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o cenì nemovitých vìcí 
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Obor, odvìtví, specializace: Obor Ekonomika, Odvìtví Ceny a odhady, 
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Adresa pøedmìtu ocenìní: Královo Pole, Brno, okres Brno-mìsto 
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dne: 

30.11.2021 
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A. Zadání 

1. Znalecký úkol - odborná otázka 

Urèení obvyklé ceny podílu 2/3 pozemku parc. è. 4518, 4535/10 nacházejícího se v obci 
Brno, okres Brno-mìsto, katastrální území Královo Pole. 

2. Úèel znaleckého posudku 

Výpoèet a stanovení obvyklé ceny podílu 2/3 nemovitých vìcí pro úèely exekuèního øízení. 

3. Skuteènosti sdìlené zadavatelem 

Zadavatel nesdìlil �ádné informace, které by mìly vliv na pøesnost závìru znaleckého 
posudku. 

B. Výèet podkladù 

1. Postup výbìru zdrojù 

Zpracovatel urèil ní�e uvedené zdroje dat pro splnìní zadaného znaleckého úkolu. V�echny 
uvedené zdroje jsou dùle�ité pro bezchybný výpoèet a urèení obvyklé ceny pøedmìtného 
majetku. Zdroje byly urèeny na základì po�adavkù vyplývajících z platných oceòovacích 
pøedpisù, odborných publikací a zku�eností zpracovatele se zpracováním obdobných ocenìní. 

2. Výèet zdrojù 

Pro vypracování posudku byly pou�ity tyto zdroje: informace zji�tìné pøi prohlídce, výpis z 
elektronické verze katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, informace realitních 
kanceláøí, informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, územní plán, systém 
INEM - technické øe�ení a databáze realitních transakcí 

3. Vìrohodnost zdrojù 

Vý�e uvedené zdroje byly vybrány s dùrazem na maximální vìrohodnost. 
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C. Nález 

1. Základní informace 

Název pøedmìtu ocenìní: 
Pozemek parc. è. 4518, 4535/10 v 
katastrálním území Královo Pole 

Adresa pøedmìtu ocenìní: Královo Pole, Brno, okres Brno-mìsto 

Kraj: Jihomoravský kraj 

Okres: Brno-mìsto 

Obec: Brno 

Katastrální území: Královo Pole 

Poèet obyvatel: 381 346 

Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 5 956,00 Kè/m2 

2. Prohlídka a zamìøení 

Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 30.11.2021. V den prohlídky probìhla pouze 
èásteèná prohlídka pøedmìtu ocenìní. Dùvod provedení pouze èásteèné prohlídky - spodní 
èást pozemku je nepøístupná z dùvodu neudr�ovaného náletového porostu. 

3. Vlastnické a evidenèní údaje 

Vlastnické právo 

Kuèerová Eva Ing. Èápkova 11/3, Veveøí, 60200 Brno, podíl 2/3 

Kuèerová Sylvie, Svatopluka Èecha 712/13, Královo Pole, 61200 Brno, podíl 1/3 

Nemovitosti: 

Pozemek parc. è. 4518, 4535/10 nacházející se v obci Brno, okres Brno-mìsto, katastrální 
území Královo Pole. 

4. Dokumentace a skuteènost 

Dokumentace odpovídá skuteènému stavu. 

5. Celkový popis nemovitosti 

Oceòovaný pozemek je zahrada s celkovou plochou 1.364 m2. Dle územního plánu je 
pozemek regulován jako - plochy s objekty individuální rekreace. Na pozemku je tedy mo�ná 
výstavba rekreaèního objektu. Na pozemku, pøedev�ím pak v jeho spodní èásti, se nachází 
náletové porosty. Je oplocen pletivem do ocelových sloupkù za hranicí �ivotnosti. Samotný 
pozemek je mírnì sva�itý, ve spodní èásti pak sva�itý. Pøístup k pozemku je pøes soukromé 
pozemky parc. è. 4535/11 a 4535/12, které mají jiného vlastníka, pøièem� není zøízeno vìcné 
bøemeno ve prospìch majitele oceòovaného objektu.  
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Pozemek je umístìn na severním okraji obce a charakter okolí odpovídá rekreaèní lokalitì. 
Dostupnost obchodù ve mìstì je úplná - vybavenost obchodními støedisky i specializovanými 
obchody. Ve mìstì je kompletní soustava základních, støedních i vysokých �kol vèetnì 
specializovaných zaøízení a v místì je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zaøízení. V 
okolí pozemku je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vy�ití, je zde kompletní 
sestava úøadù a v obci je poboèka Èeské po�ty. 

Pozemek se nachází v klidné lokalitì bez zdraví ohro�ujících vlivù a v bezprostøední blízkosti 
objektu je zeleò v podobì lesù a luk. Pozemek se nachází v lokalitì se zanedbatelným 
nebezpeèím výskytu záplav. 

Zastávka hromadné dopravy se nachází mimo rekreaèní oblast. Parkování je na vlastním 
pozemku. 

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a dle znalostí zpracovatele v místì je zvý�ená 
kriminalita, kráde�e men�ího rozsahu zde nejsou neobvyklé. 

Oceòované nemovitosti nejsou zatí�eny vìcnými bøemeny. 

Tabulkový popis 

Popis oceòovaného pozemku 

Rozloha 1.364 m2 

Druh pozemku zahrada 

Územní plán plochy s objekty individuální rekreace 

Trvalé porosty náletové porosty 

Venkovní stavby  

Sklon pozemku mírnì sva�itý a� sva�itý 

Oplocení pletivo do ocelových sloupkù 

Pøístupová cesta 
pøístup pøes soukromý pozemek cizího 
subjektu - vìcné bøemeno ve prospìch 
majitele oceòovaného objektu není 
zøízeno 

Popis okolí 

Popis okolí rekreaèní lokalita 

Poloha v obci severní okraj obce 

Vybavenost 

úplná vybavenost obchodními støedisky i 
specializovanými obchody, v místì je 
kompletní soustava základních, støedních 
i vysokých �kol vèetnì specializovaných 
zaøízení, v místì je kompletní vybavenost 
z hlediska kulturních zaøízení, v místì je 
kompletní vybavenost z hlediska 
sportovního vy�ití, kompletní soustava 
úøadù v blízkém okolí, v obci je poboèka 
Èeské po�ty 

�ivotní prostøedí 
klidná lokalita bez zdraví ohro�ujících 
vlivù, zeleò v podobì lesù a luk v 
bezprostøední blízkosti, lokalita se 
zanedbatelným nebezpeèím výskytu 
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záplav 

Spojení a parkovací mo�nosti 
bez spojení - zastávka mimo zastavìné 
území obce, parkování na vlastním 
pozemku 

Sousedé a kriminalita 
bez kontaktu se sousedy, dle znalostí 
zpracovatele v místì je zvý�ená 
kriminalita, kráde�e men�ího rozsahu zde 
nejsou neobvyklé 

Vìcná bøemena oceòované nemovitosti nejsou zatí�eny vìcnými bøemeny 

Dal�í informace  
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6. Metoda ocenìní 

Pro úèely urèení obvyklé ceny k datu ocenìní 30.11.2021 jsou pou�ity v�eobecnì uznávané a 
vy�adované oceòovací postupy.  

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

ZÁKON è. 151/1997 Sb. o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o 
oceòování majetku) 

ÈÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Zpùsoby oceòování majetku a slu�eb, odst. 2: 

�Obvyklou cenou se pro úèely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosa�ena pøi 
prodejích stejného, popøípadì obdobného majetku nebo pøi poskytování stejné nebo obdobné 
slu�by v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenìní. Pøitom se zva�ují v�echny 
okolnosti, které mají na cenu vliv, av�ak do její vý�e se nepromítají vlivy mimoøádných 
okolností trhu, osobních pomìrù prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvlá�tní obliby. 
Mimoøádnými okolnostmi trhu se rozumìjí napøíklad stav tísnì prodávajícího nebo 
kupujícího, dùsledky pøírodních èi jiných kalamit. Osobními pomìry se rozumìjí zejména 
vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvlá�tní 
oblibou se rozumí zvlá�tní hodnota pøikládaná majetku nebo slu�bì vyplývající z osobního 
vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadøuje hodnotu majetku nebo slu�by a urèí se ze sjednaných 
cen porovnáním.� 

Pro urèení obvyklé ceny je pou�it postup popsaný ve vyhlá�ce è. 488/2020 Sb. kterou se mìní 
vyhlá�ka è. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceòování majetku (oceòovací vyhlá�ka), ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù. 

Volba metody: 

Za úèelem urèení obvyklé ceny dané nemovitosti je vyu�it postup v podobì ocenìní majetku 
dle platného cenového pøedpisu a dle tr�ního porovnání. Základní metodika, která je v rámci 
tr�ního porovnání pou�ita, je klasická metoda porovnání pomocí indexù uvedená v publikaci 
Teorie oceòování nemovitostí, nakladatelství CERM.  
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D. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) Ocenìní dle platného cenového pøedpisu 

Oceòovací pøedpis 

Ocenìní je provedeno podle zákona è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku ve znìní zákonù è. 
121/2000 Sb., è. 237/2004 Sb., è. 257/2004 Sb., è. 296/2007 Sb., è. 188/2011 Sb., è. 350/2012 
Sb., è. 303/2013 Sb., è. 340/2013 Sb., è. 344/2013 Sb., è. 228/2014 Sb., è. 225/2017 Sb. a è. 
237/2020 Sb. a vyhlá�ky MF ÈR è. 441/2013 Sb. ve znìní vyhlá�ky è. 199/2014 Sb., è. 
345/2015 Sb., è. 53/2016 Sb., è. 443/2016 Sb., è. 457/2017 Sb., è. 188/2019 Sb. a è. 488/2020 
Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 151/1997 Sb. 

Index trhu s nemovitými vìcmi 

Název znaku è. Pi 

1. Situace na dílèím trhu s nemovitými vìcmi: Poptávka je vy��í 
ne� nabídka 

III  0,03 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavìný pozemek, nebo pozemek, jeho� 
souèástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného 
vlastníka, nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Zmìny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo 
stabilizovaná území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahù na prodejnost: Negativní - Podílové 
vlastnictví 

I  -0,02 

5. Ostatní neuvedené: Bez dal�ích vlivù II  0,00 
6. Povodòové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpeèím výskytu 

záplav 
IV  1,00 

7. Hospodáøsko-správní význam obce: Katastrální území 
lázeòských míst typu A) a obce s významnými ly�aøskými 
støedisky nebo obce s významnými turistickými cíli 

I  1,20 

8. Poloha obce: Katastrální území obce Prahy nebo Brna I  1,15 
9. Obèanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, 

slu�by, zdravotnická zaøízení, �kolské zaøízení, po�ta, bankovní 
(penì�ní) slu�by, sportovní a kulturní zaøízení aj.) 

I  1,05 

 
V pøípadech ocenìní nemovitých vìcí vyjmenovaných ve tøetí poznámce pod tabulkou è.1 
pøílohy è. 3 oceòovací vyhlá�ky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + S Pi) = 1,463 
  i = 1  

V ostatních pøípadech ocenìní nemovitých vìcí je znak 7 a� 9 roven 1,0: 
  5  
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Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + S Pi) = 1,010 
  i = 1  
 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Stavby pro rodinnou rekreaci 
Název znaku è. Pi 

1. Druh a úèel u�ití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném 
funkèním celku 

I  0,85 

2. Pøeva�ující zástavba v okolí pozemku a �ivotní prostøedí: 
Rekreaèní oblasti 

III  0,05 

3. Poloha pozemku v obci: Okrajové èásti obce III  0,05 
4. Mo�nost napojení pozemku na in�enýrské sítì, které má obec: 

Pozemek lze napojit pouze na nìkteré sítì v obci 
II  -0,05 

5. Obèanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité vìci 
je èásteènì dostupná obèanská vybavenost obce 

II  0,00 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Pøístup po nezpevnìné 
komunikaci, �patné parkovací mo�nosti 

III  -0,03 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka od 201 do 1000, MHD � 
�patná dostupnost centra obce 

II  0,00 

8. Poloha pozemku z hlediska komerèní vyu�itelnosti: Bez 
mo�nosti komerèního vyu�ití 

II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezamìstnanost: Ni��í ne� je prùmìr v kraji III  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dal�ích vlivù - Bez vlivu na 

cenu. 
II  0,00 
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Index polohy IP = P1 * (1 + S Pi) = 0,867 
  i = 2 
V pøípadech ocenìní nemovitých vìcí vyjmenovaných ve tøetí poznámce pod tabulkou è.1 
pøílohy è. 3 oceòovací vyhlá�ky: 

Koeficient pp = IT * IP = 1,268 

V ostatních pøípadech ocenìní nemovitých vìcí je znak 7 a� 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,876 
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1. Pozemek 

1.1. pozemky 

Ocenìní 

Index trhu s nemovitostmi IT = 1,010 

Index polohy pozemku IP = 0,867 

Index omezujících vlivù pozemku 

Název znaku è. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na vyu�ití II  0,00 
2. Sva�itost pozemku a expozice: Sva�itost terénu pozemku do 15 

% vèetnì - ostatní orientace 
IV  0,00 

3. Ztí�ené základové podmínky: Neztí�ené základové podmínky III  0,00 
4. Chránìná území a ochranná pásma: Mimo chránìné území a 

ochranné pásmo 
I  0,00 

5. Omezení u�ívání pozemku: Bez omezení u�ívání I  0,00 
6. Ostatní neuvedené: Bez dal�ích vlivù II  0,00 
 
  6  

Index omezujících vlivù IO = 1 + S Pi = 1,000 
  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,010 * 1,000 * 0,867 = 0,876 

Stavební pozemky zastavìné plochy a nádvoøí ocenìné dle § 4 odst. 1 a pozemky od této 
ceny odvozené 

Pøehled pou�itých jednotkových cen stavebních pozemkù 

Zatøídìní 
Zákl. cena 
[Kè/m2] 

Index Koef. 
Upr. cena 
[Kè/m2] 

§ 9 odst. 4 a) - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavìní  
§ 9 odst. 4 a)  5 956,-  0,876  0,300  1 565,24 

 

Typ Název 
Parcelní 

èíslo 
Výmìra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kè/m2] 

Cena 
[Kè] 

§ 9 odst. 4 a) zahrada 4518 1 342 1 565,24  2 100 552,08 
§ 9 odst. 4 a) ostatní plocha - jiná 

plocha 
4535/10 22 1 565,24  34 435,28 

Stavební pozemky - celkem 1 364   2 134 987,36 
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1.2. Pøípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi 

Zatøídìní pro potøeby ocenìní 

Venkovní úprava § 18: 3.1.1. Pøípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 
v zemi 

Kód klasifikace stavebních dìl CZ-CC 2224 
Nemovitá vìc je souèástí pozemku 

Délka: 5,00 m 

Ocenìní 

Základní cena (dle pøíl. è. 17): [Kè/m] =  140,- 
Polohový koeficient K5 (pøíl. è. 20 - dle významu obce): *  1,2000 
Koeficient zmìny cen staveb Ki (pøíl. è. 41 - dle SKP): *  2,4160 

Základní cena upravená cena [Kè/m] =  405,89 

Plná cena: 5,00 m * 405,89 Kè/m =  2 029,45 Kè 

Výpoèet opotøebení lineární metodou 

Stáøí (S): 51 rokù 
Pøedpokládaná dal�í �ivotnost (PD�): 9 rokù 
Pøedpokládaná celková �ivotnost (PC�): 60 rokù 
Opotøebení: 100 % * S / PC� = 100 % * 51 / 60 = 85,0 %   
Koeficient opotøebení: (1- 85,0 % / 100) *  0,150 

Nákladová cena stavby CSN =  304,42 Kè 
Koeficient pp *  0,876 

Cena stavby CS =  266,67 Kè 

Pøípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi - zji�tìná 
cena 

=  266,67 Kè 

1.3. Porosty 

Nelesní porosty: § 44. 

 
LMX - ostatní mìkké listnáèe (LMX - ostatní mìkké listnáèe) 
stáøí S = 15 rokù  
relativní vý�ková bonita: 5 srovnávací bonita: 5 

jednotková cena nelesního porostu (pøíl. è. 34) 1 364 m2 * 16,12 
Kè/m2 

=  21 987,68 

souèinitel srovnávací bonity *  1,15 
podíl skupiny døevin v nelesním porostu *  100,00 % 
Koeficient sadovnického významu KSV: *  2,50 
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Koeficient typu zelenì KZ: *  0,75 
Koeficient vegetaèní pokryvnosti KVP *  0,80 

LMX - ostatní mìkké listnáèe celkem =  37 928,75 Kè 
 

Celkem - nelesní porosty dle § 44 =  37 928,75 Kè 

Porosty - zji�tìná cena celkem =  37 928,75 Kè 

Pozemek - rekapitulace 
1.1. Pozemky:   2 134 987,36 Kè 
Stavby a porosty na pozemku: 

1.2. Pøípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi  266,67 Kè 
1.3. Porosty  37 928,75 Kè 

Stavby a porosty na pozemku - celkem +  38 195,42 Kè 

Pozemek - výchozí cena pro výpoèet vlastnického podílu =  2 173 182,78 Kè 
Úprava ceny vlastnickým podílem * 2 / 3 

Pozemek - zji�tìná cena celkem =  1 448 788,52 Kè 
 

Výsledky analýzy dat 

1. Pozemek  1 448 789,- Kè 
1.1. Oceòované pozemky  1 423 324,91 Kè 
1.2. Pøípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v 
zemi 

 178,- Kè 

1.3. Porosty  25 286,- Kè 

  = 1 448 789,- Kè  

Výsledná cena - celkem:  1 448 789,- Kè 

Výsledná cena po zaokrouhlení:  1 448 790,- Kè 
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II) Ocenìní tr�ním porovnáním 

Ocenìní srovnávací metodou 

Metoda tr�ního porovnání je zalo�ena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi nabízenými k 
prodeji nebo prodanými v blízké lokalitì. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o tr�ní hodnotì, za kterou 
by nemovitost mohla být smìnìna. Pøi porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uva�uje s mnoha faktory 
(napø. lokalita, velikost, stav èi pøíslu�enství). 

Tyto faktory jsou zohlednìny korekèními koeficienty. Na základì porovnání tìchto parametrù a vyhodnocením 
jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceòované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v pøíloze. 

Pozemek parc. è. 4518, 4535/10 v katastrálním území Královo Pole 

Pozemek v katastrálním území Královo Pole, obec Brno 
 

è. K1 - poloha K2 - velikost K3 - úèel u�ití K4 - in�enýrské sítì K5 - dal�í vlastnosti 
 

Oceòovaný objekt Královo Pole, Brno, 
okres Brno-mìsto plocha 1364 m2 zahrada, výstavba 

chatky vodovod, elektøina 
mírnì sva�itý a� 
sva�itý, náletový 
porost, oplocený 

 
1 Barvy, Brno, okres 

Brno-mìsto plocha 2018 m2 zahrada, rekreaèní 
chata vodovod, elektøina sva�itý, oplocený, 

chata 
2 Hlaváèova, Brno, 

okres Brno-mìsto plocha 1029 m2 zahrada, výstavba 
chatky v blízkosti rovinatý, oplocený, 

zahradní chatka 
3 Podolská, Brno, okres 

Brno-mìsto plocha 1366 m2 zahrada, rekreace v dosahu rovinatý, oplocený 
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è 

Cena 
po�adovaná 

resp. 
zaplacená za 

1 m2 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena po 
redukci na 

pramen 
K1 - 

poloha 
K2 - 

velikost 
K3 - 
úèel 
u�ití 

K4 - 
in�enýr
ské sítì 

K5 - 
dal�í 

vlastnos
ti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. x 

K6 

Cena 
oceòovanéh
o objektu 

odvozená ze 
srovnání 

1 1.461,84 Kè Nepou�it 1.461,84 Kè 1.05 0.95 1.00 1.00 1.10 0.95 1.0424 1.402,38 Kè 
2 2.366,38 Kè Nepou�it 2.366,38 Kè 1.05 1.02 1.00 0.95 1.10 1.05 1.1752 2.013,59 Kè 
3 1.683,75 Kè Nepou�it 1.683,75 Kè 0.95 1.00 1.00 0.95 1.05 1.00 0.9476 1.776,86 Kè 
 
Celkem prùmìr 1.730,94 Kè 
Minimum 1.402,38 Kè 
Maximum 2.013,59 Kè 
Smìrodatná odchylka - s 308,18 Kè 
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s 1.422,76 Kè 
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s 2.039,12 Kè 
K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti 
K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K3 - Koeficient úpravy na vyu�ití nemovitosti 
K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti in�enýrských sítí 
K5 - Koeficient úpravy na ev. dal�í vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lep�í - hor�í) 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce pøimìøenì ni��í 

Komentáø k nemovitosti è. 1: Celkový koeficient úpravy (K1 x. x K6) odrá�í ve výsledku 
vysokou podobnost vzorku a oceòované nemovitosti. 

Komentáø k nemovitosti è. 2: Plocha upravena dle KS. Srovnávaný vzorek má relativnì lep�í 
vlastnosti � zejména pøístupnost pozemku a mo�nosti vyu�ití. Z toho dùvodu je celkový 
koeficient úpravy (K1 x. x K6) vy��í ne� 1. 

Komentáø k nemovitosti è. 3: Celkový koeficient úpravy (K1 x. x K6) odrá�í ve výsledku 
vysokou podobnost vzorku a oceòované nemovitosti. 

Komentáø: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou té� srovnatelné. 
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Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základì vý�e uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu pøedmìtné nemovitosti na 

1.730,94 Kè/m2 

* 

______________1.364 m2 

= 2.361.008 Kè 

Celková cena po zaokrouhlení: 

2.361.000,-- Kè 

Podíl 2/3 

Podíl je na trhu s nemovitostmi v�dy obtí�nìji obchodovatelný, ne�li nemovitost jako celek. 
Oceòovaný pozemek díky svému tvaru a pøístupnosti nelze rozdìlit na èásti odpovídající 
spoluvlastnickým podílùm. Z tohoto dùvodu je výsledná obvyklá cena podílu sní�ena o 15 %. 

2.361.000 * (2/3) * 0,85 = 1.337.900,-- Kè  
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E. Rekapitulace, odùvodnìní, kontrola: 

I) Ocenìní dle platného cenového pøedpisu 

1.448.790,-- Kè 

II) Ocenìní tr�ním porovnáním 

Výsledek dle srovnávací metody 

1.338.000,-- Kè 

 

Vý�e uvedenými metodikami byly vypoèteny dílèí ceny, které se stanou základem pro 
urèení výsledné obvyklé ceny.  

Zji�tìná cena a cena vze�lá z pøímého srovnání vykazují relativnì malou odchylku, znaèí 
pøesnost provedeného ocenìní. Výsledné marginální rozdíly ve vypoètených cenách není z 
pohledu zpracovatele tøeba zdùvodòovat. 
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F. ZÁVÌR: 

Znalecký úkol: Výpoèet a stanovení obvyklé ceny podílu 2/3 nemovitých vìcí pro úèely 
exekuèního øízení. 

Na základì vý�e uvedených zji�tìní a s pøihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám 
polohy nemovitostí je obvyklá cena podílu 2/3 pøedmìtné nemovitosti v daném místì a 
èase urèena po zaokrouhlení na 

1.338.000 Kè 

Slovy: jedenmiliontøistatøicetosmtisíc korun 

Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl pøibrán externí konzultant. 

Za zpracování znaleckého posudku byla sjednána smluvní odmìna. 

Vypracoval: 

XP invest, s. r. o.-znalecký ústav v oboru Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti, Jan 
Chroust, Martin Málek, Franti�ek Koøínek 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

V Praze, dne 3.1.2022 

 

 

����������.��. ���������.��� ���.���������. 

                Jan Chroust                               Martin Málek                      Franti�ek Koøínek 

G. Znalecká dolo�ka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké èinnosti, 
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona è. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumoènících, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlá�ky è. 37/1967 Sb. k provedení zákona o 
znalcích a tlumoènících, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, Ministerstvem spravedlnosti Èeské 
republiky, è. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 2012 do prvního oddílu seznamu ústavù 
kvalifikovaných pro znaleckou èinnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnìní 
pro ceny a odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek je zapsán pod poøadovým èíslem 15376-18/2022 znaleckého deníku. 
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H. Seznam pøíloh 

výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, ortofoto mapa, fotodokumentace pøedmìtu 
ocenìní, výøez z územního plánu, srovnávané nemovitosti 

I. Pøílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapì 
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Mapa 
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Územní plán 
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Poøízená fotodokumentace 

  

  

  

 

 

  



23 

Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 2018 m2, Barvy, Brno, 
okres Brno-mìsto 

Celková cena:  2.950.000 Kè 

Adresa: Barvy, Brno, okres Brno-mìsto 

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) 

 Adresa  Barvy, Brno, okres Brno-
mìsto 

 Èíslo øízení  V-21182/2021-702 

 Cena dle kupní smlouvy  2 950 000 Kè  Plocha pozemku (m2)  2018 
 Kupní smlouva podepsaná 
dne 

 12.08.2021  Souèasné vyu�ití  zahrada 
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Slovní popis 

 Nabízíme na prodej hezký pozemek 2018 m2 v krásné lokalitì Brno - Lesná s døevìnou 
chatou 18 m2 s èíslem evidenèním. Chata byla postavena pøed deseti lety, je døevìná s 
podkrovím, které je vyu�ité jako lo�nice. V zadní èásti chaty je prostor na uskladnìní grilu a 
náøadí. Na pozemek je pøiveden celoroènì vyu�itelný obecní vodovod, elektrika je v souèasné 
dobì øe�ena solárním panelem (z pøístupové cesty je mo�no za�ádat a napojit elektøinu od 
spoleènosti E.ON, s.r.o.). Pozemek je sva�itý, jeho vìt�í èást tvoøí pøírodní rokle, která je 
osázena vzrostlými stromy a je zde umístìný sklep. Døíve v rokli mìli majitelé záhony, na 
kterých pìstovali zeleninu a na svahu rokle pìstovali vinnou révu. Podle územního plánu je 
pozemek veden v nestavební � volné stabilizované plo�e s objekty pro individuální rekreaci. 
Nemovitost je vhodná pro milovníky pøírody a klidu. Neváhejte a zavolejte ohlednì prohlídky 
nemovitosti.  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná 
nemovitost 

  Srovnávaná 
nemovitost 

   
  



26 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 1038 m2, Hlaváèova, 
Brno, okres Brno-mìsto 

Celková cena:  2.435.000 Kè 

Adresa: Hlaváèova, Brno, okres Brno-mìsto 

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) 

 Adresa  Hlaváèova, Brno, okres 
Brno-mìsto 

 Èíslo øízení  V-23590/2021-702 

 Cena dle kupní smlouvy  2 435 000 Kè  Plocha pozemku (m2)  1029 
 Kupní smlouva podepsaná 
dne 

 30.08.2021  Souèasné vyu�ití  zahrada 

Slovní popis 

 Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prodeji pozemek s chatkou v katastrálním 
území Brno - Obøany o celkové plo�e 1038 m2. Pozemek je rovinatý a oplocený ze v�ech 
stran. Zahrada má tvar lichobì�níku s �íøkou 30 m s postupným zú�ením na 15 m, délka 
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pozemku èiní 47 m. K pozemku vede pøíjezdová cesta a je zde mo�nost parkování na 
pozemku. K zahradì vede nezpevnìná cesta s pøístupem z ulice Hlaváèova. Zastávka 
autobusu è. 75 je vzdálena cca 600 m, ke které se dostanete pì�í chùzí cca za 5 min. Øeka 
Svitava je vzdálena cca 300m od pozemku, kde jsou pøístupné Sluneèní láznì, veøejný gril, fit 
park, Zahrada U sosny, Pumptracková dráha, workoutové høi�tì, dìtské høi�tì, výcvik pro psy 
a dal�í. Zahradu lze pova�ovat za výhodnou investici, ideálnì dostupnou zahradu pro 
pìstování zeleniny, èi výsadbu ovocných stromkù. In�enýrské sítì(elektøina) jsou v tìsné 
blízkosti pozemku, rodinné domy v sousedství jsou vzdáleny cca 20m. Pozemek je v 
územním plánu vedený jako zahrada, v novém územním plánu je veden jako zahrada s 
mo�ností stavby 40m2 zastavìnou plochou. Majiteli je nevyu�ívaný, co� je dùvodem prodeje. 
Doporuèuji prohlídku.  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná 
nemovitost 

  Srovnávaná 
nemovitost 
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 1366 m2, Podolská, 
Brno, okres Brno-mìsto 

Celková cena:  2.300.000 Kè 

Adresa: Podolská, Brno, okres Brno-mìsto 

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od zaèátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

   

 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvì)) 

 Adresa  Podolská, Brno, okres Brno-
mìsto 

 Èíslo øízení  V-19550/2021-702 

 Cena dle kupní smlouvy  2 300 000 Kè  Plocha pozemku (m2)  1366 
 Kupní smlouva podepsaná 
dne 

 10.08.2021  Souèasné vyu�ití  zahrada 

Slovní popis 

 Exkluzivnì nabízíme zahradu v klidné brnìnské lokalitì Lí�eò, v ulici Podolská, o celkové 
rozloze 1366 m2.   Vjezd na pozemek vede po soukromé pøíjezdové cestì, která je dobøe 
dostupná nejen autem ale i MHD (è. 151).   Pozemek je oplocen ze v�ech stran, pøièem� jsou 
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na nìj dva vstupy: pøíjezdová brána a v zadní èásti pozemku branka, za kterou teèe øíèka.   
Zahrada disponuje kùlnou o rozloze cca 8m2. Celkovì je pozemek udr�ovaný s mnoha 
vzrostlými ovocnými stromy a keøi, které dotváøí pøíjemné prostøedí pro relaxaci.   Broker 
Consulting Finance. Reality. Spolu.  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceòovaná 
nemovitost 

  Srovnávaná 
nemovitost 

   


