
 
 

  
 

ZNALECKÝ POSUDEK 

č. 1799-23/2018 

o ceně nemovitosti - pozemku st. p.č. 3076 vč. stavby bez č.p./č.e., pozemek st. p.č. 3077 vč. stavby 

bez č.p./č.e., pozemek st. 3079 vč. stavby bez č.p./č.e., a pozemku p.č. 2126/24 ostatní plocha a 

pozemku p.č. 2126/34 ostatní plocha, vč. věcných břemen  v katastrálním území a obci Lysá nad 

Labem, okres Nymburk. 

 

 
 

Objednavatel znaleckého posudku: České dráhy, a.s.                                             Generální 

ředitelství - O32 

 Nábřeží L. Svobody 1222 

 110 15  Praha 1 

Účel znaleckého posudku: Stanovení ceny obvyklé a ceny administrativní dle 

cenových předpisů za  účelem prodeje nemovitostí. 

 

Dle metodiky pro oceňování nemovitých věcí a 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. 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. a č. 457/2017 Sb., podle stavu ke dni 16.8.2018 znalecký posudek 

vypracoval: 

 Zdeněk Durchan 

 Vejprnická 770/8 

 31800 Plzeň 

Počet stran: 17 včetně titulního listu a 19 stran příloh. Objednavateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

Plzni 18.8.2018 
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A. NÁLEZ 

1. Znalecký úkol 

     Ocenění nemovitosti - bývalého areálu Traťového okrsku Lysá nad Labem : pozemku st. p.č. 3076 

vč. stavby bez č.p./č.e., pozemek st. p.č. 3077 vč. stavby bez č.p./č.e., pozemek st. 3079 vč. stavby 

bez č.p./č.e., a pozemku p.č. 2126/24 ostatní plocha a pozemku p.č. 2126/34 ostatní plocha, vč. 

věcných břemen  v katastrálním území  Lysá nad Labem, 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. 344/2013 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. a č. 457/2017 Sb., včetně stanovení ceny obvyklé, ve smyslu definice 

uvedené v § 2, odst. 1 výše uvedeného zákona.   

2. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Areál TO Lysá nad Labem 

Adresa předmětu ocenění: Železniční stanice Lysá nad Labem 

 289 22 Lysá nad Labem 

LV: 11278 

Kraj: Středočeský 

Okres: Nymburk 

Obec: Lysá nad Labem 

Katastrální území: Lysá nad Labem 

Počet obyvatel: 9 460 

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 828,00 Kč/m
2 

 

Koeficienty obce 

Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: Nad 5000 obyvatel I  0,95 

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: 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, 

kanalizace a plyn 

I  1,00 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka a 

autobusová zastávka 

II  0,95 

O6. Občanská vybavenost v obci: Rozšířená vybavenost (obchod, 

služby, ambulantní zdravotní zařízení, základní škola a pošta, nebo 

bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) 

II  0,98 

 

Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 1 374,00 Kč/m
2 

 

3. Prohlídka 

     Prohlídka byla provedena dne 16.8.2018 za přítomnosti zástupce ČD,a.s. Praha pana Miloslava 

Hartmana. 
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4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

 

     Částečný výpis z katastru nemovitostí pro katastrální území Lysá nad Labem, list vlastnictví 

11278, vyhotovený Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město dne 

13.8.2018, pod položkou knihy o poskytnutých údajích z katastru  1181/2018. 

  

     Kopie katastrální mapy předmětného území, mapový list Lysá nad Labem 4-7/32 vyhotovený 

Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever dne 13.8.2018.  

 

     Rozhodnutí Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06, Praha 2, ze dne 30.5.2018,   č.j.: 

DUCR-31135/18/Rj, o povolení k odstranění stavby v Žst. Lysá nad Labem „Útulek TO, IC 5000 091 

232” na pozemku p.č. st. 3076 v k.ú. Lysá nad Labem. 

 

    Rozhodnutí Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06, Praha 2, ze dne 30.5.2018,   č.j.: 

DUCR-31136/18/Rj, o povolení k odstranění stavby v Žst. Lysá nad Labem „Truhlářská dílna TO, 

sklad TO 2, IC 5000 091 319” na pozemku p.č. st. 3077 v k.ú. Lysá nad Labem. 

 

     Rozhodnutí Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06, Praha 2, ze dne 30.5.2018,   č.j.: 

DUCR-31137/18/Rj, o povolení k odstranění stavby v Žst. Lysá nad Labem „Kancelářská budova 

TO, sklad TO 1, IC 5000 091 235” na pozemku p.č. st. 3077 v k.ú. Lysá nad Labem. 

 

    Geometrický plán č. 3267-167/2017 pro rozdělení pozemku a vyznačení věcného břemene, 

vyhotovený : Dagmar Neškudlová - geodetické práce, Horáčkova 1214/23, Praha. 

 

    Geometrický plán č. 3272-172/2017 pro a vyznačení věcného břemene, vyhotovený  Dagmar 

Neškudlová - geodetické práce, Horáčkova 1214/23, Praha. 

 

     Geometrický plán č. 3306-54/2018 pro vyznačení věcného břemene, vyhotovený : Ing. Marie 

Štolbová - geodetické práce, Hurbanova 1172/7, Praha 4. 

 

     Objednávka pro stanovení ceny obvyklé a ceny administrativní dle platné vyhlášky na nemovitosti 

: pozemků 2126/24 ostatní plocha a p.č. 2126/34 ostatní plocha a pozemků p.č.  st. 3076 vč. stavby 

bez č.p./č.e., pozemku st. p.č. 3077 vč. stavby bez č.p./č.e., pozemku p.č. st. 3079 vč. stavby bez 

č.p./č.e., včetně věcných břemen, vše v k.ú. Lysá nad Labem. Objednávku předložily České 

dráhy,a.s., Generální ředitelství - O32, Nábřeží L.Svobody 1222/12, Praha 1, ze dne 23.7.2018, č.j. 

4500784045. 

 

5. Vlastnické a evidenční údaje  

     Částečný výpis z katastru nemovitostí pro katastrální území Lysá nad Labem, list vlastnictví 

11278. 

Vlastník stavby a 

pozemku : 

České dráhy, a.s., RČ/IČO: 70994226, Generální ředitelství - O32, Nábřeží L. 

Svobody 1222, 110 15 Praha 1, vlastnictví: výhradní 
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6. Dokumentace a skutečnost 

     K datu ocenění objekt byl odpojen od inženýrských sítí, uzamčen, zabezpečen proti nepovolaným 

osobám a na budovy byl 30.5.2018 vydán drážním úřadem demoliční výměr. Na pozemku p.č. 

2126/34 se nachází dvě mobilní buňky, plechová garáž a dvě zděné garáže, vše jiného vlastníka, tedy 

nejsou předmětem tohoto ocenění. 

 

     Dokumentace pro potřebu ocenění byla poskytnuta v postačujícím rozsahu. Město Lysá nad 

Labem  nemá vydanou cenovou mapu stavebních pozemků. 

 

7. Celkový popis nemovité věci 

     Město Lysá na Labem leží v úrodné nížině na řece Labi, má 9460  obyvatel. Nachází se 30 km 

severovýchodním směrem od hlavního města Prahy. V současné době je město Lysá nad Labem 

známé v návaznosti na dostihové závodiště a oblasti výstavnictví, kde se koná v průběhu roku řada 

tématických výstav. V obci je široká občanská vybavenost a obchodní síť, s řadou podniků, které 

poskytují široké spektrum pracovních příležitostí. 

 

     Předmětem ocenění je uzavřený areál bývalého Traťového  okrsku Lysá nad Labem, v obvodu 

železniční stanice Lysá nad Labem, přístupný po zpevněné komunikaci z ul. Čapkova. Areál zahrnuje 

zděnou budovu útulek TO na pozemku p.č. st. 3076 o výměře 178 m
2
, zděnou budovu  truhlářskou 

dílnu se skladem na pozemku p.č. st. 3077 o výměře 145 m
2
 a zděnou kancelářskou budovu na 

pozemku p.č. st. 3079 o výměře 203 m
2
. Dále s pozemky p.č. 2126/24 ostatní plocha o výměře 225 m

2 
 

a p.č. 2126/34 o výměře 4508 m
2
, oddělený geometrickým plánem č. 3267-167/2017 z pozemku p.č. 

2126/26 ostatní plocha - dráha. Budovy se stavebními pozemky a s přilehlými pozemky tvoří 

jednotný funkční celek. 

 

8. Obsah znaleckého posudku 

1. Budova na pozemku p.č. st. 3076  

2. Budova na pozemku p.č. st. 3077  

3. Budova na pozemku p.č. 3079  

4. Studna  

5. Plochy s povrchem betonovým monolitickým   

6. Plochy ze zatravňovacích tvárnic   

7. Pozemky 

 

 

Věcná břemena oceňovaná samostatně  

1. Věcné břemeno ve prospěch SSZT  

2. Věcné břemeno ve prospěch SEE  

3. Věcné břemeno ve prospěch TÚDC  

4. Věcné břemeno ve prospěch ČD Telematika  

5. Věcné břemeno ve prospěch SŽDC,s.o.  
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

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. 

340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 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. a 

č. 457/2017 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.  

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá 

poptávce 

II  0,00 

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 

III  1,00 

8. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a 

obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí 

velikosti nad 5000 obyvatel 

VI  1,00 

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, služby, 

zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní) 

služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,05 

 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 

3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,050 

  i = 1  

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,000 

  i = 1  

 

Index polohy 

 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Sklady, doprava a spoje 



- 6 - 
 

 

Název znaku č. Pi 

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

celku 

I  0,45 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku: Obchodní centra II  0,05 

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: Příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní 

dopravu vlečka nebo železnice 

IV  0,10 

5. Parkovací možnosti: Výborné parkovací možnosti na pozemku III  0,05 

6. Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti: 

Výhodná poloha 

III  0,05 

7. Vlivy ostatní neuvedené: Vlivy snižující cenu - Pozemek p. č. 

2126/34 po prodeji bude silně zatížen věcnými břemeny ve prospěch 

SŽDC,s.o. a její jednotlivé správy. 

I  -0,05 

 

  
7 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,540 

  i = 2 

 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 

3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,567 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,540 

 

1. Budova na pozemku p.č. st. 3076 

 

     Stavba na pozemku p.č. st. 3076  „Útulek TO” bude odklizena postupným rozebráním v souladu 

rozhodnutí DÚ o povolení o odstranění. Zisk z demolice žádný nevznikne. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Stavba určená k odstranění § 26 

Cena materiálu: 0,- Kč 

Náklady na demolici: 200 000,- Kč 

Ocenění 

0,- Kč - 315 000,- Kč =  0,- Kč 

Cena zjištěná podle § 26 =  0,- Kč 

Budova na pozemku p.č. st. 3076 - zjištěná cena =  0,- Kč 
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2. Budova na pozemku p.č. st. 3077 

 

     Stavba na pozemku p.č. st. 3077  „Truhlářská dílna TO a sklad „ bude odklizena postupným 

rozebráním v souladu rozhodnutí DÚ o povolení o odstranění. Malé zvýšení nákladů na odstranění 

stavby způsobuje osinkocementová krytina.  Zisk z demolice žádný nevznikne. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Stavba určená k odstranění § 26 

Cena materiálu: 0,- Kč 

Náklady na demolici: 140 000,- Kč 

Ocenění 

0,- Kč - 240 000,- Kč =  0,- Kč 

Cena zjištěná podle § 26 =  0,- Kč 

Budova na pozemku p.č. st. 3077 - zjištěná cena =  0,- Kč 

 

3. Budova na pozemku p.č. 3079 

 

     Stavba na pozemku p.č. st. 3079  „Kancelářská budova TO a sklad TO” bude odklizena 

postupným rozebráním v souladu rozhodnutí DÚ o povolení o odstranění. Snížení nákladů na 

odstranění stavby způsobuje hliníková krytina.  Zisk z demolice žádný nevznikne. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Stavba určená k odstranění § 26 

Cena materiálu: 0,- Kč 

Náklady na demolici: 60 000,- Kč 

Ocenění 

0,- Kč - 50 000,- Kč =  0,- Kč 

Cena zjištěná podle § 26 =  0,- Kč 

Budova na pozemku p.č. 3079 - zjištěná cena =  0,- Kč 

 

4. Studna 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Studna § 19 

Typ studny: kopaná 

Hloubka studny: 7,00 m 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 

Nemovitá věc je součástí pozemku 
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Ocenění studny 

Základní cena dle přílohy č. 16: 

prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m +  9 750,- Kč 

další hloubka: 2,00 m * 3 810,- Kč/m +  7 620,- Kč 

Základní cena celkem =  17 370,- Kč 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,0000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3820 

Upravená cena studny =  41 375,34 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 48 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 52 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 48 / 100 = 48,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 48,0 % / 100) *  0,520 

Nákladová cena stavby CSN =  21 515,18 Kč 

Koeficient pp *  0,540 

Cena stavby CS =  11 618,20 Kč 

Studna - zjištěná cena =  11 618,20 Kč 

 

5. Plochy s povrchem betonovým monolitickým - tl. do 10 cm 

Zpevněná plocha z monolitického betonu je silně opotřebená. 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 8.2.1. Plochy s povrchem betonovým monolitickým - 

tl. do 10 cm 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 

12,00*40,00 = 480,00 m
2 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m
2
] =  235,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,0000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3010 

Základní cena upravená cena [Kč/m
2
] =  540,74 

Plná cena: 480,00 m
2
 * 540,74 Kč/m

2 
=  259 555,20 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 48 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 12 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků 
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Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 48 / 60 = 80,0 % 

Koeficient opotřebení: (1- 80,0 % / 100) *  0,200 

Nákladová cena stavby CSN =  51 911,04 Kč 

Koeficient pp *  0,540 

Cena stavby CS =  28 031,96 Kč 

Plochy s povrchem betonovým monolitickým - tl. do 10 cm - zjištěná 

cena 

=  28 031,96 Kč 

 

6. Plochy ze zatravňovacích tvárnic  

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 8.3.18. Plochy ze zatravňovacích tvárnic - 

polovegetační 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Výměra: 

14,00*35,00 = 490,00 m
2 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m
2
] =  340,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,0000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,3010 

Základní cena upravená cena [Kč/m
2
] =  782,34 

Plná cena: 490,00 m
2
 * 782,34 Kč/m

2 
=  383 346,60 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 38 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 2 roky 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 38 / 40 = 95,0 % 

Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 %   

Koeficient opotřebení: (1- 85 %/ 100) *  0,150 

Nákladová cena stavby CSN =  57 501,99 Kč 

Koeficient pp *  0,540 

Cena stavby CS =  31 051,07 Kč 

Plochy ze zatravňovacích tvárnic - polovegetační - zjištěná cena =  31 051,07 Kč 

 

7. Pozemky 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 1,000 

Index polohy pozemku IP = 0,540 
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Výpočet indexu cenového porovnání 

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: Ochranné pásmo II  -0,03 

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

6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Na stavby na pozemcích byl 

vydán demoliční výměr. 

II  0,00 

 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Pi = 0,970 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 0,970 * 0,540 = 0,524 

Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 

odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m
2
]  

Index Koef. 
Upr. cena 

[Kč/m
2
]  

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

§ 4 odst. 1  1 374,-  0,524    719,98 

§ 4 odst. 2 - stavební pozemek - nezastavěný, určený k zastavění - bez přivedených inž. sítí  

§ 4 odst. 2 - bez sítí  1 374,-  0,524  0,800  575,98 

§ 9 odst. 4 a) - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavění  

§ 9 odst. 4 a)  1 374,-  0,524  0,300  215,99 

 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

3076 178 719,98  128 156,44 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

3077 145 719,98  104 397,10 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

3079 203 719,98  146 155,94 

§ 4 odst. 2 - bez 

sítí 

ostatní plocha 2126/24 225 575,98  129 595,50 

§ 9 odst. 4 a) ostatní plocha 2126/34 4 508 215,99  973 682,92 

Stavební pozemky celkem 5 259   1 481 987,90 

Pozemky - zjištěná cena =  1 481 987,90 Kč 
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Věcná břemena oceňovaná samostatně 

 

1. Věcné břemeno ve prospěch SSZT 

 

     Kabelové vedení na pozemku p.č. 2126/34  vyznačené v GP 3267-168/2017 v rozsahu 10,08 m
2
 ve 

prospěch SŽDC, s.o., ve správě SSZT.  

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům 

Druh věcného břemene: služebnosti - počítané ze simulovaného nájmu z obvyklé ceny 

Obvyklé nájemné: 

Právo vedení a oprav kabelové trasy: 

Výměra: 10,08 m
2 

Jednotková cena: 400,- Kč/m
2 

Procentní sazba pro stanovení nájemného: 5,00 % 

Obvyklé nájemné: 10,08 m
2
 * 400,- Kč/m

2
 * 5,00 % = 201,60 Kč/rok 

Právo vedení a oprav kabelové trasy: 

Výměra: 21,40 m
2 

Jednotková cena: 400,- Kč/m
2 

Procentní sazba pro stanovení nájemného: 5,00 % 

Obvyklé nájemné: 21,40 m
2
 * 400,- Kč/m

2
 * 5,00 % = 428,- Kč/rok 

Obvyklé nájemné - celkem: 629,60 Kč/rok 

Stupeň omezení vlastnického práva: 60 % 

629,60 Kč/rok * 60 % = 377,76 Kč 

Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 377,76 Kč 

Věcné břemeno na dobu neurčitou. 

Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let 

377,76 Kč * 5 let = 1 888,80 Kč 

Ocenění věcného břemene činí =  1 888,80 Kč 

 

2. Věcné břemeno ve prospěch SEE 

 

     Kabelové vedení na pozemku p.č. 2126/34 vyznačené  GP 3267-167/2017 v rozsahu 11,42 m
2
 + 

21,40 m
2
  +  kabelové vedení trasy 6 kW, ve prospěch SŽDC, s.o., ve správě SEE.  

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům 

Druh věcného břemene: služebnosti - počítané ze simulovaného nájmu z obvyklé ceny 

Obvyklé nájemné: 

Právo vedení a oprav kabelové trasy: 

Výměra: 11,42 m
2 

Jednotková cena: 400,- Kč/m
2 

Procentní sazba pro stanovení nájemného: 5,00 % 
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Obvyklé nájemné: 11,42 m
2
 * 400,- Kč/m

2
 * 5,00 % = 228,40 Kč/rok 

Právo vedení a oprav kabelové trasy: 

Výměra: 21,40 m
2 

Jednotková cena: 400,- Kč/m
2 

Procentní sazba pro stanovení nájemného: 5,00 % 

Obvyklé nájemné: 21,40 m
2
 * 400,- Kč/m

2
 * 5,00 % = 428,- Kč/rok 

Právo vedení a oprav kab. trasy 6 kW: 

Výměra: 198,00 m
2 

Jednotková cena: 400,- Kč/m
2 

Procentní sazba pro stanovení nájemného: 5,00 % 

Obvyklé nájemné: 198,00 m
2
 * 400,- Kč/m

2
 * 5,00 % = 3 960,- Kč/rok 

Obvyklé nájemné - celkem: 4 616,40 Kč/rok 

Stupeň omezení vlastnického práva: 50 % 

4 616,40 Kč/rok * 50 % = 2 308,20 Kč 

Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 2 308,20 Kč 

Věcné břemeno na dobu neurčitou. 

Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let 

2 308,20 Kč * 5 let = 11 541,- Kč 

Ocenění věcného břemene činí =  11 541,- Kč 

 

3. Věcné břemeno ve prospěch TÚDC 

      

     Kabelové vedení inženýrských sítí na pozemku p.č. 2126/34  vyznačené GP 3267-168/2017 v 

rozsahu 61,73 m
2
 ve prospěch SŽDC, s.o., ve správě TÚDC.  

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům 

Druh věcného břemene: služebnosti - počítané ze simulovaného nájmu z obvyklé ceny 

Obvyklé nájemné: 

Právo kabelového vedení a prav, inž. sítí: 

Výměra: 61,73 m
2 

Jednotková cena: 400,- Kč/m
2 

Procentní sazba pro stanovení nájemného: 5,00 % 

Obvyklé nájemné: 61,73 m
2
 * 400,- Kč/m

2
 * 5,00 % = 1 234,60 Kč/rok 

Stupeň omezení vlastnického práva: 50 % 

1 234,60 Kč/rok * 50 % = 617,30 Kč 

Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 617,30 Kč 

Věcné břemeno na dobu neurčitou. 

Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let 

617,30 Kč * 5 let = 3 086,50 Kč 

Ocenění věcného břemene činí =  3 086,50 Kč 
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4. Věcné břemeno ve prospěch ČD Telematika 

 

     Kabelové vedení na pozemku p.č. 2126/34  vyznačené v GP 3292-172/2017 v rozsahu 62,50 m
2
  + 

6,27 m
2
, ve prospěch SŽDC, s.o., ve správě SSZT.  

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům 

Druh věcného břemene: služebnosti - počítané ze simulovaného nájmu z obvyklé ceny 

Obvyklé nájemné: 

Právo vedení a oprav kabelového vedení: 

Výměra: 62,50 m
2 

Jednotková cena: 400,- Kč/m
2 

Procentní sazba pro stanovení nájemného: 5,00 % 

Obvyklé nájemné: 62,50 m
2
 * 400,- Kč/m

2
 * 5,00 % = 1 250,- Kč/rok 

Právo vedení a oprav kabelového vedení: 

Výměra: 6,27 m
2 

Jednotková cena: 400,- Kč/m
2 

Procentní sazba pro stanovení nájemného: 5,00 % 

Obvyklé nájemné: 6,27 m
2
 * 400,- Kč/m

2
 * 5,00 % = 125,40 Kč/rok 

Obvyklé nájemné - celkem: 1 375,40 Kč/rok 

Stupeň omezení vlastnického práva: 50 % 

1 375,40 Kč/rok * 50 % = 687,70 Kč 

Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 687,70 Kč 

Věcné břemeno na dobu neurčitou. 

Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let 

687,70 Kč * 5 let = 3 438,50 Kč 

Ocenění věcného břemene činí =  3 438,50 Kč 

 

5. Věcné břemeno ve prospěch SŽDC,s.o. 

 

     Právo chůze a jízdy na pozemku p.č. 2126/34  vyznačené v GP 3306-54/2018 v rozsahu 120,10 m
2
 

ve prospěch SŽDC, s.o.  

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům 

Druh věcného břemene: služebnosti - počítané ze simulovaného nájmu z obvyklé ceny 

Obvyklé nájemné: 

Právo chůze a jízdy: 

Výměra: 120,10 m
2 

Jednotková cena: 400,- Kč/m
2 

Procentní sazba pro stanovení nájemného: 5,00 % 

Obvyklé nájemné: 120,10 m
2
 * 400,- Kč/m

2
 * 5,00 % = 2 402,- Kč/rok 
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Stupeň omezení vlastnického práva: 60 % 

2 402,- Kč/rok * 60 % = 1 441,20 Kč 

Roční užitek vyplývající z věcného břemene: 1 441,20 Kč 

Věcné břemeno na dobu neurčitou. 

Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let 

1 441,20 Kč * 5 let = 7 206,- Kč 

Ocenění věcného břemene činí =  7 206,- Kč 

 

 

C. REKAPITULACE 
   

1. Budova na pozemku p.č. st. 3076  0,- Kč 

2. Budova na pozemku p.č. st. 3077  0,- Kč 

3. Budova na pozemku p.č. 3079  0,- Kč 

4. Studna  11 618,20 Kč 

5. Plochy s povrchem betonovým monolitickým - tl. do 10 cm  28 032,- Kč 

6. Plochy ze zatravňovacích tvárnic - polovegetační  31 051,10 Kč 

7. Pozemky  1 481 987,90 Kč 
  

 

 

  

Výsledná cena - celkem:  1 552 689,20 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  1 552 690,- Kč 
slovy: Jedenmilionpětsetpadesátdvatisícšestsetdevadesát Kč  
 

 

Věcná břemena oceňovaná samostatně - počítané ze simulovaného nájmu z obvyklé ceny 

 

 

1. Věcné břemeno ve prospěch SSZT  1 888,80 Kč 

2. Věcné břemeno ve prospěch SEE  11 541,- Kč 

3. Věcné břemeno ve prospěch TÚDC  3 086,50 Kč 

4. Věcné břemeno ve prospěch ČD Telematika  3 438,50 Kč 

5. Věcné břemeno ve prospěch SŽDC,s.o.  7 206,- Kč 

Věcná břemena oceňovaná samostatně - celkem:  27 160,80 Kč 
 

 

D. Stanovení ceny obvyklé : 
 

     Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného 

majetku nebo poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v daném místě a 

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

vlivy mimořádných okolností na trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv 

zvláštní obliby. 
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     Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, 

důsledky či jiných kalamit Osobní 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. 

 

 

     Posuzovaný areál bývalého Traťového okrsku Lysá nad Labem se nachází v obvodu železniční 

stanice, v ochranném pásmu dráhy, na okraji zastavěného území obce. Je přístupný po zpevněné 

komunikací ul. Čapkova, s možností napojení na všechny inženýrské sítě. Celková výměra pozemků 

činí 5259 m
2
. Jedná se o dlouhodobě opuštěné provozní objekty, na které následkem neprováděné 

údržby a špatného technického stavu vydal Drážní úřad, sekce stavební - územní odbor Praha 

povolení k odstranění staveb na pozemku p.č. st. 3076, 3077 a 3079. 

 

     Cena stavby, o jejímž odstranění rozhodl soud nebo u které bylo stavebním úřadem nařízeno 

odstranění, případně povoleno odstranění, se určí jako cena obvyklá cena použitého materiálu z jejího 

odstranění a sníží se o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu a případně i o náklady na 

úpravu terénu.  

 

     Převýší-li náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i náklady na úpravu terénu 

obvyklou cenou použitého materiálu, je cena stavby nulová. 

 

    Pozemek p.č. 2126/24 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 225 m
2
 a část pozemku p.č. 2126/34 (v 

západní části) jsou nevyklizené a s hustým náletovým porostem. 

 

     Pozemek p.č. 2126/34 oddělený geometrickým plánem č. 3267-167/2017 z pozemku p.č. 2126/26 

ostatní plocha - dráha o výměře 4508 m
2
, je z části zpevněný monolitickým betonem a zatravňujícími 

tvárnicemi. Pozemek je zatížen věcnými břemeny vyznačené v GP 3267-167/2017, GP 

3272-172/2017, GP 3306-54/2018 ve prospěch SŽDC,s.o. a její jednotlivé správy SSZT, SEE, TÚDC 

a ČD Telematika.  

  

Analýza trhu : 

 

     Při stanovení tržní ceny se zpravidla dává největší váha tzv. porovnatelné hodnotě, t.j. hodnota 

nemovitosti stanovená na základě porovnání realizovaných prodejů či nabídkových srovnatelných 

nemovitostí v dané lokalitě a v daném čase. Obchod s porovnatelnými nemovitostmi v obci a blízkém 

okolí se téměř neobchoduje.     

 

   Pro použití porovnávací (srovnávací) metody nebylo v místě a čase zjištěno  potřebné množství 

stejných nebo obdobných nemovitých věcí. K dispozici je pouze omezený počet z inzerované 

nabídky prodeje nemovitostí na realitním trhu. Z těchto důvodů způsob ocenění nemovitostí vychází 

z cenových předpisů MF ČR, které provádějí některá ustanovení zákona o oceňování majetku a určují 

způsoby ocenění a o vyhodnocení současné nabídky na trhu, při učení tržní ceny porovnatelného  

pozemku za m
2
.  

 
          Popis nabídky z inzerce RK Výměra       

m
2
     

Cena  

Kč/m
2
  

Korekce* 

kval./pol. 

Upravená 

cena Kč/m
2
  

Kom. stavební, Vlastec, nevýrobní zařízení   2 137   500    0,80      400 

Kom. stavební, Poděbrady, lehké výroby  76 156   500    0,80      400 

Kom. stavební, Bobnice, výstavba bydlení  41 473   390    1,00      390 

Kom. těžební, Nymburk, sportovní využití  93 944   218    1,90      414  
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                            Upravené  ceny  :     1604   /4      401 

   Průměrná cena komerčních pozemků z internetové nabídky  :      401    Kč/m
2
  

 

Poznámka : Korekce* - přidělena odhadcem, zohledňující odchylnost porovnávané    nabídky k 

oceňované nemovitosti.                              

 

     Stanovení ceny obvyklé ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1) zák. 151/1997 Sb, v platném znění v 

kombinaci ceny zjištěné nákladovým a porovnávacím způsobem a podle platných cenových předpisů 

lze objektivně použít, pokud není dostatečný počet vzorků k porovnání ze statisticky významného 

počtu vzorků tržních cen, ve smyslu komentáře k určování obvyklé ceny MF ČR - oddělení 2602, ze 

dne 20.9.2014.  

 

 Rekapitulace výchozích hodnot  

 

     Tržní cena komerčních pozemků vč. venkovních úprav a za m
2
 dle internetové nabídky : 5259 m

2
 

x 401 Kč/m
2
  =  2 108859 Kč. 

     

     Zjištěná  nákladová a porovnávací cena stanovená dle platných cenových předpisů činí 1552689 

Kč, tj. včetně budov, studny a zpevněných ploch. 

 

     Po doplnění potřebných podkladů a informací k oceňovaným nemovitostem a na základě místního 

šetření jsem provedl posouzení ceny tržní a ceny zjištěné předmětných nemovitostí a stanovím 

obvyklou cenu areálu, tj. včetně budov, studny a zpevněných ploch 

 

                             ve  výši : .... 1 900 000 Kč  bez DPH 

 
Slovy : Jedenmiliondevětsettisíc Kč 

 
 

Věcná břemena oceňovaná samostatně - počítané ze simulovaného nájmu z obvyklé ceny 

 

 

1. Věcné břemeno ve prospěch SSZT  1 888,80 Kč 

2. Věcné břemeno ve prospěch SEE  11 541,- Kč 

3. Věcné břemeno ve prospěch TÚDC  3 086,50 Kč 

4. Věcné břemeno ve prospěch ČD Telematika  3 438,50 Kč 

5. Věcné břemeno ve prospěch SŽDC,s.o.  7 206,- Kč 

Věcná břemena oceňovaná samostatně - celkem:  27 160,80 Kč 

  

Plzni 18.8.2018 

 Zdeněk Durchan 

 Vejprnická 770/8 

 31800  Plzeň 
Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.9.9. 
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E. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 

2.11.1994 pod č.j.Spr. 1392/94 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 1799-23/2018 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 20180023. 

 

 

 

 

E. SEZNAM PŘÍLOH 
 počet stran A4 v příloze: 

Fotodokumentace 4 

Geometrický plán č. 3267-167/2017 5 

Geometrický plán č. 3272-172/2017 4 

Geometrický plán č. 3306-54/2018 2 

Výpis z katastru nemovitostí LV  11278 2 

Kopie katastrální mapy 1 

Zápis o prohlídce nemovitosti. 1 
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