
ZNALECKÝ POSUDEK

č. 2430/008/20

Objednavatel znaleckého posudku: E F.Insolvence v.o.s. Emil Fischer,ohlášený 
společník

 U Prašné brány 1078/1
 110 00 Praha 1

Účel znaleckého posudku: 

Zjistit cenu železniční vlečky na pozemku Teplické strojírny,Hřbitovní čp. 723, č.parc.625/1 v 
k.ú.Teplice-Řetenice, a to i cenu obvyklou.

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., č. 
457/2017 Sb. a č. 188/2019 Sb., podle stavu ke dni 26.3.2020 znalecký posudek vypracoval:

 Svatoslav Faltýnek, autorizovaný stavitel
 M. Alše  1514/13
 415 02 Teplice

Počet stran: 8 včetně titulního listu a  stran příloh. Objednavateli se předává ve 3 vyhotoveních.

V Teplicích 30.3.2020

 



A. NÁLEZ

1. Znalecký úkol

Zjistit cenu žel.vlečky  na pozemku Teplické strojírny,Hřbitovní čp.723.

2. Základní informace

Název předmětu ocenění: železniční vlečka Teplické strojírny.
Adresa předmětu ocenění: Hřbitovní 723

41501 Teplice
LV: 5682
Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Obec: Teplice
Katastrální území: Teplice-Řetenice
Počet obyvatel: 49 575
Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 923,00 Kč/m2

3. Prohlídka a zaměření

Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 26.3.2020 za přítomnosti znalce,ing Vodráško,a 
pracovníl PH-Real a.s. Teplice..

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

--informace o pozemku  z katastru nemovitostí
-situační plány vlečky v závodě
-stáří závodu Teplické strojírny sdělené ing.Vodrážko,včetně vlečky.

5. Vlastnické a evidenční údaje

PH-Real a.s., RČ/IČO: 27339211, Krupská 17/29, 415 01 Teplice, podíl 1 / 1
Vlastníkem pozemku č.parc.625/1 v k.ú. Teplice Řetenice je PH-REAL a.s.,Krupská 17/29,41501 
Teplice.

6. Dokumentace a skutečnost

Dokumentace stavby vlečky ověřená stavebním nebo dopravním úřadem není k dispozici.Podle 
provedené prohlídky na místě samém jde jednoznačně o část železniční vlečky.

7. Celkový popis nemovité věci

Jde o běžnou železniční trať s podkladem a betonovými pražci.Vlečka byla postavena jako závod v 
r.1871,ale je v dobrém stavu,běžně udržována výměnou kolejiště a moderních pražců,které jsou 
odhadem stáří 45 let.

8. Základní pojmy a metody ocenění

Zákon o oceňování majetku včetně všech prováděcích vyhlášek a  Výměr Min.financí.č.01/2020 z 
17.12.2019.

9. Obsah znaleckého posudku

1. Železniční vlečka
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2. Pozemek pod vlečkou
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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. 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., č. 457/2017 Sb. a č. 188/2019 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: Poptávka nižší než 
nabídka

I  -0,01

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: Katastrální území lázeňských 
míst typu B) a C) a obce s lyžařskými středisky nebo obce ve 
významných turistických lokalitách

II  1,10

8. Poloha obce: Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou 
nebo Brnem nebo katastrální území vyjmenovaných obcí v tabulce 
č. 1 (kromě Prahy a Brna)

II  1,10

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 + S Pi) = 1,258
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 + S Pi) = 0,990
i = 1

Index polohy

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 
2000 obyvatel
Název znaku č. Pi
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1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku

I  1,00

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: Výrobní 
objekty – (průmysl – výrobní haly) zatěžující okolí

VI  0,00

3. Poloha pozemku v obci: Navazující na střed (centrum) obce II  0,02
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec: 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí
I  0,00

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je 
dostupná občanská vybavenost obce

I  0,00

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 
dobré parkovací možnosti

VI  0,00

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – 
dobrá dostupnost centra obce

III  0,00

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Nevýhodná pro 
účel užití realizované stavby

I  -0,01

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00

11

Index polohy IP = P1 * (1 + S Pi) = 1,010
i = 2

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy č. 
3 oceňovací vyhlášky:

Koeficient pp = IT * IP = 1,271

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

Koeficient pp = IT * IP = 1,000

1. Železniční vlečka

Jde klasickou železniční vlečku umístěnou od uzavírací brány k první otevřené ocelové hale.

Zatřídění pro potřeby ocenění

Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17
Typ stavby:  8.  Dráhy kolejové
Objekt Svršek drah kolejových ostatních, vlečky 

nezadlážděné
Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné 
podpěry):

pražce betonové

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 212
Množství: 72,00 m trasy
Nemovitá věc je součástí pozemku

Ocenění

Základní cena dle přílohy č. 15: =  6 643,-
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,1000
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2250
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Základní cena upravená cena Kč/m =  16 258,74

Plná cena: 72,00 m * 16 258,74 Kč/m =  1 170 629,28 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 45 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 75 roků
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 45 / 75 = 60,0 %
Koeficient opotřebení: (1- 60,0 % / 100) *  0,400
Nákladová cena stavby CSN =  468 251,71 Kč
Koeficient pp *  1,000
Cena stavby CS =  468 251,71 Kč

=  468 251,71 Kč

Kulturní památka dle § 24

Železniční vlečka - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu =  468 251,71 Kč
Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1

Železniční vlečka - zjištěná cena =  468 251,71 Kč

2. Pozemek pod vlečkou

Jde o pozemek pod vlečkou.Pozemek není oddělen z pozemku č.parc.625/1,ale je součástí stavby 
,tak uvádím orientační cenu pro výměru 107,64m2,která by vznikla po geometrickém oddělení.

Ocenění

Stavební pozemek pro ostatní plochy, komunikace

Úprava základních cen pro pozemky komunikací

Znak Pi

P1. Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného 
prostranství a drah
III Účelové komunikace, vlečky a místní komunikace IV třídy 
(samostatné chodníky, cyklistické stezky, cesta v chatových 
oblastech, obytné a pěší zóny)

 -0,25

P2. Charakter a zastavěnost území
II  V kat. území mimo sídelní části obce v zastavěném území obce  -0,05

P3. Povrchy
I    Komunikace se zpevněným povrchem  0,00

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

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

4

Úprava základní ceny pozemků komunikací I = P5 * (1 + S Pi) = 0,210
i = 1

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků

- 6 -



Zatřídění
Zákl. cena 
[Kč/m2]  

Koeficienty
Upr. cena 
[Kč/m2] 

§ 4 odst. 3 a 4 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace, veřejně nepříst., 
komerční

§ 4 odst. 3 a 4, komerční  923,-  0,210  1,000   193,83

Typ Název
Parcelní 

číslo
Výměra 

[m2]
Jedn. cena 
[Kč/m2]

Cena 
[Kč]

§ 4 odst. 3 a 4, 
komerční

ostatní plocha - 
ostatní komunikace

625/1 108 193,83  20 933,64

Ostatní stavební pozemek - celkem 108  20 933,64

Pozemek pod vlečkou - zjištěná cena celkem =  20 933,64 Kč

- 7 -



C. REKAPITULACE

1. Železniční vlečka  468 251,70 Kč
2. Pozemek pod vlečkou  20 933,60 Kč

Výsledná cena - celkem:  489 185,30 Kč

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  489 190,- Kč

slovy: Čtyřistaosmdesátdevěttisícjednostodevadesát Kč

V Teplicích 30.3.2020

 Svatoslav Faltýnek, autorizovaný stavitel
 M. Alše  1514/13
 415 02 Teplice

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.10.7.

D. ZNALECKÁ DOLOŽKA

V souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu sp.zn. 10 Afs 178/2015-39 ze dne 11.8.2016 jsou ceny zjištěné dle oceňovacího 

předpisu cenami - bez daně z přidané hodnoty.

Znalec prohlašuje,že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku ve smyslu ust.§ 127 a, o.s.ř.

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí n/L.ze dne 
1.4.1977 pod čj.spr.1418/77 pro základní obor ekonomika,odvětví ceny a odhady nemovitostí.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2430/008/20 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 2430/008/20.
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