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A. NÁLEZ 

1. Znalecký úkol 

Vypracování znaleckého posudku o odhadu ceny obvyklé nemovitých věcí - pozemků parc. č.  

2598/1 – orná půda a parc. č. 2956/73 - orná půda, oba v obci a katastrálním území Klimkovice. 

Znalecký posudek je vypracován pro účel insolvenčního řízení. Ocenění je provedeno k datu 

místního šetření, tj. k datu 21. 5. 2018 

2. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Pozemky parc.č. 2598/1 a parc. č. 2956/73 

Adresa předmětu ocenění: Klimkovice 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Ostrava-město 

Obec: Klimkovice 

Katastrální území: Klimkovice 

Počet obyvatel: 4 476 

3. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 21. 5. 2018. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

 Výpis z katastru nemovitostí LV č. 2788 pro k.ú. Klimkovice, vyhotovený dálkovým 

přístupem dne 4. 5. 2018 

 Informace z katastru nemovitostí získané ze serveru http://www.nahlizenidokn.cz 

 Snímek katastrální mapy 

 Informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích 

 Informace z Veřejného registru půdy LPIS 

 Smlouva č. 000998/2003 o nájmu zemědělské půdy ( k pozemku parc.č. 2956/73) 

 Informace z realitní inzerce 

 Územní plán 

5. Vlastnické a evidenční údaje 

Dle výpisu z katastru nemovitostí č. LV 2788 je vlastníkem nemovitých věcí k datu ocenění: 

Bálek Jiří, Na spojce  509/13, Vršovice 10100, Praha 10. 

6. Celkový popis nemovité věci 

Předmětem ocenění jsou nemovité věci - pozemky parc.č. 2598/1 a 2956/73, oba v druhu orná 

půda, k.ú. Klimkovice.  

Pozemek parc.č. 2598/1, orná půda, k.ú Klimkovice, o výměře 3529m2, se nachází v klidné 

lokalitě, severně od centra města – směr Mexiko, na okraji zástavby rodinnými domy, v části 

obce vymezené ulicemi Vřesinská a 9. května, v blízkosti rybníků Písečný a Tisův. Pozemek je 

obdélníkového tvaru, s travnatým neudržovaným porostem. Je mírně svažitý se sklonem 

severovýchodním. Přístupný je pouze přes pozemky jiných vlastníků, k pozemku není zajištěn 

přístup přes pozemky veřejných komunikací. Pozemek není zemědělsky obhospodařován. Tento 

http://www.nahlizenidokn.cz/
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pozemek by mohl být využíván pouze vlastníky sousedních nemovitostí, z jejichž pozemků je 

přístup možný. V severní části pozemku vede trasa venkovního vedení VN. Omezení 

vlastnického práva věcným břemen vedení není v katastru evidováno. Pozemek není napojen na 

inženýrské sítě. 

 

Pozemek parc. č. 2956/73, orná půda, k.ú Klimkovice, o výměře 6323m2, se nachází 

severovýchodně od centra města, v lokalitě Porubské pole, v těsné blízkosti ulice Čs. armády, 

silnice II. třídy č. 647. Přístupný je z ulice Čs. armády (od severu) a přes pozemky jiných 

vlastníků. Pozemek je podlouhlého obdélníkového tvaru, je mírně svažitý, se sklonem 

jihozápadním. V jižní části pozemku vede trasa venkovního vedení VN. Omezení vlastnického 

práva věcným břemenem není v katastru evidováno. Pozemek není napojen na inženýrské sítě. 

Pozemek je zemědělsky obhospodařován Zemědělským družstvem Slezan Klimkovice na 

základě nájemní smlouvy. Smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let, smluvní vztah 

může být ukončen kdykoliv písemnou dohodou obou smluvních stran. Nájemné činí 0,17 

Kč/m2/rok. 

7. Územní plán  

Dle územního plánu obce je pozemek parc.č. 2598/1 zahrnut do zastavitelných ploch Z/67 SO-

M, Plochy smíšené obytné – městské, rovněž tak pozemek parc.č. 2956/73, který je zahrnut do 

ploch Z/97a SO-M, Plochy smíšené obytné – městské.  Převažující účel využití plochy: Bydlení 

v území městského charakteru. Stanovení podmínek pro využití plochy - přípustné využití: mj. 

pozemky rodinných domů, výměra pozemku rodinného domu se stanovuje na min. 1200 m2 a na 

max. 2300 m2, pro ostatní druhy staveb. zařízení se nestanovuje. Jižní část pozemku parc.č. 

2956/73, je zahrnuta do ploch DI-S silniční doprava – dopravní komunikace, plochy tv – trasa 

vedení tech. infrastruktury (v komunikaci) a plochy Y-IZ - plochy izolační a ochranné zeleně. Na 

oba pozemky se vztahuje dohoda o parcelaci. V současné době jsou pozemky rozhodnutím 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nezastavitelné. Je rozhodnuto o pořízení změny č. 1 

ÚP Klimkovice. Dle informací Městského úřadu v Klimkovicích, bude změna č. 1 dokončena do 

konce roku 2018 - návrat do původního stavu, tj. plochy zastavitelné SO-M, pro které je 

rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.  

Obecně se dohoda o parcelaci (DoP) vymezuje tam, kde je potřeba pozemky přeparcelovat. 

Pozemky, které jsou vymezeny jako zastavitelná plocha nejsou svým tvarem, velikostí, polohou 

a uspořádáním vhodné k okamžité zástavbě. Územní plán vymezuje zastavitelné plochy, nikoliv 

jednotlivé stavební pozemky. Tzn., že jednotlivé pozemky či jejich části jsou zgeneralizovány do 

jednotlivých ploch a to tak, aby byla umožněna budoucí zástavba co nejvíce možným 

potenciálním stavebníkům s přihlédnutím na omezení v území tzv. limity využití území 

(ochranná pásma apod.), možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Tam, kde 

byly složité vlastnické vztahy, možnost napojení na dopravní infrastrukturu variantní atd. - tzn., 

bude nutná přeparcelace pozemků, stanovil územní plán DoP. V případě, že by DoP stanovená 

nebyla, došlo by k znehodnocení zastavitelných ploch  a to tak, že vlastníci pozemků, kterým 

jejich pozemky nenavazují na dopravní infrastrukturu by v budoucnu nepostavili a v území by 

vznikly zablokované pozemky (postavili by jen ti, co mají přístup). DoP umožňuje vlastníkům 

finanční vyrovnání, kdy jejich pozemek či část je potřebná pro dopravní infrastrukturu apod. Tím 
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jsou dány základní podmínky pro možnou budoucí domluvu mezi vlastníky. ÚP nemůže stavět 

zájmy jednotlivých stavebníků nad veřejný zájem města na vyvážené využití území. 

8. Metodologie ocenění  

Termíny obvyklá, tržní, obecná či obchodovatelná cena jsou svým obsahem totožné. 

Definice obvyklé ceny majetku nebo služby vychází z §2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů o oceňování majetku. 

"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." 

Z výše uvedeného vyplývá, že obvyklou cenu nemovité věci, která by odpovídala skutečné ceně, 

za kterou bude nemovitá věc prodána, není možné přesně stanovit. Skutečná cena je tvořena až 

při konkrétním prodeji nemovitých věcí a může se od zjištěné hodnoty odlišovat. Je nutno si 

rovněž uvědomit, že nemovitá věc je svým způsobem jedinečná a nedá se přemisťovat. Cílem je 

odhadnout obvyklou cenu nemovité věci tak, aby se alespoň co nejvíce přibližovala ceně, za 

kterou by mohla být nemovitá věc skutečně prodána.  

Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 

Za metodu srovnávací se považuje hodnotové srovnání předmětných nemovitých věcí 

s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány. Tuto metodu lze 

v tomto případě použít rovněž v podobě vyhodnocení nabídek k prodeji obdobně situovaných 

nemovitých věcí. 

Tento způsob stanovení ceny se provádí na principu zejména vlastního sledování trhu 

nemovitých věcí, inzerovaných nabídek, vývěsek realitních kanceláří a konzultací s realitními 

kancelářemi. V zásadě se jedná o vyhodnocení cen realizovaných prodejů srovnatelných typů 

nemovitých věcí v dané lokalitě za určité období, které by nemělo přesáhnout délku 1 roku.  

Volba metody ocenění 

Pro odhad ceny obvyklé daných nemovitostí bude aplikována metoda srovnávací. Tato metoda 

má praktický význam tam, kde existuje dostatečně rozvinutý trh s obdobnými nemovitými 

věcmi. Jelikož v Klimkovicích a okolních obcích je na trhu dostatek stavebních pozemků pro 

bydlení v RD, je použití této metody opodstatněné. 

9. Obsah posudku 

1. Odhad ceny obvyklé  
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B. POSUDEK 

 

1. Odhad ceny obvyklé 

Stanovení hodnoty srovnávací metodou 

Při použití srovnávací metody je nutno provést srovnání předmětných nemovitých věcí s 

obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době na trhu realizovány nebo které se nabízí. Tržní 

hodnota nemovitých věcí je zjišťována na základě srovnávací analýzy základních parametrů 

oceňované nemovité věci, zejména polohou, velikostí a tvarem pozemků, vybavení inženýrskými 

sítěmi a ostatními srovnávacími faktory včetně známých rizik, závad a ověřených informací ze 

stávajícího trhu. Hodnoty jednotlivých srovnatelných ekvivalentů byly získány z realizovaných 

prodejů a z internetových nabídek reálně chystaných prodejů na území města Klimkovice.  

V současné době se v Klimkovicích běžně obchoduje se stavebními pozemky určenými pro 

bydlení. Nabídka je v rovnováze s poptávkou. Pozemky pro bydlení v rodinných domech se 

nabízí v rozmezí cca 700,- až 2000,- Kč/m2. Jedná se převážně o pozemky, které jsou dle 

platného územního plánu obce v plochách pro bydlení v rodinných domech, jsou zasíťované, 

případně s inženýrskými sítěmi na hranici pozemku nebo je cena IS zahrnuta v ceně nabídkové, 

pozemky mají zajištěnou přístupovou cestu.  

U nabídkových cen je nutno si uvědomit, že nabídkové ceny bývají zpravidla o 10 až 15 % vyšší 

než ceny realizované. Ceny navíc obsahují i provizi realitních kanceláří, která se obvykle 

pohybuje mezi 4 - 7 % z prodejní ceny nemovitostí. 

Pro stanovení hodnoty oceňovaných pozemků byly do srovnávací analýzy vybrány pouze 

pozemky, které se, jako pozemky oceňované, nacházejí, dle ÚP Klimkovice, v zastavitelných 

plochách SO-M, pro které je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.  

 

Srovnávaná nemovitá věc č. 1 

Prodej pozemku 8 115 m2 

Klimkovice, okres Ostrava-město 

Celková cena:  6 735 450 Kč (830 Kč/m2) ,včetně provize 

Aktualizace:  10. 4. 2018 

Pozemek je nabízen k prodeji od ledna 2017 (informace z RK) 

 

            
Nabídka na prodej stavebního pozemku o výměře 8 115 m2 v žádané oblasti Klimkovic, poblíž 
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lázní. Pozemek je mírně svažitý, veškeré inženýrské sítě na hranici pozemku, příjezd po obecní 

komunikaci, ulice Olbramická. Rozměry pozemku 27m x 279m. Doporučujeme prohlídku. 

Kupní cena nezahrnuje daň z nabytí nemovitých věcí.  

Poznámka znalce: Nabízený pozemek je dle územního plánu zahrnut do ploch zastavitelných, 

Plochy smíšené obytné – městské, bydlení v rodinných domech. Na pozemek se vztahuje dohoda 

o parcelaci. 

 

Srovnávaná nemovitá věc č. 2 

Prodej pozemku 3 746 m2 

Klimkovice, okres Ostrava-město 

Celková cena:  850 000 Kč (227 Kč/m2) 

Realizovaný prodej:  6. 3. 2017 

 

…  

Pozemek, orná půda, k.ú Klimkovice, o výměře 3 746 m2, se nachází v klidné lokalitě, 

severně od centra města. Je mírně svažitý, přístupný je z ulice 9. května. Přes pozemek vede 

trasa venkovního vedení vysokého napětí. Pozemek je dle územního plánu zahrnut do ploch Z/67 

SO-M, Plochy smíšené obytné – městské, bydlení v rodinných domech. Na pozemek se vztahuje 

dohoda o parcelaci. 

 

Srovnávaná nemovitá věc č. 3 

Prodej pozemku 4 656 m2 

Klimkovice, okres Ostrava-město 

Celková cena:  300 000 Kč  (64 Kč/m2) 

Realizovaný prodej:  12. 7. 2017 
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Pozemek, orná půda, k.ú Klimkovice, o výměře 4 656 m2, se nachází severovýchodně od 

centra města, v lokalitě Porubské pole, v těsné blízkosti ulice Čs. armády, silnice II. třídy č. 647. 

Přístupný je z ulice Čs. armády (od severu) a přes pozemky jiných vlastníků. Pozemek je 

podlouhlého obdélníkového tvaru, je mírně svažitý. Pozemek je zemědělsky obhospodařován 

Zemědělským družstvem Slezan Klimkovice. Dle územního plánu zahrnut do ploch Z/97a SO-

M, Plochy smíšené obytné – městské, bydlení v rodinných domech. Na pozemek se vztahuje 

dohoda o parcelaci. 

 

Srovnávací analýza je provedena v následující tabulce: 

 

Srov. 
nem.. 
č. 

lokalita 
cena 

nabídková 
výměra 

v m2 
cena 
za m2  

redukce 
na 

pramen 

ceny 

koef. 
lokality 

koef. 
velikost 

objektivizační 
koeficient, 
názor znalce 

(tvar, využití) 

výsledná 
přepočtena 
cena za m2 

1. Klimkovice, Olbramická 6 735 450 8115 830 0,85 0,95 0,8 0,8 428,94 

2. Klimkovice, ul.9.května 850 000 3746 227 1 0,8 1,1 1 199,68 

3. Klimkovice, Čs.armády 300 000 4656 64 1 1 1,05 1 67,65 

     
průměrná indexovaná hodnota 232,09 

 

Cena pozemku zjištěná srovnáváním činí:  232,09 Kč/m2 

 

Z tabulky vyplývá, že realizované prodeje, cena 227 Kč/m2 a 64 Kč/m2, jsou extrémně nižší než 

nabídka z realitní inzerce, snížená pomocí redukčního koeficientu na pramen ceny a provizi RK 

o 15%, tj. na 705 Kč/m2 . Dle informací z RK je pozemek nabízen k prodeji již od ledna 2017. 

Při vyloučení extrémních hodnot - maximální a minimální ceny, není tento vzorek dostačující 

pro srovnání, proto znalec použil jako podpůrnou metodu náhradní metodiku, tj. ocenění podle 

cenového předpisu, který je vodítkem pro určení očekávané tržní ceny.  

Pro zjištění ceny obvyklé bylo provedeno ocenění pozemku parc.č. 2956/73, orná půda podle 

aktuálně platné oceňovací vyhlášky, dle § 9 odst. 4 a - jiné pozemky, zahrnuté do územního 

plánu k zastavění (příloha č. 5). Cena pozemku parc.č. 2598/1, orná půda, bude odvozena 

z jednotkové ceny (Kč/m2) oceněného pozemku. 

Zjištěná cena na jednotku pozemku parc.č. 2956/73, oceněného podle platného cenového 

předpisu činí: 224,58 Kč/m2.  

 

Stanovení ceny obvyklé pozemků 

Aplikací oceňovacích metod dospěl znalec k dílčím výsledkům ocenění, které jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

 

Metoda ocenění
Cena podle cen. 

předpisu v Kč/m2

Hodnota zji š těná 

porovnáním v 

Kč/m2

Zjištěná hodnota za jednotku 

pozemku parc. č. 2956/73
224,58 232,09

Rekapitulace dílčích výsledků ocenění
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Po provedené analýze nemovitosti a na základě sledování realitního trhu regionu, s přihlédnutím 

k současným podmínkám, nabídce a poptávce, aktuálním cenám na trhu a s přihlédnutím 

k místním podmínkám a omezením, stanovuji cenu obvyklou uprostřed intervalu ceny zjištěné 

podle cenového předpisu a hodnoty zjištěné porovnáním. 

Jednotková cena pozemků v druhu orná půda, zařazených dle ÚP do ploch zastavitelných SO-M, 

pro které je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, činí po 

zaokrouhlení na celé koruny:  228 Kč/m2.  

 

Ocenění pozemků: 

Ocenění pozemku parc.č. 2596/73 

Výměra: 6 323 m2 

Cena za 1 m2: 228 Kč 

Cena obvyklá za celou výměru pozemku parc.č. 2596/73   1 441 644,- Kč 

 

Ocenění pozemku parc.č. 2598/1 – pozemek bez přístupu 

S takovýmito pozemky se obecně obchoduje velmi málo. Neexistence přístupu na pozemek je 

vážnou právní vadou. Ze zkušeností znalce z jiných obdobných případů má tato právní vada 

výrazný negativní dopad do ceny obvyklé pozemků, kdy znehodnocení činí obvykle více než 

50%. 

V návaznosti na výše uvedené, stanovuji cenu obvyklou pozemku parc.č. 2598/1 odborným 

odhadem ve výši 50% ceny obvyklé pozemku s přístupem: tj. (228/2) = 114,- Kč/m2 

Výměra 3 529 m2 

cena za 1 m2:   114,- Kč 

Cena obvyklá za celou výměru pozemku parc.č. 2598/1   402 306,- Kč 

 

 

Obvyklá cena, resp. její platnost je omezena faktory, které mohou nastat po provedeném ocenění 

a mohou tak mít vliv na výši ceny obvyklé. 
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C. Závěr 

 
Cena obvyklá nemovitých věcí – pozemků parc. č. 2598/1 a parc.č. 2956/73, katastrální území a 

obec Klimkovice, okres Ostrava – město (LV č. 2788), stanovena ke dni 21. 5. 2018 činí: 

 

Pozemek parc.č. 2598/1           402 306,- Kč 

Slovy: Čtyřistadvatisícetřistašest Kč 

Pozemek parc.č. 2956/73      1 441 644,- Kč 

Slovy: Jedenmiliónčtyřistačtyřicetjednatisícšestsetčtyřicetčtyři Kč 

 

 

 

 

V Klimkovicích 7. 6. 2018      Ing. Taťjana Urbánková 

 

 

 

 

 

D. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v 

Ostravě ze dne 10. května 2011 č.j. Spr 1201/2011 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a 

odhady nemovitostí a věcných břemen. 
 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 57-3/2018 znaleckého deníku. 
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E. Přílohy 

1. Fotodokumentace a snímky katastrální mapy 

2. Přehledová mapa 

3. Územní plán Klimkovice  

4. Informace z Veřejného registru půdy – LPIS 

5. Ocenění podle platného oceňovacího předpisu 

 

 


