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A. Nález
1. Znalecký úkol
Určit náhradu za zřízení věcného břemene na pozemcích O ceně náhrady za zřízení věcného
břemene na pozemcích p.č.1432, 1447/1, 1447/3, 1450, 1729/5, 1729/6, 1729/10, 1730/1,
1745/1, 1755/1, 1761, k.ú. Hodkovice nad Mohelkou.
Účel ocenění - jednání o náhradách
Obvyklou cenou se pro účely zákona o oceňování rozumí cena, která by byla dosažena při
prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné
služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny
okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných
okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.
Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo
kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména
vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní
oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního
vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.
Cenou zjištěnou se rozumí cena určená dle platné vyhlášky o oceňování.
Tržní hodnota - Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí odhadovaná částka, za
kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a
ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního
odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli
v tísni. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou
osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně
nezávisle.
Postup určení obvyklé ceny zahrnuje
a) výběr údajů do souboru pro porovnání s předmětem ocenění nejméně od 3 obdobných
předmětů na základě kritérií podle druhu předmětu ocenění a jeho zvláštností ke dni
ocenění,
- ocenění je zpravidla provedeno na základě archivu cen MoniT
b) srovnávací analýzu údajů z vybraného souboru obdobných předmětů ocenění s údaji o
oceňovaném předmětu ocenění,
- srovnávací analýza je provedena a s slovně okomentována v popisu srovnávací
nemovitosti, na základě analýzy jsou zvolené srovnávací koeficienty, které reprezentují
rozdíly v cenotvorných faktorech mezi porovnávanou a oceňovanou nemovitostí
c) určení základní jednotky pro porovnání a parametrů s významným podílem na výši ceny,
určení rozdílů parametrů mezi oceňovanými předměty ocenění a obdobnými předměty
ocenění,
- základní jednotkou pro porovnání jsou zastavěná plocha, užitná plocha nebo obestavěný
prostor, podle typu nemovitosti a dostupných údajích o porovnávacích nemovitostech.
d) úpravu sjednaných cen v návaznosti na odlišnost obdobných předmětů ocenění od
předmětů oceňovaných jejich korekcí, přičemž odchylka způsobená korekcí musí být
řádně odůvodněna,

Vytvořeno v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: 222 727 040, www.diotima.cz
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-Porovnání probíhá koeficienty v rozsahu 0,85 -1,15, a to násobením. Rozmezí 0,95 1 (resp. 1,00-1,05) znamená málo významný rozdíl ve vybraném cenotvorném faktoru, 0,9 0,95 (resp. 1,05 - 1,1) je významný rozdíl, 0,85 -0,9 (resp. 1,1-1,15) je zásadnější rozdíl, je
preferováno, aby nemovitost byla takto rozdílná pouze v jednom z faktorů.
Vyhláška o oceňování 488/2020 Sb.
1.1 Oceňování věcného břemene
(1) Cena věcného břemene se určuje v závislosti na počtu let jeho dalšího trvání a ročního
užitku oprávněného, kromě časově neomezeného reálného břemene a vykupitelné služebnosti.
Je-li věcné břemeno zřízeno na dobu
a) neurčitou, cena věcného břemene, s výjimkou zjednodušeného ocenění věcného břemene
pro technickou infrastrukturu podle § 39b, se určí podle vzorce
ruo
CBN = ———— ,
p
kde
CBN... cena věcného břemene zřízeného na dobu neurčitou v Kč,
ruo.... roční užitek oprávněného z věcného břemene v Kč, určený podle odstavce 2,
p....... míra kapitalizace podle přílohy č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,
(2) Roční užitek oprávněného z věcného břemene se určí jako součet všech dílčích ročních
užitků, které plynou oprávněnému z věcného břemene, podle vzorce
n,
ruo = ∑ (rui x koi)
i=1
kde
ruo.... roční užitek oprávněného z věcného břemene v Kč,
rui.... dílčí roční užitek oprávněného z věcného břemene z nemovité věci nebo její části
zatížené věcným břemenem v Kč, který se obvykle zjistí pro ocenění
a) služebnosti pozemkové s výjimkou věcného břemene pro technickou infrastrukturu podle §
39b, nebo užívacího práva, popřípadě obdobného práva z ročního obvyklého nájemného
určeného podle § 1a plynoucího ze zatížené nemovité věci nebo její části se zohledněním
případných nákladů na zachování a opravu zatížené nemovité věci, které nese oprávněný;
obvyklé nájemné se určí vynásobením počtu měrných jednotek nemovité věci zatížených
služebností ročním obvyklým nájemným za měrnou jednotku v Kč; u věcného břemene pro
technickou infrastrukturu a pokud nelze v ostatních případech obvyklé nájemné z nemovité
věci zjistit, se vychází při určení ročního užitku ze simulovaného nájemného, které se určí ve
výši 5 % ze zjištěné jednotkové základní ceny upravené věcným břemenem zatížené nemovité
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věci, určené dle oceňovací vyhlášky; od takto zjištěného nájemného se odečte obvyklá cena
nákladů na zachování a opravu zatížené nemovité věci, které nese oprávněný,
b) služebnosti požívacího práva, ze součtu dílčího ročního užitku oprávněného určeného
podle písmene a) a dílčího ročního užitku ve výši obvyklé ceny plodů a užitků vzešlých ze
zatížené nemovité věci za rok touto služebností, při zohlednění obvyklých dosažitelných
výnosů a užitků, a odpočtu nákladů, bez nichž by se plodů a užitků nedosáhlo, není-li ve
smlouvě uvedeno jinak,
c) reálného břemene, z ročního prospěchu plynoucího ze závazku, který je vlastník nemovité
věci povinen poskytovat oprávněnému; u naturálního plnění nebo poskytované služby se určí
ve výši obvyklé ceny určené podle § 1a v rozsahu podle smlouvy, pokud nebyl ve smlouvě
určen, pak podle běžné zvyklosti,
i…… pořadové číslo dílčího ročního užitku plynoucího z věcného břemene,
n…… počet dílčích ročních užitků plynoucí z věcného břemene,
koi…. koeficient míry užitku, který zohledňuje podíl oprávněného z věcného břemene na
ročním užitku plynoucím z nemovité věci vlastníkovi a míru omezení vlastníka věci,
vyjadřuje způsob a četnost využívání nemovité věci oprávněným. Koeficient míry užitku se
určuje podle účelu užívání zatížené nemovité věci věcným břemenem oprávněným. Pokud
a) oprávněný nemovitou věc užívá shodně s jejím účelem užití, hodnota koeficientu se určí
jako podíl na užívání nebo spoluužívání nemovité věci oprávněným,
b) oprávněný nemovitou věc využívá k jinému účelu, než ke kterému je nemovitá věc určena
a skutečně užívána, hodnota koeficientu se určí ve výši omezení užívání vlastníka v
souvislosti s tímto zatížením,
c) se jedná o věcné břemeno pro technickou infrastrukturu, a to na dobu neurčitou, určí se
hodnota koeficientu podle tabulky č. 2 přílohy č. 22a k této vyhlášce.
§ 39b
Zjednodušené ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu
(1) Zjednodušené ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu se použije pro
umístění podzemního vedení technické infrastruktury do silničního nebo pomocného
silničního pozemku, pokud je zřízeno na dobu neurčitou. Cena se určuje v závislosti na
umístění vedení na těchto pozemcích, a to podle vzorce
CBZ = ruz × d × ku,
kde
CBZ ...... cena věcného břemene pro technickou infrastrukturu v Kč určená zjednodušeným
způsobem,
ruz ........ roční užitek oprávněného v Kč za m z věcného břemene pro podzemní technickou
infrastrukturu, který se určí podle vzorce
ruz = ZC × 0,015,
kde
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ZC ........ základní cena stavebního pozemku v Kč za 1 m˛ určená podle § 3,
0,015 .... konstanta,
d ........... délka vedení technické infrastruktury v m,
ku .......... koeficient míry užitku a omezení vlastníka nemovité věci pro zjednodušené ocenění
věcného břemene pro technickou infrastrukturu, který se určí podle tabulky č. 1 přílohy č. 22a
k této vyhlášce, v závislosti na umístění vedení v silničním pozemku nebo pomocném
silničním pozemku, a který zohledňuje šíři technické infrastruktury.
(2) Hodnota ročního užitku činí nejméně10 Kč za 1 m a nejvíce 1 500 Kč za 1 m.

2. Prohlídka a zaměření nemovitých věcí
Prohlídka a zaměření nemovitých věcí bylo provedeno dne 6. 6. 2021 za přítomnosti T. Raka.

3. Podklady pro vypracování
- Výpis z KN, LV č. 1, k.ú. Hodkovice nad Mohelkou
- Údaje z místního šetření
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
- Snímek katastrální mapy a ortofotomapy
- snímek s plánovanou výstavbou
- Údaje a skutečnosti poskytnuté objednatelem
- Konzultace se soudními znalci a realitními makléři
- Internetové portály: www.cuzk.cz, www.obce.cz, portály realitní inzerce, statistický úřad,
MPSV
Zazvonil, Z. 2006. Porovnávací hodnota nemovitostí. EKOPRESS, s.r.o. 2006
Zazvonil, Z. 2007. Odhad hodnoty pozemků, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2007
Bradáč, A. 2014. Teorie oceňování nemovitostí. Brno, 2014
The Appraisal Standards Board: Uniform Standards of Professional Appraisal Practice 2003.
The European Group of Valuers’ Associations: European Property Valuation Standards.
London, 1997.
The International Valuation Standards Comitee: International ValuationStandards 2003. Sixth
Edition. IVSC, 2003.
Vyhláška č. 199/2014 Sb. ze dne 25. září 2014 k provedení zákona o oceňování majetku
(oceňovací vyhláška)
v aktuálním znění
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

4. Vlastnické a evidenční údaje
Kraj
Okres
Obec
Katastrální území
Část obce
Ulice
PSČ

Liberecký
Liberec
Hodkovice nad Mohelkou
Hodkovice nad Mohelkou (640344)
Hodkovice nad Mohelkou
Podlesí
463 42

–6–
List vlastnictví číslo
Vlastník

1
Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1, 46342 Hodkovice nad Mohelkou

5. Celkový popis nemovitých věcí
6.1. Popis lokality

Město Hodkovice nad Mohelkou leží v severních Čechách na spojnici měst Liberec a Turnov.
Město má tyto části: Hodkovice nad Mohelkou, Jílové, Radoňovice, Záskalí a Žďárek.
Městem prochází silnice R35. Je zde výborné autobusové i vlakové spojení. Ve městě je
pošta, mateřská i základní škola, knihovna, kino, zdravotnické zařízení, policejní stanice. Z
oblasti sociální péče zde působí Domov a centrum aktivity, který poskytuje služby mládeži a
dospělým s mentálním postižením.
6.2. Umístění nemovitostí
Dotčené pozemky se nacházejí v prostoru sídliště Podlesí. Pozemky tvoří ostatní plochy mezi
panelovými domy.

umístění v KM
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3D ortofotomapa dotčené oblasti

6.3. Popis
Seznam pozemků, jejich využití a výměru záměru zřízení sítě (dle podkladů objednatele).
Parcela č: 1432 - ostatní plocha, ostatní komunikace
projektované dotčení - trasa podzemní - 16,0m,
(přílož ke stávající trase)
Parcela č: 1447/1 - ostatní plocha, zeleň
projektované dotčení - trasa podzemní - 1,0m,
projektované dotčení – 1x rozvaděč
plocha 0,7m x 0,5m= 0,35(m2)
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Parcela č: 1447/3 ostatní plocha, zeleň
projektované dotčení - trasa podzemní - 4,0m,
Parcela č: 1450 - ostatní plocha, zeleň
projektované dotčení - trasa podzemní - 15,5m, (přílož ke stávající trase)
Parcela č: 1729/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace
projektované dotčení - trasa podzemní - 6,0m, (nová trasa)
Parcela č: 1729/6
- jiná plocha, ostatní plocha - nezpevněný pozemek
zeleně
projektované dotčení - trasa podzemní - 17,0m, (10,0m přílož ke stávající trase,
7,0m nová trasa)
Parcela č: 1729/10 - ostatní plocha, zeleň
projektované dotčení - trasa podzemní - 26,0m, (přílož ke stávající trase)
projektované dotčení – 1x rozvaděč
plocha 0,7m x 0,5m= 0,35(m2)
Parcela č: 1730/1 - ostatní plocha, jiná plocha, zpevněné i nezpevněné
části
projektované dotčení - trasa podzemní - 82,0m, (55,5m přílož ke stávající trase,
26,5m nová trasa)
Parcela č: 1745/1
- ostatní plocha, ostatní komunikace
projektované dotčení - trasa podzemní - 27,0m, (nová trasa)
Parcela č: 1755/1 - ostatní plocha, jiná plocha, nezpevněný povrch
projektované dotčení - trasa podzemní - 28,5m, (přílož ke stávající trase)
Parcela č: 1761
- ostatní plocha, ostatní komunikace
projektované dotčení - trasa podzemní - 3,5m, (přílož ke stávající trase)

Ocenění je vyžádáno v souvislosti s výstavbou nových tras optických kabelů. Stavba bude
prováděna jako podzemní vedení. Šířka výkopu je zpravidla 0,35 m, hloubka v závislosti na
terénu:
- Chodník 0,6 m
- Nezpevněný povrch 0,8 m
- Vozovka 1 – 1,2 m
K vedení se váže ochranné pásmo o šířce 0,5 m. Činnost v ochranném pásmu je upravena
zákonem o elektronických komunikacích takto:
(1) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci
rozhodnutí o umístění stavby, nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním stavby.
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Pokud není podle stavebního zákona vyžadováno ani jedno z uvedených povolení, potom
dnem uvedení sítě nebo zařízení elektronických komunikací do užívání.
(2) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 0,5 m po stranách krajního
vedení.
(3) V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno
a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo
terénní úpravy,
b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat
konstrukce nebo jiná podobná zařízení,
c) bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty.
(4) Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly
nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení nebo které by mohly ohrozit
bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu
vlastníka vedení.

6. Obsah
1. Věcné břemeno pro technickou infrastrukturu – § 39b

B. Posudek
Ocenění nemovitých věcí je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky
č. 488/2020 Sb. o oceňování majetku.

Umístění nemovitosti
Kraj
Obec
Katastrální území

Plzeňský
Plzeň
Plzeň (721981)

1. Věcné břemeno pro technickou infrastrukturu – § 39b
Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě
Název obce
Plzeň - oblast 1
Základní cena pozemku
ZC
Roční užitek z břemene
ruz = ZC × 0,015
Nadpis

Umístění vedení

1432

vložení
komunikace
vložení
pomocného
silničního
pozemku

1447/1

=
=

Délka vedení Šířka vedení Koef.
(kᵤ)
do
16 m do 0,5 m 5

5 400,– Kč/m2
81,– Kč/m
Cena břemene
(CBZ)
6 480 Kč

do

1,7 m

do 0,5 m

2
275,4 Kč
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1447/3

1450

1729/5
1729/6

1729/10

1730

1745/1
1755/1

1761

vložení
pomocného
silničního
pozemku
vložení
pomocného
silničního
pozemku
vložení
komunikace
vložení
pomocného
silničního
pozemku
vložení
pomocného
silničního
pozemku
vložení
pomocného
silničního
pozemku
vložení
komunikace
vložení
pomocného
silničního
pozemku
vložení
komunikace

do

4m

do 0,5 m

2
648 Kč

do

15,5 m

do 0,5 m

2
2 511 Kč

do

6m

do 0,5 m

5
2 430 Kč

do

17 m

do 0,5 m

2

do

26,7 m

do 0,5 m

2

do

82 m

do 0,5 m

2

2 754 Kč

4 325,4 Kč

13 284 Kč
do

27 m

do 0,5 m

5
10 935 Kč

do

28,5 m

do 0,5 m

2
4 617 Kč

do

3,5 m

do 0,5 m

5
1 417,5 Kč

Cena věcných břemen celkem
Vzorec pro výpočet ceny břemene CBZ = ruz × d × ku
Věcné břemeno jako závada na nemovitosti povinného
Hodnota věcného břemene
Ocenění dle cenového předpisu – zjištěná cena

49 677,3 Kč
×
=

–1
–49 677,30 Kč
–49 677,30 Kč

2. Zjištěná cena – celkem
Zjištěná cena

–49 680,– Kč
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C. Rekapitulace
1. Ocenění dle cenového předpisu

–49 680,– Kč

Zjištěná cena: –49 680,– Kč
Cena slovy: minusčtyřicetdevěttisícšestsetosmdesát Kč

D. Seznam příloh
Přílohy nejsou.
Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v
Českých Budějovicích ze dne 11. 12. 2002 č.j. 1703/Z pro základní obor ekonomika, odvětví
ceny a odhady nemovitostí
Znalecká doložka dle ust. § 127a o.s.ř.:
Znalec si je vědom skutečnosti, že pokud ve znaleckém posudku uvede nepravdu o okolnosti,
která má význam pro rozhodnutí soudu či jiného orgánu, nebo hrubě zkreslí či zamlčí-li
takovou okolnost, jde o trestný čin (§ 346 trestního zákoníku).
Znalecký posudek byl zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 1745‒92/2021.
V Českých Budějovicích, 12. 6. 2021
Ing. Denisa Pěkná, Ph.D.
Pohůrecká 23, 370 06 České Budějovice
721 709 435

