 – zemědělského 
pozemku parc.č. 1302 v k.ú. Kujavy obci Kujavy a nemovitostí na LV č. 1112 – zemědělských 
pozemků parc.č. 2846 a 3011 v k.ú. Butovice v obci Studénka.    
 
   
Objednatel posudku:           BONA ELECTA s.r.o., Štefánikova 1163 
                                               742 21 Kopřivnice 
                                                                                             
Účel posudku:            Stanovit obvyklou cenu nemovitostí  pro dražbu 
 
Posudek vypracoval:  Ing. Lacina Jiří, znalec v oboru ekonomika, stavebnictví, 
                                                 bytem Veřovice č.p. 388, PSČ: 742 73, 
                                                 mobil: 739 507 000, email: info@jirilacina.cz  

 odvětví ceny a odhady nemovitostí, stavby obytné,  
        stavby průmyslové   
 odvětví ceny a odhady movitostí, strojů a zařízení, vozidel, 

zemědělské a manipulační techniky 
 odvětví ceny a odhady podniků, akcií, cenných papírů a 

           ochranných známek 
 Expert oceňování nemovitostí, certifikovaný CO ÚIS -

č.106/21/QEN/2003. 
 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT č.1102183 
 Odhadce nemovitostí QON č. 1555/06 -certifikát 

 

Datum místního šetření:          27.04.2022 
 

Datum, ke kterému je provedeno ocenění: 27.04.2022 
 
 
Použitý oceňovací předpis: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění   
                                                      včetně novely č. 237/2020 Sb.,  vyhlášky č. 441/2013 Sb.,  
                                                      MF ČR k provedení některých ustanovení zákona o oceňování  
                                                      majetku v aktuálním znění vyhláška č. 424/2021 Sb.. 
 
 
Zvláštní požadavky objednatele : stanovit obvyklou cenu pro dražbu 
 
 
Ve Veřovicích : 02.05.2022 
 
 
 Tento znalecký posudek obsahuje 45 stran včetně příloh je zpracován ve třech vyhotoveních z 
nichž se dvě předávají objednavateli. 



2 

1.  NÁLEZ 
 
1.1 Zadání znaleckého posudku 
  

Zadáním znaleckého posudku je stanovit obvyklou cenu spoluvlastnického podílu 1/3 
nemovitostí pro potřeby dražby ve věci dlužníka Hany Markiewiczové, trvale bytem Slezské 
náměstí 1/1, 743 01 Bílovec a to nemovitosti dle jednotlivých listu vlastnictví:  

I. Nemovitostí na LV č. 546 – zemědělských pozemků parc.č. 1304 – orná půda o výměře 
228m2, parc.č. 1307 -  trvalý trávní porost o výměře 3 970m2 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy. 

II. Nemovitostí na LV č. 541- lesního pozemku parc.č. 1309 o výměře 689m2 v k.ú. Kujavy 
v obci Kujavy. 

III. Nemovitostí na LV č. 340 a to zemědělského pozemku parc.č. 1302 – orná půda o výměře 
19 203m2 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy. 

IV. Nemovitostí na LV č. 1112 zemědělských pozemků orná půda –parc.č. 2846 o výměře 
16 612m2 a parc.č. 3011 o  výměře 4 212m2 v k.ú. Butovice v obci Studénka.  

 
 
1.2 Popis oceňované nemovitosti 
  

V rámci tohoto posudku budou oceněny nemovitostí na LV č. 546, 541 a 340 v k.ú. Kujavy 
v obci Kujavy, které se nachází v okrajové části obce vedle areálu zemědělského družstva, které se 
nachází po levé straně silnice směřující z Kujav do Pustějova nebo Hladkých Životic. Jedná se o 
zemědělské pozemky orná půda- parc.č. 1304 a 1302, pozemek trvalý trávní porost a lesní pozemek 
s lesním porostem. Zemědělské pozemky jsou určeny k zemědělské produkci, na pozemcích se 
nachází orba a trávní porost, lesní pozemek je určen k plnění funkce lesa, na pozemku se nachází 
lesní listnatý porost smíšeného charakteru, pozemky budou oceněny jako zemědělské a lesní 
pozemek s lesním porostem.  

Obec Kujavy jsou samostatnou obcí s počtem 538 obyvatel dle aktuálního stavu a přísluší 
pod okres Nový Jičín.  
 Dále budou oceněny zemědělské pozemky na LV č. 1112 a to parc.č. 2846 a 3011 v k.ú. 
Butovice v obci Studénka, které se nachází v nezastavěné části obce – volné krajině, pozemek 
parc.č. 2846 se nachází po pravé straně komunikace vedoucí z Pustějova do Studénky, tvoří část 
lánu, je určen k zemědělské produkci, na pozemku se nachází orba. Pozemek parc.č. 3011 se 
nachází po pravé straně komunikace vedoucí z Pustějova do Bílova v Blízkosti lokality zvané u 
Dolního Dvora. 
Znalec při zpracování znaleckého posudku, bude vycházet ze skutečného stavu, který zjistil při 
místním šetření. 
    
  
1.3. Podklady pro vypracování posudku 
Pro vypracování posudku byly použity následující podklady: 
 
1.3.1 Výpisy z katastru nemovitostí  
 
1.3.2 Katastrální mapy  
 
1.3.3. Výsledky místního šetření spojené s prohlídkou nemovitosti. 
  
1.3.4 Informace z LHP 
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1.3.5 Pro ocenění byl použit cenový předpis: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku,  
v aktuálním znění včetně novely č. 237/2020 Sb. vyhlášky MF ČR k provedení některých 
ustanovení zákona o oceňování majetku, vyhláška č. 441/2013 Sb.,  v aktuálním znění včetně 
novely  vyhlášky č. 424/2021 Sb.. 

 
 
1. 4. Metodika ocenění 
 
Znalec pro zjištění obvyklé ceny spoluvlastnického podílu 1/3 nemovitostí na LV č. 546, 541 a 340 
v k.ú. Kujavy v obci Kujavy a nemovitostí na LV č. 1112 v k.ú. Butovice v obci Studénka se 
použije: 
Ocenění dle věcnou hodnotou dle platného cenového předpisu - zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku,  v aktuálním znění včetně novely č. 237/2020 Sb. vyhlášky MF ČR k provedení 
některých ustanovení zákona o oceňování majetku, vyhláška č. 441/2013 Sb.,  v aktuálním znění 
včetně novely  vyhlášky č. 424/2021 Sb.. 
Zjišťování ceny se provádí metodikami, které jsou výše uvedeny a blíže popsány při použití 
konkrétní metodiky. Výnosová metoda ocenění se použije v případě, kdy je nemovitost pronajata.  

Porovnávací metoda – porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a 
cenou sjednanou při jeho prodeji.    

 
 
2. POSUDEK  - ocenění nemovitostí  
    
Posudek I. :   Ocenění dle cenového předpisu.  
 
Posudek II :  Porovnávací způsob ocenění                 
 
Posudek III :  Stanovení obvyklé ceny 
 
 

 
 
 

Posudek I. :   Ocenění dle cenového předpisu.  
    
 Ocenění nemovitostí je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku,  
v aktuálním znění včetně novely č. 237/2020 Sb. vyhlášky MF ČR k provedení některých 
ustanovení zákona o oceňování majetku, vyhláška č. 441/2013 Sb.,  v aktuálním znění včetně 
novely  vyhlášky č. 424/2021 Sb.. 
 V rámci tohoto znaleckého posudku budou oceněny: 

 
I. Nemovitosti na LV č. 546-podíl 1/3  
 
2.1. Zemědělské pozemky v k.ú. Kujavy                                  § 6 
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II. Nemovitosti na LV č. 541-podíl 1/3  
 
2.2. Lesní pozemek v k.ú. Kujavy                                            § 7 
 
2.3. Lesní porost na lesním pozemku                                     § 45 
 
 
III. Nemovitosti na LV č. 340-podíl 1/3  
 
2.4. Zemědělský pozemek v k.ú. Kujavy                                  § 6 
 
 
IV. Nemovitosti na LV č. 1112-podíl 1/3  
 
2.5. Zemědělské pozemky v k.ú. Butovice                                § 6 
 
 
 
 
 
 
 

I. Nemovitosti na LV č. 546-podíl 1/3  
 
2.1. Zemědělské pozemky v k.ú. Kujavy                                                         § 6 
 
2.1.1 Popis 

V této části budou oceněny zemědělské pozemky orná půda - parc.č. 1304 o výměře 228m2 
a parc.č. 1307 – trvalý trávní porost o výměře 3 970m2 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy. 

 Pozemky se nachází v nezastavěné části obce vedle areálu zemědělského družstva tvoří 
ucelený celek, jsou určeny k zemědělské produkci.        
 Pozemky budou oceněny ve smyslu § 6 odstavec 1,2 a) vyhlášky č. 441/2013 Sb., 
k provedení zákona o oceňování majetku v aktuálním znění včetně novely č. 424/2021 Sb., kde 
základní cena pozemku evidovaného v katastru nemovitostí orná půda, trávní porost, zahrada, 
ovocný sad nebo trvalý trávní porost se určí podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které 
jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, je-li pozemek bonitován. Pozemku bylo přiděleno BPEJ, 
které bude uvedeno v následující tabulce a bude přiřazena jednotlivá cena pro dané BPEJ.  
 Základní cena zemědělského pozemku se určí podle odst. 2 a 3 a upraví se včetně zdůvodnění 
přirážkami a srážkami podle přílohy č. 5 k této vyhlášce. Naše oceňované pozemky se nachází v k.ú. 
Kujavy, spadá úprava zemědělských pozemků dle přílohy č. 5 pol.č. 1.7- obce s počtem 5-10 000 
obyvatel, pak znalec ve smyslu ustanovení přílohy č. 5 vysvětlivka č. 7, kdy oceňovaný zemědělský 
pozemek je v okolí současně dvou nebo více měst a obcí, nebo s nimi sousedí, uplatňuje se ta 
přirážka podle položky 1. jejíž hodnota v procentech je nejvyšší. V tomto případě znalec použije 
přirážku dle pol.č.1.7.2.- území sousední katastrální území ve výši 40 %.   
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2.1.2 Ocenění    
 

Ocenění zemědělských pozemků podle § 6 
Parc. 
Číslo 

Druh Výměra 
(m2) 

KÓD 
BPEJ 

ZC 
Kč/m2 

P-T23 
 

S-T 23 
 

ZCU 
Kč/m2 

Cena 
Kč 

1304 Orná půda 228 64300 10,03 1,40 1,00 14,042 3 201,58 
1307 Trávní porost 3 898 64300 10,03 1,40 1,00 14,042 54 735,72 
1307 Trávní porost 72 65600 10,34 1,40 1,00 14,476 1 042,27 

Celkem pozemky   58 979,57 
Spoluvlastnický podíl 1/3 pozemků činí:  19 659,86 
 
 Cena spoluvlastnického podílu 1/3 zemědělských pozemků parc.č. 1304 a 1307 v k.ú. 
Kujavy v obci Kujavy, dle § 6 vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění včetně novely č. 
424/2021 Sb. činí …………………………………………………………….….…  19  659,86 Kč 
 
 
 Zjištěná administrativní cena spoluvlastnického podílu 1/3 nemovitosti na LV č. 
546 a to zemědělských pozemků parc.č. 1304 a 1307 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy, podle 
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění včetně novely č. 
237/2020 Sb., oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění včetně novely č. 
424/2021 Sb. a po zaokrouhlení dle § 50 činí:………….……………….….  19  660,- Kč 
 
 
 

II. Nemovitosti na LV č. 541-podíl 1/3  
 
2.2. Lesní pozemek v k.ú. Kujavy                                                                     § 7 
 
2.2.1 Popis 
 V této části bude oceněn lesní pozemek parc.č. 1309 o výměře 689m2 v k.ú. Kujavy v obci 
Kujavy. Pozemek se nachází v sousedství areálu zemědělského družstva, volně navazuje na 
zemědělský pozemek parc.č. 1307, tvoří část mezi místním vodním tokem a zemědělským 
pozemkem, je porostlý lesním porostem smíšeného charakteru, jednotného stáří. Pro ocenění 
lesního pozemku byl stanovený hospodářský soubor 197, lesní typ LT 2L1 a dle přílohy č.6 
k tomuto lesnímu typu odpovídá cena 6,35 Kč/m2.  Informace o lesním pozemku a porostu byly 
převzaty z LHP.  

2.2.2 Ocenění   
 

 Ocenění lesního pozemku podle § 7 
Parc. 
Číslo 

Druh Výměra 
(m2) 

Hosp. 
Soubor 

Lesní typ  
 

ZC 
Kč/m2 

S  ZCU 
Kč/m2 

Cena 
Kč 

1309 Lesní pozemek 689 197 LT 2L1 6,35 1,00 6,35 4 375,15 
Celkem pozemek 4 375,15 

 
Cena lesního pozemku parc.č. 1309 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy, dle § 7, vyhlášky č. 441/2013 
Sb. v aktuálním znění novely č. 424/2021 Sb. činí: …………………………..…..  4  375,15 Kč  
 



6 

2.3. Lesní porost  na lesním pozemku                                              § 45    
 
2.4.1 Ocenění  
 V této části znaleckého posudku bude oceněn lesní porost na lesním pozemku parc.č. 1309 
v k.ú. Kujavy v obci Kujavy. Jedná se o porost smíšený listnatý, jednotného stáří. Údaje o lesním 
porostu znalec zjistil z lesního hospodářského plánu.   
Ocenění je  prováděno podle § 45- zjednodušeným způsobem pro účely daně z převodu nemovitostí 
se cena lesního porostu zjistí  podle odst.1, je součinem dílčích cen jednotlivých skupin dřevin v 
poměru jejich plošného zastoupení v oceňovaném lesním porostu.  
Cena jednotlivých skupin se zjistí podle vzorce:   ZCSD = VSD x CSD x Ba        
V němž : ZCSD – určená cena skupiny dřevin v Kč  
               VSD – výměra zastoupené skupiny dřevin v m2    
               CSD – cena v Kč/m2 pro příslušnou skupinu dřevin, věk bonitní stupeň a zakmenění 1,0  
                         z tabulek č.1-6 v příloze č. 35 k této vyhlášce 
                Baa – zakmenění porostu ve věku ke dni ocenění  
 
2.3.2 Vstupní hodnoty:  
 
a) –  pozemky parc.č. 1309 -  hospodářský soubor 197, lesní typ 2L1, zakmenění 0,8   
Aktualizované údaje LHP předmětné lesní porostní skupiny  
Celková plocha skupiny v m2 …………………………….. 689m2 
Kategorie lesa ………………………………………………. Hospodářský les  
Doba obmytí …………………………………………………90 roků 
Lesní typ skupiny …………………………………………… 2L1 
Pásmo ohrožení / stupeň poškození exhaláty……………….. B -0 
Věk porostní skupiny ………………………………………. 99 roků 
Zakmenění …………………………………………………. 0,8 
 
2.3.3 Ocenění:   
 
Jasan   - 70% z výměry  
ZCSD  = 482,30 x 26,04 x 0,8 = 10 047,27 Kč 
 
Olše   - 30% z výměry  
ZCSD  = 206,70 x 3,67 x 0,8 = 606,87 Kč 
 
 
2.3.4 Rekapitulace lesního porostu:  
Porost jasan celkem: …………………………  10 047,27 Kč 
Porost olše celkem: ………………………….        606,87 Kč 
Lesní porost celkem: ……………………….. 10 654,14 Kč 
 
Cena lesního porostu na lesním pozemku parc.č. 1309 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy, dle § 45 
vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění novely č. 424/2021 Sb. činí:………  10  654,14  Kč 
 
2.3.5 Rekapitulace nemovitostí na LV č. 541:  
 
Lesní pozemek celkem: …………………   4 375,15 Kč 
Lesní porost celkem: …………………….10 654,14 Kč 
Nemovitosti celkem: ………………….  15 029,29 Kč 
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Spoluvlastnický podíl 1/3 činí: 15 029,29 / 3 = …………………..  5 009,76Kč 
 
 Zjištěná administrativní cena spoluvlastnického podílu 1/3 nemovitosti na LV č. 
541 a to lesního pozemku s lesním porostem parc.č. 1309 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy, 
podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění včetně novely č. 
237/2020 Sb., oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění včetně novely č. 
424/2021 Sb. a po zaokrouhlení dle § 50 činí:………….……………….….  5  010,- Kč 
 
 
 
 

III. Nemovitosti na LV č. 340-podíl 1/3  
 
2.4. Zemědělský pozemek v k.ú. Kujavy                                                         § 6 
 
2.4.1 Popis 

V této části bude oceněn zemědělský pozemek orná půda - parc.č. 1302 o výměře 19 203m2 
v k.ú. Kujavy v obci Kujavy. 

 Pozemek se nachází naproti areálu zemědělského družstva, tvoří ucelený celek, je určen 
k zemědělské produkci.        
 Pozemek bude oceněn ve smyslu § 6 odstavec 1,2 a) vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení 
zákona o oceňování majetku v aktuálním znění včetně novely č. 424/2021 Sb., kde základní cena 
pozemku evidovaného v katastru nemovitostí orná půda, trávní porost, zahrada, ovocný sad nebo 
trvalý trávní porost se určí podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou uvedeny v 
příloze č. 4 k této vyhlášce, je-li pozemek bonitován. Pozemku bylo přiděleno BPEJ, které bude 
uvedeno v následující tabulce a bude přiřazena jednotlivá cena pro dané BPEJ.  
 Základní cena zemědělského pozemku se určí podle odst. 2 a 3 a upraví se včetně zdůvodnění 
přirážkami a srážkami podle přílohy č. 5 k této vyhlášce. Naše oceňované pozemky se nachází v k.ú. 
Kujavy, spadá úprava zemědělských pozemků dle přílohy č. 5 pol.č. 1.7- obce s počtem 5-10 000 
obyvatel, pak znalec ve smyslu ustanovení přílohy č. 5 vysvětlivka č. 7, kdy oceňovaný zemědělský 
pozemek je v okolí současně dvou nebo více měst a obcí, nebo s nimi sousedí, uplatňuje se ta 
přirážka podle položky 1. jejíž hodnota v procentech je nejvyšší. V tomto případě znalec použije 
přirážku dle pol.č.1.7.2.- území sousední katastrální území ve výši 40 %.   
 
2.4.2 Ocenění    
 

Ocenění zemědělských pozemků podle § 6 
Parc. 
Číslo 

Druh Výměra 
(m2) 

KÓD 
BPEJ 

ZC 
Kč/m2 

P-T23 
 

S-T 23 
 

ZCU 
Kč/m2 

Cena 
Kč 

1302 Orná půda 19 203 64300 10,03 1,40 1,00 14,042 269 648,53 

Celkem pozemky  269 648,53 

Spoluvlastnický podíl 1/3 pozemků činí:  89 882,84 
 
 Cena spoluvlastnického podílu 1/3 zemědělského pozemku parc.č. 1302 v k.ú. Kujavy 
v obci Kujavy, dle § 6 vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění včetně novely č. 424/2021 
Sb. činí …………………………………………………………….….……………...  89  882,84 Kč  
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 Zjištěná administrativní cena spoluvlastnického podílu 1/3 nemovitosti na LV č. 
340 a to zemědělského pozemku parc.č. 1302 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy, podle 
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění včetně novely č. 
237/2020 Sb., oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění včetně novely č. 
424/2021 Sb. a po zaokrouhlení dle § 50 činí:………….…………….….  89  880,- Kč 
 
 
 

IV. Nemovitosti na LV č. 1112-podíl 1/3  
 
2.5. Zemědělské pozemky v k.ú. Butovice                                                         § 6 
 
2.5.1 Popis 

V této části budou oceněny zemědělské pozemky orná půda - parc.č. 2846 o výměře 16 
612m2 a parc.č. 3011 o výměře 4 212m2 v k.ú. Butovice v obci Studénka. 

 Pozemky se nachází v nezastavěné části obce- volné krajině, tvoří část lánu, jsou určeny 
k zemědělské produkci.        
 Pozemky budou oceněny ve smyslu § 6 odstavec 1,2 a) vyhlášky č. 441/2013 Sb., 
k provedení zákona o oceňování majetku v aktuálním znění včetně novely č. 424/2021 Sb., kde 
základní cena pozemku evidovaného v katastru nemovitostí orná půda, trávní porost, zahrada, 
ovocný sad nebo trvalý trávní porost se určí podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které 
jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, je-li pozemek bonitován. Pozemku bylo přiděleno BPEJ, 
které bude uvedeno v následující tabulce a bude přiřazena jednotlivá cena pro dané BPEJ.  
 Základní cena zemědělského pozemku se určí podle odst. 2 a 3 a upraví se včetně zdůvodnění 
přirážkami a srážkami podle přílohy č. 5 k této vyhlášce. Naše oceňované pozemky se nachází v k.ú. 
Butovice, spadá úprava zemědělských pozemků dle přílohy č. 5 pol.č. 1.7- obce s počtem 5-10 000 
obyvatel, pak znalec ve smyslu ustanovení přílohy č. 5 vysvětlivka č. 7, kdy oceňovaný zemědělský 
pozemek je v okolí současně dvou nebo více měst a obcí, nebo s nimi sousedí, uplatňuje se ta 
přirážka podle položky 1. jejíž hodnota v procentech je nejvyšší. V tomto případě znalec použije 
přirážku dle pol.č.1.7.1.- území obce ve výši 80 %.   
 
2.5.2 Ocenění    
 

Ocenění zemědělských pozemků podle § 6 
Parc. 
Číslo 

Druh Výměra 
(m2) 

KÓD 
BPEJ 

ZC 
Kč/m2 

P-T23 
 

S-T 23 
 

ZCU 
Kč/m2 

Cena 
Kč 

2846 Orná půda 57 64310 8,80 1,80 1,00 15,84 902,88 
2846 Orná půda 15 540 64610 7,08 1,80 1,00 12,744 198 041,76 
2846 Orná půda 1 015 64911 4,55 1,80 1,00 8,19 8 312,85 
3011 Orná půda 151 64600 8,20 1,80 1,00 14,76 2 228,76 
3011 Orná půda 4 061 64610 7,08 1,80 1,00 12,744 51 753,38 

Celkem pozemky  261 239,63 

Spoluvlastnický podíl 1/3 pozemků činí:  87 079,88 
 
 Cena spoluvlastnického podílu 1/3 zemědělských pozemků parc.č. 2846 a 3011 v k.ú. 
Butovice v obci Studénka, dle § 6 vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění včetně novely č. 
424/2021 Sb. činí …………………………………………………………….….…  87  079,88 Kč 
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 Zjištěná administrativní cena spoluvlastnického podílu 1/3 nemovitosti na LV č. 
1112 a to zemědělských pozemků parc.č. 2846 a 3011 v k.ú. Butovice v obci Studénka, 
podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění včetně novely č. 
237/2020 Sb., oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění včetně novely č. 
424/2021 Sb. a po zaokrouhlení dle § 50 činí:………….…………….….  87  080,- Kč 
 
 
 
 

POSUDEK II:  Porovnávací způsob ocenění                 
 
3.1 Popis 

Srovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním 
s obdobnými, k  datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek, obecně např. 
druhu, účelu věcí, koncepce a technických parametrů, kvality provedení atd. Specifická kritéria jsou 
u nemovitostí, které nelze vyrábět sériově a přemísťovat je. 
     Platí, že obecná cena CO se zjistí vynásobením časové ceny CČ (reprodukční cena snížená o 
opotřebení - věcná hodnota) průměrným koeficientem prodejnosti KP v daném místě a čase podle 
vztahu:                                       CO = CČ * KP 
     Koeficient prodejnosti je definován jako poměr mezi zprůměrovanými skutečně dosaženými 
prodejními cenami a časovými cenami věcí určitého, resp. srovnatelného typu v rozhodné době a 
v rozhodném místě. Matematicky je koeficient prodejnosti definován vztahem: 
 
           průměrná cena prodejní                 cen prodejních          
KP =        =      
           průměrná cena časová                    cen časových 
 
       Cílem srovnávací metody je, aby odhadce se znalostí trhu nemovitostí v daném místě a 
čase zvolil přiměřené srovnávací objekty a na základě uskutečněných prodejů z vypočtené ceny 
časové a výnosové přiměřeně odvodil srovnávací cenu oceňované nemovitosti. 
    
 Cílem tohoto posudku je seřadit alespoň 3 nemovitostí přibližně stejné velikosti a vyhodnotit 
minimální a maximální cenu, průměrnou cenu nemovitostí.  Jelikož není známá prokazatelná cena, 
za kterou by byl v daném místě v nedávné minulosti realizovány převody obdobných nemovitostí 
stejného charakteru a velikostí, konstrukčního provedení, provádí se srovnávací vyjádření hodnoty 
nemovitostí, která dle metodiky je určena propočtem z věcné ceny nemovitosti s odrazem její 
skutečné ceny z hlediska situování, trhu nemovitostí a dalších faktorů.  
 
Porovnávací hodnota nemovitostí se obecně zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji nebo 
koupěmi v daném místě a čase, tedy porovnáním již sjednaných cen obdobných nemovitostí v obci, 
nebo ve srovnatelných obcích, při čemž se vychází se shodného nebo srovnatelného účelu užití, 
z obdobné polohy a případné stavebně technického stavu nebo připravenosti.  
 
Pokud informace o realizovaných prodejích chybí, nebo jsou nedostupné, je možné obvyklou cenu 
stanovit na základě porovnání s cenami obdobných nemovitostí v obci, nebo srovnatelných obcí, 
získaných z inzerce a nabídek realitních kanceláří. V principu se jedná o vyhodnocení trhu 
s nemovitými věcmi srovnatelnými svým charakterem, se shodným nebo srovnatelným účelem užití 
v dané lokalitě nebo případně urbanisticky a demograficky srovnatelné lokalitě.  
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3.2. Porovnávací způsob zemědělských pozemků v k.ú. Kujavy na LV č. 546- podíl 1/3 : 
 
V této části posudku bude provedena porovnávací metoda zemědělských pozemků v obci Kujavy a 
okolí do 10 km, dle realitních prodejů. Bude použito srážky ve výši -5% z důvodu, že se jedná o 
nabízené ceny nikoliv uskutečněné.  
 
 

Lokalita Užitná 
plocha 

Pozemek Požadovaná 
cena 

Jednotková 
cena 

Koeficien
t celkový 

Upravená cena 

 
Popis pozemku  M2 m2 Kč Kč/m2 KC Kč/m2 

Bílovec  0 5 647 163 763 29,00 0,95 27,55 

Fulnek  0 20 832 562 464 27,00 0,95 25,65 

Bílovec  0 14 830 563 539 38,00 0,95 36,10 

Fulnek  0 5 676 222 000 39,11 0,95 37,16 

Fulnek  0 5 908 265 000 44,85 0,95 42,61 
Průměrná cena 33,81 Kč/m2 

 

Porovnávací hodnota nemovitostí na LV č. 546 podíl 1/3  

Průměrná cena 33,81 Kč/m2 

Celková výměra oceňovaných pozemků činí:    4 198 m2 

Porovnávací hodnota  141 934,38 Kč 
Porovnávací hodnota spoluvlastnického podílu 1/3 činí  47 311,46 Kč 

 
 
Hodnota spoluvlastnického podílu 1/3 nemovitých věcí na LV č. 546- zemědělských 
pozemků parc.č. 1304 a 1307 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy, dle porovnávacího způsobu, 
ke dni ocenění po zaokrouhlení činí:.………………………………….….  47  310,- Kč   

 
 
 
3.3. Porovnávací způsob lesního pozemku v k.ú. Kujavy na LV č. 541- podíl 1/3 : 
 
V této části posudku bude provedena porovnávací metoda lesních pozemků v obci Kujavy a okolí 
do 5 km, dle realitních prodejů. Bude použito srážky ve výši -5% z důvodu, že se jedná o nabízené 
ceny nikoliv uskutečněné.  
 
 

Lokalita Užitná 
plocha 

Pozemek Požadovaná 
cena 

Jednotková 
cena 

Koeficien
t celkový 

Upravená cena 

 
Popis pozemku  M2 m2 Kč Kč/m2 KC Kč/m2 

Fulnek - Lukavec 0 9 770 458 873 46,97 0,95 44,62 

Fulnek - Jestřábí 0 1 203 36 100 30,00 0,95 28,51 

Studénka  0 2 075 74 700 36,00 0,95 34,20 

Fulnek - Děrné 0 7 257 217 710 30,00 0,95 28,51 

Kunín  0 9 234 400 000 43,31 0,95 41,15 
Průměrná cena 35,40 Kč/m2 
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Porovnávací hodnota nemovitostí na LV č. 541 podíl 1/3  

Průměrná cena 35,40 Kč/m2 

Celková výměra oceňovaných pozemků činí:    689 m2 

Porovnávací hodnota  24 390,60 Kč 
Porovnávací hodnota spoluvlastnického podílu 1/3 činí  8 130,20 Kč 

 
Hodnota spoluvlastnického podílu 1/3 nemovitých věcí na LV č. 541- lesního pozemku 
parc.č. 1309 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy, dle porovnávacího způsobu, ke dni ocenění 
po zaokrouhlení činí:.…………………………………………………..…….  8  130,- Kč   

 
 
3.4. Porovnávací způsob zemědělských pozemků v k.ú. Kujavy na LV č. 340- podíl 1/3 : 
 
V této části posudku bude provedena porovnávací metoda zemědělských pozemků v obci Kujavy a 
okolí do 5 km, dle realitních prodejů. Bude použito srážky ve výši -5% z důvodu, že se jedná o 
nabízené ceny nikoliv uskutečněné .  
 
 

Lokalita Užitná 
plocha 

Pozemek Požadovaná 
cena 

Jednotková 
cena 

Koeficien
t celkový 

Upravená cena 

 
Popis pozemku  M2 m2 Kč Kč/m2 KC Kč/m2 

Bílovec  0 5 647 163 763 29,00 0,95 27,55 

Fulnek  0 20 832 562 464 27,00 0,95 25,65 

Bílovec  0 14 830 563 539 38,00 0,95 36,10 

Fulnek  0 5 676 222 000 39,11 0,95 37,16 

Fulnek  0 5 908 265 000 44,85 0,95 42,61 
Průměrná cena 33,81 Kč/m2 

 

Porovnávací hodnota nemovitostí na LV č. 340 podíl 1/3  

Průměrná cena 33,81 Kč/m2 

Celková výměra oceňovaných pozemků činí:    19 203 m2 

Porovnávací hodnota  649 253,43 Kč 
Porovnávací hodnota spoluvlastnického podílu 1/3 činí  216 417,81 Kč 

 
Hodnota spoluvlastnického podílu 1/3 nemovitých věcí na LV č. 340- zemědělského 
pozemku parc.č. 1302 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy, dle porovnávacího způsobu, ke dni 
ocenění po zaokrouhlení činí:.………………………………….………..  216  420,- Kč   

 
 
 
3.5. Porovnávací způsob zemědělských pozemků v k.ú. Butovice na LV č. 1112- podíl 
1/3 : 
 
V této části posudku bude provedena porovnávací metoda zemědělských pozemků v obci Studénka 
a okolí do 10 km, dle realitních prodejů. Bude použito srážky ve výši -5% z důvodu, že se jedná o 
nabízené ceny nikoliv uskutečněné.  
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Lokalita Užitná 
plocha 

Pozemek Požadovaná 
cena 

Jednotková 
cena 

Koeficien
t celkový 

Upravená cena 

 
Popis pozemku  M2 m2 Kč Kč/m2 KC Kč/m2 

Studénka  0 11 472 401 521 35,00 0,95 33,25 

Fulnek  0 20 832 562 464 27,00 0,95 25,65 

Bílovec  0 14 830 563 539 38,00 0,95 36,10 

Ostrava  0 15 590 545 700 35,00 0,95 33,25 

Fulnek  0 5 908 265 000 44,85 0,95 42,61 
Průměrná cena 34,17 Kč/m2 

 

Porovnávací hodnota nemovitostí na LV č. 1112 podíl 1/3  

Průměrná cena 34,17 Kč/m2 

Celková výměra oceňovaných pozemků činí:    20 824 m2 

Porovnávací hodnota  711 556,08 Kč 
Porovnávací hodnota spoluvlastnického podílu 1/3 činí  237 185,36 Kč 

 
Hodnota spoluvlastnického podílu 1/3 nemovitých věcí na LV č. 546- zemědělských 
pozemků parc.č. 1304 a 1307 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy, dle porovnávacího způsobu, 
ke dni ocenění po zaokrouhlení činí:.………………………………….….  237  190,- Kč   

 
 
POSUDEK III.: Stanovení obvyklé ceny  
 
 
4.1. Závěrečné vyhodnocení : 
    Znalec měl za úkol zjistit obvyklou cenu spoluvlastnického podílu 1/3 nemovitostí na LV č. 546, 
541 a 340 v k.ú. Kujavy v obci Kijavy a nemovitosti na LV č. 1112 v k.ú. Butovice v obci Studénka, 
včetně příslušenství. Ke zjištění obvyklé ceny ve 3 posudcích, provedl znalec zjištění dle vyhlášky 
č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění novely č. 424/2021 Sb. a porovnávací způsob ocenění.  Pro 
přehlednost uvedu závěry zjištění z jednotlivých posudků. 
 
 

I. Nemovitosti na LV č. 546-podíl 1/3  
 

 

4.2.1) Ocenění dle cenového předpisu 
  Posudek č. I - ocenění dle cenového předpisu nemovitostí na LV č. 546 v k.ú. Kujavy v obci 
Kujavy spoluvlastnický podíl 1/3 činí:  
Časová cena činí:   ……………………………………........…   19  660,- Kč 
 
 

4.2.2) Porovnávací způsob ocenění   
  Posudek II - ocenění porovnávacím způsobem nemovitostí na LV č. 546 v k.ú. Kujavy v obci 
Kujavy spoluvlastnický podíl 1/3 činí:  
Porovnávací ocenění činí:……………………………………  47  310,- Kč 
 
 
 



13 

4.2.3) Stanovení obvyklé ceny nemovitostí na LV č. 546 v k.ú.Kujavy podíl /3  
 
Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu 1/3 nemovitých věcí na LV č. 546 a to 
zemědělských pozemků parc.č. 1304 a 1307 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy: 
Znalec stanovuje odborným odhadem obvyklou cenu spoluvlastnického podílu 1/3 
nemovitých věcí  na LV č. 546 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy, která je ke dni ocenění ve 
výši :…………………………………………………………..…………. 47  300- Kč. 
 
Slovy: Čtyřicetsedmtisíctřistakorunčeských 
 

 
II. Nemovitosti na LV č. 541-podíl 1/3  

 
 

4.3.1) Ocenění dle cenového předpisu 
  Posudek č. I - ocenění dle cenového předpisu nemovitostí na LV č. 541 v k.ú. Kujavy v obci 
Kujavy spoluvlastnický podíl 1/3 činí:  
Časová cena činí:   ……………………………………........…   5  010,- Kč 
 
 

4.3.2) Porovnávací způsob ocenění   
  Posudek II - ocenění porovnávacím způsobem nemovitostí na LV č. 541 v k.ú. Kujavy v obci 
Kujavy spoluvlastnický podíl 1/3 činí:  
 
Porovnávací  ocenění činí:……………………………………  8  130,- Kč 
 
 
 

4.3.3) Stanovení obvyklé ceny nemovitostí na LV č. 541 v k.ú.Kujavy podíl /3  
 
Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu 1/3 nemovitých věcí na LV č. 541 a to 
lesního pozemků parc.č. 1309 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy: 
Znalec stanovuje odborným odhadem obvyklou cenu spoluvlastnického podílu 1/3 
nemovitých věcí  na LV č. 541 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy, která je ke dni ocenění ve 
výši :…………………………………………………………..…………. 8  100- Kč. 
 
Slovy: Osmtisícstokorunčeských 
 

 
 
III. Nemovitosti na LV č. 340-podíl 1/3  

 
 

4.4.1) Ocenění dle cenového předpisu 
  Posudek č. I - ocenění dle cenového předpisu nemovitostí na LV č. 340 v k.ú. Kujavy v obci 
Kujavy spoluvlastnický podíl 1/3 činí:  
Časová cena činí:   ……………………………………........…   89  880,- Kč 
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4.4.2) Porovnávací způsob ocenění   
  Posudek II - ocenění porovnávacím způsobem nemovitostí na LV č. 340 v k.ú. Kujavy v obci 
Kujavy spoluvlastnický podíl 1/3 činí:  
Porovnávací  ocenění činí:……………………………………  216  420,- Kč 
 
 
 

4.4.3) Stanovení obvyklé ceny nemovitostí na LV č. 340 v k.ú.Kujavy podíl /3  
 
Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu 1/3 nemovitých věcí na LV č. 340 a to 
zemědělského pozemku parc.č. 1302 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy: 
Znalec stanovuje odborným odhadem obvyklou cenu spoluvlastnického podílu 1/3 
nemovitých věcí  na LV č. 340 v k.ú. Kujavy v obci Kujavy, která je ke dni ocenění ve 
výši :…………………………………………………………..…………. 216  400- Kč. 
 
Slovy: Dvěstěšestnácttisícčtyřistakorunčeských 

 
 
IV. Nemovitosti na LV č. 1112-podíl 1/3  

 
 

4.5.1) Ocenění dle cenového předpisu 
  Posudek č. I - ocenění dle cenového předpisu nemovitostí na LV č. 1112 v k.ú. Butovice v obci 
Studénka spoluvlastnický podíl 1/3 činí:  
Časová cena činí:   ……………………………………........…   87  080,- Kč 
 
 

4.5.2) Porovnávací způsob ocenění   
  Posudek II - ocenění porovnávacím způsobem nemovitostí na LV č. 1112 v k.ú. Butovice v obci 
Studénka spoluvlastnický podíl 1/3 činí:  
Porovnávací  ocenění činí:……………………………………  237  190,- Kč 
 
 
 

4.5.3) Stanovení obvyklé ceny nemovitostí na LV č. 1112 v k.ú. Butovice podíl /3  
 
Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu 1/3 nemovitých věcí na LV č. 1112 a 
to zemědělských pozemků parc.č. 2846 a 3011 v k.ú. Butovice v obci Studénka: 
Znalec stanovuje odborným odhadem obvyklou cenu spoluvlastnického podílu 1/3 
nemovitých věcí  na LV č. 1112 v k.ú. Butovice v obci Studénka, která je ke dni ocenění 
ve výši :…………………………………………………………..………. 237  200- Kč. 
 
Slovy: Dvěstětřicetsedmtisícdvěstěkorunčeských 
 
 
Ve Veřovicích dne  02.05.2022 
 

 Ing. Jiří Lacina 
Veřovice 388   
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Z n a l e c k á  d o l o ž k a :  
 
 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze 
dne 5.10.1998  pod č. j. Spr. 2968 / 98   pro základní obor ekonomika, stavebnictví, pro odvětví 
ceny a odhady nemovitostí, stavby obytné, stavby průmyslové. 
Ze dne 28.3.2003 pod č.j. Spr. 1921/2003 pro základní obor ekonomika ceny a odhady movitostí, 
strojů a zařízení, vozidel, zemědělské a manipulační techniky. 
Ze dne 15.6.2007 pro obor ekonomika  odvětví ceny a odhady podniků, akcií, cenných papírů a 
ochranných známek. 
 
Znalecký posudek byl zapsán pod č. 5 471-22/2022 znaleckého deníku.  
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č.44/2022   podle připojené likvidace. 
 
 
 
 
 

Ve Veřovicích dne  02.05.2022 
 
 
 
 
                                                                                                    Ing. Jiří Lacina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy: 

1 – Výpisy z katastru nemovitostí LV č. 546, 541, 340 a 1112. 

2 – Katastrální mapy. 

3 – Nabídkové ceny pozemků – zemědělských, lesních  

4 – Fotodokumentace. 
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