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ZNALECKÝ POSUDEK 

o cen� nemovitých v�cí 

". 16678-1320/2022 

  

Zadavatel znaleckého posudku: Exekutorský úøad Litomìøice 
JUDr. Ondøej Mare�, LL.M. 
Masarykova 679/33, 412 01 Litomìøice 

  

#íslo jednací: 124 EX 5770/21 
  

Ú"el znaleckého posudku: Výpoèet a urèení obvyklé ceny podílu ! 
nemovitých vìcí pro úèely exekuèního øízení. 

  

Obor, odv�tví, specializace: Ekonomika, Ceny a odhady, nemovitosti 
  

Adresa p�edm�tu ocen�ní: Otaslavice è.ev. 33, okres Prostìjov 
  

Prohlídka p�edm�tu ocen�ní provedena 
dne: 

01.06.2022 

  

Zpracováno ke dni: 01.06.2022 
  

Zhotovitel: XP invest, s. r. o.-znalecký ústav v oboru 
Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti  
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

  

Znalecký posudek obsahuje 20 stran textu vèetnì titulního listu a 17 stran pøíloh. Objednateli 
se pøedává ve 2 vyhotoveních. 

  

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 24.06.2022 
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A. Zadání 

1. Znalecký úkol - odborná otázka 
Urèení obvyklé ceny podílu ! rekreaèního objektu è.ev. 33 a pozemku parc. è. 1640, 1641 v 
obci Otaslavice, okres Prostìjov, katastrální území Otaslavice. 

  

2. Ú!el znaleckého posudku 

Výpoèet a urèení obvyklé ceny podílu ! nemovitých vìcí pro úèely exekuèního øízení. 

  

3. Skute!nosti sd�lené zadavatelem 

Zadavatel nesdìlil �ádné skuteènosti, které by mìly vliv na výsledek posudku. 

  

B. Vý!et podklad# 

1. Postup výb�ru zdroj# 

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. Vý!et zdroj# 

snímek katastrální mapy, informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, výpis z 
elektronické verze katastru nemovitostí, systém INEM - technické øe�ení a databáze realitních 
transakcí, informace zji�tìné pøi obhlídce, informace realitních kanceláøí, územní plán 

  

3. V�rohodnost zdroj# 

Uvedené zdroje byly vybrány s dùrazem na maximální vìrohodnost. 
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C. Nález 

1. Základní informace 
Název pøedmìtu ocenìní: Rekreaèní objekt è.ev. 33 
Adresa pøedmìtu ocenìní: Otaslavice è.ev. 33, okres Prostìjov 
Kraj: Olomoucký kraj 
Okres: Prostìjov 
Obec: Otaslavice 
Ulice:  
Katastrální území: Otaslavice 

  

2. Prohlídka a zam!"ení 

Obhlídka nemovitosti byla provedena dne 01.06.2022. Objekt nebyl v den prohlídky 
zpøístupnìn, �ádný ze spoluvlastníkù nebyl pøítomen. Zpracovatel nebyl do objektu vpu�tìn. 
Výmìry jsou odvozeny od zastavìné plochy a pøedpokládaného poètu podla�í. 

  

3. Vlastnické a eviden�ní údaje 

Vlastnické právo: 

Kamenovová Iva, Kpt. Nálepky 601/31, Vrahovice, 79811 Prostìjov, podíl ! 

Valenta Miroslav, Stanislava Manharda 3693/19, 79601 Prostìjov, podíl ! 

Valentová Zdeòka, Stanislava Manharda 3693/19, 79601 Prostìjov, podíl " 

Nemovitosti: 

Rekreaèní objekt è.ev. 33 a pozemek parc. è. 1640, 1641 v obci Otaslavice, okres Prostìjov, 
katastrální území Otaslavice. 

  

4. Dokumentace a skute�nost 

Skuteènost nebylo mo�né zcela ovìøit, nebo� nebyl umo�nìn pøístup do nemovitosti. 
Zastavìná plocha odpovídá zákresu v KN. 
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5. Celkový popis nemovitosti 

Popis rekrea!ního objektu 

Prohlídka nebyla provedena. �ádný ze spoluvlastníkù nebyl pøi prohlídce pøítomen a nebylo 
tak mo�né uskuteènit prohlídku vnitøních prostor. Byla provedena pouze venkovní obhlídka 
nemovitosti. Výmìry a dále pou�itý popis vychází z provedené obhlídky a ze zku�eností 
zpracovatele.  

Vým�ry ani dále uvedený popis nemusí odpovídat skute!nosti. 

Oceòovaný rekreaèní objekt je samostatný, má 1 nadzemní podla�í a není podsklepený. 
Základy jsou pravdìpodobnì betonové. V objektu není pùda a v èásti je zøejmì vybudované 
obytné podkroví. 

Objekt je døevìné konstrukce s vnìj�ím obitím. Tlou��ka obvodové konstrukce èiní 15 cm. 
Stropy jsou døevìné trámové, støecha je pøevá�nì sedlová, z èásti pak pultová. Krytinu tvoøí 
eternitové �ablony a klempíøské prvky jsou pozinkované. Zateplení plá�tì není provedeno. 

Objekt byl postaven odhadem v letech 1960 - 1970. 

Vady rekreaèního objektu: 

rozvody: zastaralý prvek 
vybavení: po�kozený prvek 
podlahy: zastaralý prvek 
okna: zastaralý prvek 
støecha: zastaralý prvek 
zdivo: zastaralý prvek  

Stav objektu lze charakterizovat jako pùvodní, neudr�ovaný, pøed rekonstrukcí. Chata není 
dlouhodobì obývána a chátrá. 

Dispozice rekreaèního objektu je 2+1.  

1NP 
Ostatní prostory Veranda 
Pokoj Pokoj 
Kuchynì Kuchynì 
Koupelna, WC WC 
Ostatní prostory Chodba 
Podkroví 
Pokoj Pokoj 
Podlahová plocha � stanovená odhadem 50,00 m2 
  

Vnitøní stìny mají døevìné obití. Okna jsou døevìná zdvojená. Pøíslu�enství oken chybí. 
Obytné místnosti jsou orientované na severozápad, jihovýchod. Kuchyòské vybavení tvoøí 
kuchyòská linka bez vestavìných spotøebièù, kamna. V koupelnì se nachází sprchový kout, 
umyvadlo a klasická toaleta. Interiérové dveøe jsou dýhované prosklené, zárubnì jsou 
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døevìné a vchodové dveøe jsou døevìné. Osvìtlovací techniku tvoøí �árovky, èásteènì pak 
chybí. 

Podlahové krytiny v jednotlivých typech místností: 

chodba: lino, prkenná podlaha 
koupelna, wc: lino, cementový potìr 
kuchynì: lino, cementový potìr 
místnosti: lino, prkenná podlaha  

Dal�í vybavení rekreaèního objektu chybí. 

Do rekreaèního objektu je zavedena elektøina o napìtí 230 a 400 V. Pøípojka je ale zøejmì 
odpojena. Voda je odebírána pravdìpodobnì ze studny. Svod spla�kù je øe�en nejspí�e do 
jímky. Zemní plyn není zaveden. Vytápìní je øe�eno lokálnì kamny, ohøev vody zaji��uje 
elektrický prùtokový ohøívaè. 

Popis pozemku a lokality 

Celková výmìra pozemku èiní 1753 m2. Sklon pozemku je rovinatý, místy mírnì sva�itý. 
Pozemek je oplocený pletivem do ocelových sloupkù. Trvalé porosty tvoøí star�í ovocné 
døeviny a dále neudr�ovaný náletový porost, hospodáøsky nevýznamný. Na pozemku se dále 
nachází vedlej�í døevìná kolna ve zhor�eném technickém stavu. 

Pøístup je po nezpevnìné obecní cestì. Rekreaèní objekt je postaven na západním okraji obce 
a charakter okolí odpovídá rekreaèní lokalitì. 

V obci je dostupnost pouze men�ích obchodù s omezenou otevírací dobou, je zde dostupná 
základní �kola, pro vy��í vzdìlání a specializované slu�by je nutné dojí�dìt. Je zde pouze 
èásteèná vybavenost z hlediska kulturních zaøízení a pouze èásteèná vybavenost z hlediska 
sportovního vy�ití. Nejdùle�itìj�í úøad je v obci, ostatní úøady v dojezdové vzdálenosti. V 
obci se nachází poboèka Èeské po�ty. 

Z hlediska �ivotního prostøedí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohro�ujících vlivù a 
zeleò v podobì lesù a luk je v bezprostøední blízkosti. Lokalita se zanedbatelným nebezpeèím 
výskytu záplav. 

Je zde pouze zastávka autobusových spojù a parkovací mo�nosti jsou dobré na vlastním 
pozemku. 

Vlastník nemá kontakt se sousedy a dle informací pøítomné osoby v místì není zvý�ená 
kriminalita, zloèiny jsou zde výjimeèné. 

Oceòované nemovitosti nejsou zatí�eny vìcnými bøemeny. 

Tabulkový popis rekrea!ního objektu 

Typ rekreaèního objektu samostatný objekt 

Poèet nadzemních podla�í 1 

Podsklepení ne 

Dùm byl postaven v roce 1960 - 1970 
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Základy betonové 

Konstrukce døevìná 

Tlou��ka obvodové konstrukce 15 cm 

Stropy døevìné trámové 

Støecha sedlová a pultová 

Krytina støechy eternitové �ablony 

Klempíøské prvky pozinkované 

Vnìj�í omítky døevìné obití 

Vnitøní omítky døevìné obití 

Vady domu rozvody: zastaralý prvek 
vybavení: po�kozený prvek 
podlahy: zastaralý prvek 
okna: zastaralý prvek 
støecha: zastaralý prvek 
zdivo: zastaralý prvek 

  

Popis vnit�ních prostor 

Dispozice 2+1 

Typ oken  døevìná zdvojená 

Pøíslu�enství oken chybí 

Orientace oken obytných místností severozápad, jihovýchod 

Koupelna(y) sprchový kout, umyvadlo 

Toaleta(y) klasická toaleta 

Vstupní dveøe døevìné 

Typ zárubní døevìné 

Vnitøní dveøe dýhované prosklené 

Osvìtlovací technika �árovky, z èásti chybí 

Popis místností a rozmìry v m� 1NP 
Ostatní prostory Veranda 
Pokoj Pokoj 
Kuchynì Kuchynì 
Koupelna, WC WC 
Ostatní prostory Chodba 
Podkroví 
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Pokoj Pokoj 
Podlahová plocha 50,00 m2 
Podlahová plocha vè. pøíslu�enství 50,00 m2 

 

Elektøina 230V a 400V � pøípojka odpojena 

Vodovod pøipojení ke studni 

Svod spla�ek jímka 

Plynovod ne 

Øe�ení vytápìní v objektu kamna 

Topná tìlesa chybí 

Øe�ení ohøevu vody v objektu elektrický prùtokový ohøívaè 

Podlahy  chodba: lino, prkenná podlaha 
koupelna, wc: lino, cementový potìr 
kuchynì: lino, cementový potìr 
místnosti: lino, prkenná podlaha 

Popis stavu pøed rekonstrukcí 

  

Tabulkový popis pozemku rekrea�ního objektu 

Velikost pozemku 1753 m2 

Trvalé porosty ovocné døeviny, náletový porost 

Vedlej�í stavby døevìná kolna ve zhor�eném stavu 

Sklon pozemku rovinatý, mírnì sva�itý 

Oplocení pletivo do ocelových sloupkù 

Pøístupová cesta k objektu pøístup po nezpevnìné obecní cestì 

  

Tabulkový popis okolí 

Popis okolí rekreaèní lokalita 

Poloha v obci západní okraj obce 

Vybavenost dostupnost pouze men�ích obchodù s 
omezenou otevírací dobou; 

v místì je dostupná základní �kola, pro vy��í 
vzdìlání a specializované slu�by je nutné 
dojí�dìt;  

v místì je pouze èásteèná vybavenost z 
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hlediska kulturních zaøízení;  

v místì je pouze èásteèná vybavenost z 
hlediska sportovního vy�ití;  

nejdùle�itìj�í úøad/úøady v místì, ostatní 
úøady v dojezdové vzdálenosti; 

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 záplav  

Spojení a parkovací mo�nosti pouze zastávka autobusových 
spojù; parkování na vlastním pozemku  

Sousedé a kriminalita bez kontaktu se sousedy;  
dle informací pøítomné osoby v místì není 
zvý�ená kriminalita, zloèiny jsou zde 
výjimeèné 

  

Tabulkový popis ostatní 

Vìcná bøemena oceòované nemovitosti nejsou zatí�eny 
vìcnými bøemeny 
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6. Metoda ocen�ní 
Pro úèely urèení obvyklé ceny k datu ocenìní 01.06.2022 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. 1: 

�Majetek a slu�ba se oceòují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný zpùsob 
oceòování. 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 vìci a urèí se porovnáním.� 

Volba metody: 

- dle §1c vyhlá�ky 441/2013 Sb. v platném znìní byla urèena cena zji�tìná 

- metoda porovnání pomocí indexù uvedená v publikaci Teorie a praxe oceòování 
nemovitých vìcí, nakladatelství CERM. 
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D. POSUDEK 
Ocen�ní dle cenového p�edpisu - zji�t�ná cena 

Kraj: Olomoucký 
Okres: Prostìjov 
Obec: Otaslavice 
Katastrální území: Otaslavice 
Poèet obyvatel: 1 295 
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 646,00 K!/m2 

Koeficienty obce 
Název koeficientu !. Pi 

O1. Velikost obce: 1001 - 2000 obyvatel III  0,70 
O2. Hospodáøsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,60 
O3. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavìného území 

vyjmenované obce nebo oblasti v tab. è. 1 (mimo Prahu a Brna) v 
nejkrat�ím vymezeném úseku silnice do 10 km vèetnì 

IV  1,01 

O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektøina, vodovod, 
kanalizace a plyn 

I  1,00 

O5. Dopravní obslu�nost obce: V obci je �eleznièní zastávka, nebo 
autobusová zastávka 

III  0,90 

O6. Obèanská vybavenost v obci: Roz�íøená vybavenost (obchod, 
slu�by, zdravotní støedisko, �kola a po�ta, nebo bankovní (penì�ní) 
slu�by, nebo sportovní nebo kulturní zaøízení) 

II  0,98 

 
Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 616,00 
K!/m2 

 

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., è. 488/2020 Sb. a è. 424/2021 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 
151/1997 Sb. 

Index trhu s nemovitými v�cmi 

Název znaku è. Pi 

1. Situace na dílèím trhu s nemovitými vìcmi: Nabídka odpovídá 
poptávce 

II  0,00 

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  -0,04 
5. Ostatní neuvedené: Bez dal�ích vlivù II  0,00 
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6. Povodòové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpeèím výskytu 
záplav 

IV  1,00 

7. Hospodáøsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,90 
8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavìného území 

vyjmenované obce nebo oblasti v tab. è. 1 pøílohy è. 2  (kromì 
Prahy a Brna) v nejkrat�ím vymezeném úseku silnice do 10 km 
vèetnì 

V  1,02 

9. Obèanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 
ambulantní zaøízení a základní �kola) 

II  1,00 

 
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) = 0,881 

  i = 1  

V ostatních pøípadech ocenìní nemovitých vìcí je znak 7 a� 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + S Pi) = 0,960 

  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 není 
dostupná �ádná obèanská vybavenost v obci 

III  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: Prùmìrná nezamìstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dal�ích vlivù - Bez vlivu na cenu. II  0,00 
 
  

11 
 

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 = 0,764 
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V ostatních pøípadech ocenìní nemovitých vìcí je znak 7 a� 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,832 

1. Pozemek 

1.1. pozemky 

Ocen!ní 

Koeficient redukce R: 
Výmìra v�ech pozemkù ve funkèním celku vp = 1 753,00 m2 

R = (200 + 0,8 * Svp) / Svp 
R = (200 + 0,8 * 1 753,00) / 1 753,00 = 0,914 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,960 

Index polohy pozemku IP = 0,867 

Index omezujících vliv� 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 = 0,960 * 1,000 * 0,867 = 0,832 

Stavební pozemky zastav�né plochy a nádvo#í ocen�né 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]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastav�ná plocha a nádvo#í, funk$ní celek  
§ 4 odst. 1  616,-  0,832    512,51 

 

Typ Název 
Parcelní 

èíslo 
Výmìra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kè/m2] 

Cena 
[Kè] 

§ 4 odst. 1 zahrada 1641 1 707 512,51  
Redukèní koeficient R = 0,914 468,43  799 610,01 

§ 4 odst. 1 zastavìná plocha a 
nádvoøí 

1640 46 512,51  

Redukèní koeficient R = 0,914 468,43  21 547,78 
Stavební pozemky - celkem 1 753   821 157,79 
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1.2. Chata 

Zat�íd�ní pro pot�eby ocen�ní 

Typ objektu: Rekreaèní chata § 36 porovnávací metoda 
Poloha objektu: Olomoucký kraj, obec do 2 000 obyvatel 
Stáøí stavby: 57 let 
Základní cena ZC (pøíloha è. 25):  2 218,- Kè/m3 

Zastav�né plochy a vý�ky podla�í 

1NP: 7,9*5,5 =  43,45 m2 

Podkroví: 5,5*5 =  27,50 m2 

 
Název podla�í Zastavìná plocha Konstrukèní vý�ka 
1NP: 43,45 m2 2,30 m 
Podkroví: 27,50 m2 2,00 m 

Obestav�ný prostor 

1NP: (7,9*5,5)*(2,30) =  99,94 m3 

Podkroví: (5,5*5)*(2,00)+2,00*2,50*(2*4,00+4,00)/6 =  65,00 m3 

Obestavìný prostor - celkem: =  164,94 m3 

Výpo!et indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku è. Vi 

0. Typ stavby - nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 
zastavìné plochy 1. NP - s podkrovím nad 1/2 zastavìné plochy 
1.NP 

II typ G 

1.  Druh stavby: Rekreaèní chata II  0,00 
2.  Svislé konstrukce: Montované na bázi døevní hmoty III  0,00 
3.  Støe�ní konstrukce: Podkroví více jak z poloviny zastavìné plochy 

stavby 
III  0,03 

4.  Napojení stavby na sítì: Elektr. proud, voda , �umpa (septik) II  0,00 
5.  Vybavení: WC ve stavbì III  0,00 
6.  Vytápìní stavby: Lokální vytápìní  II  0,00 
7.  Pøíslu�enství stavby (venk. úpravy a vedl. stavby do celk. ZP 25 m2 

vè.): Pøíslu�enství bez výrazného vlivu na cenu chaty 
III  0,00 

8.  Výmìra pozemkù u�ívané se stavbou: Nad 400 m2 III  0,03 
9.  Kritérium jinde neuvedené : Bez vlivu na cenu III  0,00 
10. Stavebnì - technický stav: Stavba ve �patném stavu � (pøedpoklad 

provedení rozsáhlej�ích stavebních úprav) 
IV  0,65 

Koeficient pro stáøí 57 let: 
s = 1 - 0,005 * 57 = 0,715 

  
9 

 

Index vybavení IV = (1 + S Vi) * V10 * 0,715 = 0,493 

  i = 1  

Nemovitá vìc je souèástí pozemku 

Index trhu s nemovitými vìcmi IT = 0,960 
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Index polohy pozemku IP = 0,867 

Ocen!ní 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 2 218,- Kè/m3 * 0,493 = 1 093,47 Kè/m3 

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 164,94 m3 * 1 093,47 Kè/m3 * 0,960 * 0,867= 150 114,69 Kè 

Cena stanovená porovnávacím zp"sobem =  150 114,69 K� 

1.3. Porosty 

Ovocné d$eviny: p$íloha �. 36.  

Zahrádkáøský typ ovocnáøství: 

Název  
Stáøí [rokù] Poèet, 

Výmìra 
Jedn. cena 
[Kè / jedn.] 

Úprava [%] Upr. cena  
[Kè / jedn.] 

Cena 
[Kè] 

slíva  
40  2 Ks  70,- - 20 % min.  70,-  140,- 

hru�eò - vysokokmen  
40  2 Ks  771,- - 20 %  616,80  1 233,60 

moru�ovník  
40  1 Ks  70,- - 20 % min.  70,-  70,- 

oøe�ák vla�ský  
40  3 Ks  2 456,- - 20 %  1 964,80  5 894,40 

Souèet: =  7 338,- Kè 
Celkem - ovocné døeviny: =  7 338,- Kè 

Okrasné rostliny: p$íloha �. 39. 

Název Stáøí Poèet / Výmìra 
Typ Jedn. cena [Kè / 

jedn.] 
Úpravy [%] Upr. cena 

[Kè / jedn.] 
Cena 
[Kè] 

borovice 40 rokù  3,00 ks 
Jehliènaté stromy II 18 610,-   18 610,-  55 830,- 

Souèet:  55 830,- 
Koeficient stanovi�tì Kz (dle pøíl. è. 39): *  0,750 
Koeficient polohy K5 (pøíl. è. 20) *  0,900 
Celkem - okrasné rostliny =  37 685,25 Kè 

Porosty - zji�t!ná cena celkem =  45 023,25 K� 
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Pozemek - rekapitulace 
1.1. Pozemky:   821 157,79 K� 
Stavby a porosty na pozemku: 

1.2. Chata  150 114,69 Kè 
1.3. Porosty  45 023,25 Kè 

Stavby a porosty na pozemku - celkem +  195 137,94 K� 
Pozemek - výchozí cena pro výpo�et vlastnického podílu =  1 016 295,73 K� 
Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 

Pozemek - zji�t!ná cena celkem =  254 073,93 K� 
 

Výsledky analýzy dat 

1. Pozemek  254 074,- Kè 
1.1. Oceòované pozemky  205 289,45 Kè 
1.2. Chata  37 528,75 Kè 
1.3. Porosty  11 255,75 Kè 
  = 254 074,- Kè  

Výsledná cena - celkem:  254 074,- K� 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  254 070,- K� 

slovy: Dvìstìpadesátètyøitisícsedmdesát Kè 
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Ocen�ní tr�ním porovnáním - metoda porovnání pomocí index� 

Metoda tr�ního porovnání pomocí indexù je zalo�ena na porovnání nemovitosti s obdobnými 
nemovitostmi nabízenými k prodeji, respektive prodanými v blízké lokalitì. Metoda tak 
poskytuje relevantní informaci o cenì, 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 urèit hodnotu oceòované nemovitosti. 

  

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v pøíloze. 

  

Rekreaèní objekt Otaslavice è.ev. 33, okres Prostìjov 

Otaslavice è.ev. 33, okres Prostìjov 
  

è. K1 - lokalita K2 - podlahová 
plocha K3 - stav 

K4 - 
plocha 

pozemku
K5 - jiné 

  

Oceòovaný objekt Otaslavice è.ev. 33, 
okres Prostìjov 50 m2 pøed rekonstrukcí 1753 m2 

døevìná, 2+1, kuch. linka 
bez spot., kamna, WC, 

sprch. kout, kolna 
  

1 
Kobylnièky è.ev. 2, 
Myslejovice, okres 

Prostìjov 
40 m2 �patný 1194 m2 

døevìná, 1+1, kuch. 
kout, kamna, suché WC, 

sprch. kout, sklep 

2 Prostìjovièky è.ev. 
7, okres Prostìjov 45 m2 dobrý 949 m2 

døevìná, 2+1, kuch. 
kout, kamna, veranda, 

sklep, kolna 

3 Pøemyslovice è.ev. 
44, okres Prostìjov 41 m2 dobrý 905 m2 

døevìná, 2+1, kuch. 
koutek, WC, sprch. 
kout., sklep, studna 
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è. Cena po�adovaná 
resp. zaplacená za 
1 m2 podlahové 
plochy 

Koef. 
redukce 
na 
pramen 

Cena po 
redukci na 
pramen 

K1 
lokalita 

K2 
podlahová 
plocha 

K3 
stav 

K4 
plocha 
pozemku 

K5 
jiné 

K1 x ... x 
K5 

Cena 
oceòovaného 
objektu 
odvozená ze 
srovnání 

1 23 750,00 Kè 1 23 750,00 Kè 1 1.01 0.9 0.8 1 0.7272 32 659,52 Kè
2 27 755,56 Kè 1 27 755,56 Kè 1 1.01 1.15 0.7 1 0.81305 34 137,58 Kè
3 30 487,80 Kè 1 30 487,80 Kè 1 1.02 1.15 0.7 0.97 0.796467 38 278,80 Kè
  
Celkem prùmìr 35 025,30 Kè
Minimum 32 659,52 Kè
Maximum 38 278,80 Kè
Smìrodatná odchylka - s 2 912,92 Kè
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s 32 112,38 Kè
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s 37 938,22 Kè
K1 - Koeficient úpravy: lokalita 
K2 - Koeficient úpravy: podlahová plocha 
K3 - Koeficient úpravy: stav 
K4 - Koeficient úpravy: plocha pozemku 
K5 - Koeficient úpravy: jiné 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce pøimìøenì ni��í 
 

Komentáø k nemovitosti è. 1: Srovnávaný vzorek má relativnì hor�í vlastnosti � zejména 
men�í pozemek. Z toho dùvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x ...x K6) ni��í ne� 1. 

Komentáø k nemovitosti è. 2: Srovnávaný vzorek má relativnì hor�í vlastnosti � zejména 
men�í pozemek. Z toho dùvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x ...x K6) ni��í ne� 1. 

Komentáø k nemovitosti è. 3: Srovnávaný vzorek má relativnì hor�í vlastnosti � zejména 
men�í pozemek. Z toho dùvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x ...x K6) ni��í ne� 1. 
 

Na základì vý�e uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí je srovnávací 
hodnota pøedmìtné nemovitosti urèena následovnì 

35 025,30 Kè/m2 

                                        * 50 m2 

= 1 751 265 Kè 

Celková cena po zaokrouhlení: 

1 751 000 K! 
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Podíl ¼ 

Podíl je na trhu s nemovitostmi v�dy obtí�nìji obchodovatelný, ne�li nemovitost jako celek. 
Oceòovanou nemovitost navíc nelze stavebnì rozdìlit na èásti odpovídající spoluvlastnickým 
podílùm. Z tohoto dùvodu je výsledná obvyklá cena podílu sní�ena o 15 %. 

1 751 000 * (1/4) * 0,85 = 372 088 Kè 
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E. REKAPITULACE, OD�VODN�NÍ V ROZSAHU 
UMO��UJÍCÍM P�EZKOUMATELNOST 
ZNALECKÉHO POSUDKU, KONTROLA: 
 

Výsledek dle cenového p�edpisu 

254 070 Kè  

 

Výsledek dle tr�ního porovnání - metoda porovnání pomocí index! 

372 000 Kè  

 

 

 

Základní ceny pro ocenìní podle oceòovací vyhlá�ky jsou vyhodnocované statisticky zpìtnì 
a jeliko� ceny nemovitostí v posledních letech relativnì rostou, mù�e tak jít o pøíèinu rozdílu 
mezi cenami.  

 

  



20 

F. ZÁV�R: 
Znalecký úkol - odborná otázka: 

Urèení obvyklé ceny podílu ! rekreaèního objektu è.ev. 33 a pozemku parc. è. 1640, 1641 v 
obci Otaslavice, okres Prostìjov, katastrální území Otaslavice. 

Na základ! vý�e uvedených zji�t!ní a s p"ihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám 
polohy nemovitostí je obvyklá cena podílu ¼ p"edm!tné nemovitosti v daném míst! a 
#ase ur#ena po zaokrouhlení na 

372 000,- Kè 

Slovy: tøistasedmdesátdvatisíc korun èeských 

  

Vypracoval: 

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

V Praze, dne 24.06.2022 

 

 

����������.. ����������� ����������. 

        Martin Svoboda                    Martin Málek                Ing. Zdenìk Mazáèek 

Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl pøibrán externí konzultant.  

Za zpracování znaleckého posudku je úètována odmìna dle zákona. 

  

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 16678-
1320/2022 znaleckého deníku. 
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H. Seznam p�íloh 

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

  

I. P�ílohy 

Výpis z elektronické verze katastru nemovitostí 
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Ortofoto mapa 

 

  



24 

Mapa 
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Vý�ez z územního plánu 
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Fotodokumentace p�edm�tu ocen�ní 
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Srovnávané nemovitosti 

 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti �. 1 

1. Identifikace 

 

Rekrea�ní objekt, 40 m², Kobylni�ky �.e. 2, 
Myslejovice, okres Prost!jov 

Celková cena:  950 000 Kè 

Lokalita: Kobylnièky è.e. 2, Myslejovice, okres 
Prostìjov 

 

2. Vývoj ceny (od za�átku do konce období nabízení v realitní inzerci) 

 

  



30 

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

Lokalita Kobylnièky è.e. 2, 
Myslejovice, okres Prostìjov 

Cena dle KS 950 000 Kè 

!íslo "ízení V-6965/2021-709 Datum podpisu KS 26.08.2021 
Poznámka k cen� 950 000 Kè za nemovitost  Konstrukce Montovaná 
Plocha pozemku 1194 m2 Stav �patný 
Typ objektu Pøízemní Podla�í bytu 1  
Zastav�ná plocha 40 m2 Podlahová plocha 40 m2 
U�itná plocha 40 m2 Poloha nemovitosti Klidná èást obce 
Po#et nadzemních 
podla�í domu 

1    

 

Obec Myslejovice le�í 10 km jihozápadnì od Prostìjova. Obec Myslejovice se skládá ze tøí èástí: Myslejovic, 
Kobylnièek a Køenùvek. První zmínka o osídlení Kobylnièek je z r. 1377, rozloha Kobylnièek je 119 ha, nad. 
vý�ka je 346 m n.m., poèet obyvatel je ca 124 osob. Kobylnièky se nachází 2 km ji�nì od mateøské obce. V 
Myslejovicích je k dispozici �kolka, �kola, po�ta, knihovna, obecní úøad a dal�í slu�by obèanské vybavenosti. 
Nabízíme s výhradním zastoupením majitele prodej velké zahrady s rekreaèní chatou k rekonstrukci. V cenì je 
architektonická studie na rekonstrukci chaty a výstavbu zahradního domku a související dokumentací v hodnotì 
70.000,- Kè. Stávající chata je èásteènì podsklepená, o dispozici 1+1 s verandou. Po vstupu do chaty je veranda 
s posezením. Z verandy je vstup do men�ího sprchového koutu a do kuchynì. Z kuchynì je vstup do pokoje. 
Sklepní èást je zdìná a pøístupná dveømi ze spodní strany chaty, chata samotná je montované døevìné 
konstrukce, støecha je sedlová, krytina eternit. Zdroj vody ze studny, elektøina 230/400V. Kamna jsou na tuhá 
paliva. Suché WC je hned nad chatou. Pozemek je oplocen, plocha pozemku celkem èiní 1194 m2 (z toho 40m2 
zastavìná plocha). Na pozemku se nachází betonová nádr� na de��ovou vodu. Na pozemku rostou okrasné a 
ovocné døeviny (tøe�nì, jablka, atd.). K chatì vede nezpevnìná cesta s bezproblémovým pøíjezdem autem a� k 
pozemku. Souèástí prodeje je architektonická studie a dokumenty: vyjádøení k odbìru podzemní vody, radonový 
prùzkum. Jedná se o velmi klidné místo pro rekreaci a relaxaci. Pøímo nad chatou je obecní les, do kterého je 
vstup pøímo zadní brankou za chatou. K dispozici ihned. 

4. Fotodokumentace 
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5. Mapové zobrazení 
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti �. 2 

1. Identifikace 

 

Rekrea�ní objekt, 45 m², Prost!jovi�ky �.e. 7, okres 
Prost!jov 

Celková cena:  1 249 000 Kè 

Lokalita: Prostìjovièky è.e. 7, okres Prostìjov 

 

2. Vývoj ceny (od za�átku do konce období nabízení v realitní inzerci) 
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3. Celkový popis nemovitosti(dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouv�)) 

Lokalita Prostìjovièky è.e. 7, okres 
Prostìjov 

Cena dle KS 1 249 000 Kè 

!íslo "ízení V-5460/2021-709 Datum podpisu KS 30.06.2021 
Poznámka k cen� 1 170 000 Kè za nemovitost, 

vèetnì provize  
Konstrukce Smí�ená 

Plocha pozemku 949 m2 Stav Dobrý 
Typ objektu Patrový Podla�í bytu 2  
Zastav�ná plocha 50 m2 Podlahová plocha 45 m2 
U�itná plocha 45 m2 Poloha nemovitosti Polosamota 
Po#et nadzemních 
podla�í domu 

2    

 

Nabízíme ke koupi chatu se zahradou o rozloze 904 m! na klidném místì na polosamotì, 1 km od obce 

Prostìjovièky. Pozemek není oplocen, v okolí se nachází dal�í rekreaèní objekty a lesy. Chata nabízí neru�ené 

soukromí. Pøístup k chatì je z horní èásti pozemku, kam vede obecní, nezpevnìná cesta. Chata samotná má dvì 

podla�í, spodní zdìné a horní døevìné. V pøízemí je spoleèenská místnost s kuchyòským koutem. V druhém 

podla�í potom veranda s vlastním vstupem, pokoj, lo�nice a úlo�ný prostor. K chatì dále nále�í kùlna na náøadí, 

sklep a venkovní posezení. Chata je zasazena do pøíjemného pøírodního prostøedí, tudí� nabízí �irokou �kálu 

volnoèasových aktivit. Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte makléøe. S financováním pomù�eme. 

4. Fotodokumentace 
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5. Mapové zobrazení 
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti �. 3 

1. Identifikace 

 

Rekrea�ní objekt, 41 m², P!emyslovice �.e. 44, okres 

Prost"jov 

Celková cena:  1 250 000 Kè 

Lokalita: Pøemyslovice è.e. 44, okres Prostìjov 

 

2. Vývoj ceny (od za�átku do konce období nabízení v realitní inzerci) 
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3. Celkový popis nemovitosti(dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouv�)) 

Lokalita Pøemyslovice è.e. 44, okres 

Prostìjov 
Cena dle KS 1 250 000 Kè 

!íslo "ízení V-7132/2021-709 Datum podpisu KS 01.09.2021 

Poznámka k cen� 940 000 Kè za nemovitost, 

vèetnì provize  
Konstrukce Døevìná 

Plocha pozemku 905 m2 Stav Dobrý 

Typ objektu Pøízemní Elekt"ina 230V 

Zastav�ná plocha 48 m2 Podlahová plocha 41 m2 

U�itná plocha 41 m2 Poloha nemovitosti Samota 

 

Exkluzivnì nabízíme k prodeji chatu v krásném prostøedí chatové oblasti katastrálního území Pøemyslovice. V 

chatì je kuchyòský kout s rohovou lavicí a pohovkou se vstupem na terasu a dal�í dva pokoje. Koupelna se 

sprchovým koutem a separaèní ECO toaleta. Celá èást chaty je podsklepena. Na pozemku se nachází kopaná 

studna hluboká 6m s èerpadlem. V blízkosti chaty protéká potùèek. Chata je prodávána vèetnì vybavení. Pro 

více informací neváhejte kontaktovat makléøe, který doporuèuje prohlídku. 

4. Fotodokumentace 
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5. Mapové zobrazení 

 

 


