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A. Zadání
1. Znalecký úkol - odborná otázka
Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnických podílù ve výši id. 1/5 pozemkù parc. è. 5533
a id. 1/10 parc. è. 5497 nacházejících se v obci Uherský Brod, okres Uherské Hradištì,
katastrální území Havøice a obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/10
pozemkù parc. è. 4716/69, 4748/28 nacházejících se v obci Vlènov, okres Uherské
Hradištì, katastrální území Vlènov.
2. Úèel znaleckého posudku
Výpoèet a stanovení obvyklé ceny nemovitých vìcí pro úèely exekuèního øízení.
3. Skuteènosti sdìlené zadavatelem
Zadavatel nesdìlil žádné informace, které by mìly vliv na pøesnost závìru znaleckého
posudku.

B. Výèet podkladù
1. Postup výbìru zdrojù
Zpracovatel urèil níže uvedené zdroje dat pro splnìní zadaného znaleckého úkolu.
Všechny uvedené zdroje jsou dùležité pro bezchybný výpoèet a stanovení obvyklé ceny
pøedmìtného majetku. Zdroje byly urèeny na základì požadavkù vyplývajících z
platných oceòovacích pøedpisù, odborných publikací a zkušeností zpracovatele se
zpracováním obdobných ocenìní.
2. Výèet zdrojù
Zdroje pro vypracování posudku: informace zjištìné pøi prohlídce, výpis z elektronické
verze katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, informace realitních kanceláøí,
územní plán, systém INEM - technické øešení a databáze realitních transakcí.
3. Vìrohodnost zdrojù
Výše uvedené zdroje byly vybrány s dùrazem na maximální vìrohodnost.

C. Nález
1. Základní informace
Název pøedmìtu
ocenìní:
Adresa pøedmìtu
ocenìní:
Kraj:
Okres:

Pozemky parc. è. 5533, 5497 v katastrálním území Havøice, Uherský
Brod a 4716/69, 4748/28 v katastrálním území Vlènov
Havøice, Uherský Brod, okres Uherské Hradištì a Vlènov, Vlènov,
okres Uherské Hradištì
Zlínský kraj
Uherské Hradištì
2

Obec:
Katastrální území:

Uherský Brod, Vlènov
Havøice a Vlènov

2. Prohlídka a zamìøení
Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 01.09.2021. V den prohlídky probìhla
celková prohlídka pøedmìtu ocenìní.
3. Vlastnické a evidenèní údaje
Vlastnické právo – LV è. 688
Strýèková Anna, è. p. 53, 79065 Kobylá nad Vidnavkou 1/5
LV è. 687
Strýèková Anna, è. p. 53, 79065 Kobylá nad Vidnavkou 1/10
LV è. 1142
Strýèková Anna, è. p. 53, 79065 Kobylá nad Vidnavkou 1/10
Nemovitosti:
Pozemky parc. è. 5533, 5497 nacházející se v obci Uherský Brod, okres Uherské
Hradištì, katastrální území Havøice a pozemky parc. è. 4716/69, 4748/28 nacházející
se v obci Vlènov, okres Uherské Hradištì, katastrální území Vlènov.
4. Dokumentace a skuteènost
Dokumentace odpovídá skuteènému stavu.
5. Celkový popis nemovitosti
LV è. 688, katastrální území Havøice, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/5
Oceòovaný pozemek parc. è. 5533 slouží k zemìdìlským úèelùm, rozloha pozemku èiní
757 m2. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná pùda, v územním plánu je
plocha pozemku regulována jako plochy – S*- smíšené nezastavìného území. Pozemek
je bez trvalých porostù, není oplocený. Pozemek je pøístupný po nezpevnìné obecní
cestì.
LV è. 687, katastrální území Havøice, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10
Oceòovaný pozemek parc. è. 5497 slouží k zemìdìlským úèelùm, rozloha pozemku èiní
8.209 m2. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná pùda, v územním plánu
je plocha pozemku regulována plochy – OX - obèanské vybavenosti specifických
forem. Pozemek je bez trvalých porostù, není oplocený. Pozemek je pøístupný po
nezpevnìné obecní cestì.
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LV è. 1142, katastrální území Vlènov, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10
Oceòované pozemky parc. è. 4716/69 a 4748/28 slouží k zemìdìlským úèelùm, rozloha
pozemku èiní 2.549 m2. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako orná pùda,
v územním plánu je plocha pozemkù regulována jako plochy zemìdìlské. Pozemky
jsou bez trvalých porostù, nejsou oploceny. Pozemky jsou pøístupné z hlavní silnice.
Pozemky se nachází v klidné lokalitì bez zdraví ohrožujících vlivù a v bezprostøední
blízkosti objektu je zeleò v podobì lesù a luk. Pozemky se nachází v lokalitì se
zanedbatelným nebezpeèím výskytu záplav.
Oceòované nemovitosti nejsou zatíženy vìcnými bøemeny.
Tabulkový popis

Popis
oceòovaného
pozemku

Popis okolí

Vìcná bøemena

Rozloha

757 m2/8209 m2/2549 m2

Druh pozemku

zemìdìlský pozemek

Územní plán

S* - plochy smíšené nezastavìného území, OX - plochy
obèanské vybavenosti specifických forem, Z - plochy
zemìdìlské

Trvalé porosty

bez porostù

Venkovní stavby

/

Sklon pozemku

rovinatý

Oplocení

neoploceno

Pøístupová cesta

pøístup po nezpevnìné obecní cestì

Popis okolí

neobydlená oblast

Vybavenost v obci Uherský BrodHavøice – souèást Uherského
Brodu, Vlènov sousedí
s Uherským Brodem

úplná vybavenost obchodními støedisky i specializovanými
obchody, v místì je kompletní soustava základních,
støedních i vysokých škol vèetnì specializovaných zaøízení,
v místì je kompletní vybavenost z hlediska kulturních
zaøízení, v místì je kompletní vybavenost z hlediska
sportovního vyžití, kompletní soustava úøadù v blízkém
okolí, v obci je poboèka Èeské pošty

Životní prostøedí

klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivù, zeleò v podobì
lesù a luk v bezprostøední blízkosti

Spojení a parkovací možnosti

zastávka vlakových a autobusových spojù, parkování na
vlastním pozemku

oceòované nemovitosti nejsou zatíženy vìcnými bøemeny

Další informace
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6. Metoda ocenìní
Pro úèely stanovení obvyklé ceny k datu ocenìní 01.09.2021 jsou použity všeobecnì
uznávané a vyžadované 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 služeb, odst. 2:
„Obvyklou cenou se pro úèely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena pøi
prodejích stejného, popøípadì obdobného majetku nebo pøi poskytování stejné nebo
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenìní. Pøitom se
zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají
vlivy mimoøádných okolností trhu, osobních pomìrù prodávajícího nebo kupujícího ani
vliv zvláštní 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. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota pøikládaná
majetku nebo službì vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadøuje
hodnotu majetku nebo služby a urèí se ze sjednaných cen porovnáním.“
Pro stanovení obvyklé ceny je použit postup popsaný ve vyhlášce è. 488/2020 Sb.
kterou se mìní vyhláška è. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceòování majetku
(oceòovací vyhláška), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Volba metody:
Za úèelem stanovení obvyklé ceny, resp. tržní hodnoty dané nemovitosti je využit
postup v podobì ocenìní majetku dle platného cenového pøedpisu a dle tržního
porovnání. Základní metodika, která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická
metoda porovnání pomocí indexù uvedená v publikaci Teorie oceòování nemovitostí,
nakladatelství CERM. Dále je použita metodika "Postupy pøi oceòování majetku státu"
vytvoøená Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových. Rovnìž se v rámci
výpoètu používá metodika "Komentáø k urèování obvyklé ceny (ocenìní majetku a
služeb)" vydaná Ministerstvem financí Èeské republiky.
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D. ZNALECKÝ POSUDEK
I) Ocenìní dle platného cenového pøedpisu

Ocenìní cenou zjištìnou
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 vyhlášky MF ÈR è. 441/2013 Sb. ve znìní
vyhlášky 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.

LV è. 688 Havøice
1. Pozemek parc. è. 5533
Ocenìní
Zemìdìlské pozemky ocenìné dle § 6
Výpoèet úpravy základní ceny - pøíloha è. 5:
Obce s 10-25 tisíci obyv. - vlastní území:
Celková úprava ceny:
Parcelní
Výmìra
JC
BPEJ
èíslo
[m2]
[Kè/m2]
orná pùda
5533
32011
122
8,35
orná pùda
5533
32051
635
7,28
Zemìdìlské pozemky ocenìné dle § 6
Celkem:
757 m2

Název

Pozemek parc. è. 5533 - zjištìná cena celkem

120,00%
120,00 %
Úprava
[%]
120,00
120,00

UC
[Kè/m2]
18,37
16,02

Cena
[Kè]
2 241,14
10 172,70
12 413,84

=

12 413,84 Kè

LV è. 687 Havøice
Index trhu s nemovitými vìcmi
Název znaku
è.
1. Situace na dílèím trhu s nemovitými vìcmi: Nabídka odpovídá
II
poptávce
2. Vlastnické vztahy: Nezastavìný pozemek, nebo pozemek, jehož
V
souèástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka,
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku
3. Zmìny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná II
území
4. Vliv právních vztahù na prodejnost: Bez vlivu
II
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivù
II
6. Povodòové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpeèím výskytu
IV
záplav

Pi
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1,00
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7. Hospodáøsko-správní význam obce: Obce s poètem obyvatel nad 5
tisíc a všechny obce v okr. Praha – východ, Praha – západ a
katastrální území lázeòských míst typu D) nebo oblíbené turistické
lokality
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 nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km
vèetnì
9. Obèanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a
ambulantní zaøízení a základní škola)

III

1,00

V

1,02

II

1,00

V pøípadech ocenìní nemovitých vìcí vyjmenovaných ve tøetí poznámce pod tabulkou
è.1 pøílohy è. 3 oceòovací vyhlášky:
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Index trhu

IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +

S

Pi) = 1,020

i=1

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

Index trhu

IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +

S

Pi) = 1,000

i=1

Index polohy
Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Inženýrské stavby
Název znaku
1. Druh a úèel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkèním
celku
2. Pøevažující zástavba v okolí pozemku: Výrobní objekty
3. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítì obce: Pozemek lze
napojit na všechny sítì v obci nebo obec bez sítí
4. Dopravní dostupnost: Pøíjezd po zpevnìné komunikaci
5. Parkovací možnosti: Dobré parkovací možnosti na veøejné
komunikaci
6. Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerèní využitelnosti:
Poloha bez vlivu na komerèní využití
7. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivù

è.
I

Pi
0,60

IV
I

0,00
0,00

II
II

0,00
0,00

II

0,00

II

0,00
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Index polohy

IP = P1 * (1 + S Pi) = 0,600
i=2

V pøípadech ocenìní nemovitých vìcí vyjmenovaných ve tøetí poznámce pod tabulkou
è.1 pøílohy è. 3 oceòovací vyhlášky:
Koeficient pp = IT * IP = 0,612
V ostatních pøípadech ocenìní nemovitých vìcí je znak 7 až 9 roven 1,0:
Koeficient pp = IT * IP = 0,600
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1. Pozemek parc. è. 5497
Ocenìní
Index trhu s nemovitostmi IT = 1,000
Index polohy pozemku IP = 0,600
Jiný pozemek ocenìný dle § 9
Pøehled použitých jednotkových cen jiných pozemkù
Upr. cena
Zákl. cena
Koeficienty Index P Index T Úprava
Zatøídìní
[Kè/m2]
[Kè/m2]
§ 9 odst. 2 - jiné pozemky - skládky, sportovištì, skladové, manipulaèní, odstavné,
rekreaèní plochy
§ 9 odst. 2
975,0,50
0,600
1,000
292,50
Index trhu It je pro tento typ pozemku roven 1.
Typ

Název

§ 9 odst. 2
orná pùda
Jiný pozemek - celkem

Parcelní
èíslo
5497

Výmìra Jedn. cena Srážka
Cena
2
2
[m ]
[Kè/m ]
[Kè]
8 209 292,50
2 401 132,50
8 209
2 401 132,50

Pozemek parc. è. 5497 - zjištìná cena celkem

=

2 401 132,50 Kè

LV è. 1142 Vlènov
1. Pozemky parc. è. 4716/69 a 4748/28
Ocenìní
Zemìdìlské pozemky ocenìné dle § 6
Výpoèet úpravy základní ceny - pøíloha è. 5:
Obce s 10-25 tisíci obyv. - území sousedních obcí:
Celková úprava ceny:
Parcelní
Výmìra
JC
BPEJ
èíslo
[m2]
[Kè/m2]
orná pùda
4716/69 32011
1 116
8,35
orná pùda
4748/28 30710
702 13,52
orná pùda
4748/28 32011
731
8,35
Zemìdìlské pozemky ocenìné dle § 6
Celkem:
2 549 m2

Název

Pozemky parc. è. 4716/69 a 4748/28 - zjištìná cena celkem

60,00%
60,00 %
Úprava
[%]
60,00
60,00
60,00

UC
[Kè/m2]
13,36
21,63
13,36

Cena
[Kè]
14 909,76
15 184,26
9 766,16
39 860,18

=

39 860,18 Kè
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Výsledky analýzy dat

LV è. 688 Havøice
1. Pozemek parc. è. 5533

12 414,- Kè

Úprava ceny vlastnickým podílem

*

1/5

LV è. 688 Havøice - celkem:
2 483,- Kè
LV è. 687 Havøice
1. Pozemek parc. è. 5497

2 401 133,- Kè

Úprava ceny vlastnickým podílem

*

1 / 10

LV è. 687 Havøice - celkem:
240 113,- Kè
LV è. 1142 Vlènov
1. Pozemky parc. è. 4716/69 a 4748/28
Úprava ceny vlastnickým podílem

39 860,- Kè
*

1 / 10

LV è. 1142 Vlènov - celkem:
3 986,- Kè
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II) Ocenìní tržním porovnáním
Ocenìní srovnávací metodou
Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi nabízenými k
prodeji nebo prodanými v blízké lokalitì. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotì, za
kterou by nemovitost mohla být smìnìna. Pøi porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s
mnoha faktory (napø. lokalita, velikost, stav èi pøíslušenství).
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. 5533 v katastrálním území Havøice
Pozemek v katastrálním území Vlènov, obec Vlènov
è.

Oceòovaný
objekt

K1 - poloha

Havøice, Uherský Brod, okres
Uherské Hradištì

1

Popovice, okres Uherské Hradištì

2

Hluk, okres Uherské Hradištì

3

Havøice, Uherský Brod, okres
Uherské Hradištì

K2 velikost

K3 - úèel užití

plocha 757
2
m

zemìdìlský pozemek orná pùda

plocha 978
2
m
plocha 1030
2
m
plocha 1506
2
m

zemìdìlský pozemek orná pùda

K4 - inženýrské
sítì

K5 - další
vlastnosti

zemìdìlský pozemek orná pùda
zemìdìlský pozemek orná pùda
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è

Cena
požadovaná
resp.
zaplacená
2
za 1 m

Koef.
redukce
na
pramen

1

31,90 Kè

Nepoužit

2

45,00 Kè

Nepoužit

3

34,98 Kè

Nepoužit

Cena
po
redukci
na
pramen
31,90
Kè
45,00
Kè
34,98
Kè

K1 poloha

K2 velikost

K3 úèel
užití

K4 inženýrské
sítì

K5 další
vlastnosti

K6 úvaha
odhadce

K1 x.
x K6

Cena
oceòovaného
objektu
odvozená ze
srovnání

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.0000

31,90 Kè

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.0000

45,00 Kè

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.0000

34,98 Kè

Celkem prùmìr
Minimum
Maximum
Smìrodatná odchylka - s
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s
K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti
K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku
K3 - Koeficient úpravy na využití nemovitosti
K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti inženýrských sítí
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lepší - horší)
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce pøimìøenì nižší

37,29 Kè
31,90 Kè
45,00 Kè
6,85 Kè
30,44 Kè
44,14 Kè

Komentáø: Jedná se o podobné zemìdìlské pozemky. Lokality jsou též srovnatelné.
Cenotvorné rozdíly nebyly shledány.
Srovnávací hodnota nemovitostí celkem:
Na základì výše uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme
srovnávací hodnotu pøedmìtné nemovitosti na
37,29 Kè/m2
*
______________757 m2
= 28.230 Kè
Celková cena po zaokrouhlení:

28.000,-- Kè
Celková cena po úpravì spoluvlastnickým podílem ve výši id. 1/5
5.600,-- Kè
Pozemek parc. è. 5497, katastrální území Havøice, Uherský Brod, okres
Uherské Hradištì
Výsledná cena zjištìná pouze dle platného cenového pøedpisu se v tomto pøípadì urèuje
jako cena obvyklá. V daném pøípadì nebylo možné použít jiný vhodnìjší zpùsob
ocenìní. Na relevantním trhu se s obdobnými nemovitostmi neobchoduje ani se
nepronajímají
nebo
nejsou
adekvátnì
porovnatelné.
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Pozemek parc. è. 4716/69, 4748/28 v katastrálním území Vlènov
Pozemek v katastrálním území Vlènov, obec Vlènov
è.

Oceòovaný
objekt

K1 - poloha

Vlènov, Vlènov, okres Uherské
Hradištì

1

Popovice, okres Uherské Hradištì

2

Hluk, okres Uherské Hradištì

3

Havøice, Uherský Brod, okres
Uherské Hradištì

K2 velikost

K3 - úèel užití

plocha 2549
2
m

zemìdìlský pozemek orná pùda

plocha 978
2
m
plocha 1030
2
m
plocha 1506
2
m

zemìdìlský pozemek orná pùda

K4 - inženýrské
sítì

K5 - další
vlastnosti

zemìdìlský pozemek orná pùda
zemìdìlský pozemek orná pùda
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è

Cena
požadovaná
resp.
zaplacená
2
za 1 m

Koef.
redukce
na
pramen

1

31,90 Kè

Nepoužit

2

45,00 Kè

Nepoužit

3

34,98 Kè

Nepoužit

Cena
po
redukci
na
pramen
31,90
Kè
45,00
Kè
34,98
Kè

K1 poloha

K2 velikost

K3 úèel
užití

K4 inženýrské
sítì

K5 další
vlastnosti

K6 úvaha
odhadce

K1 x.
x K6

Cena
oceòovaného
objektu
odvozená ze
srovnání

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.0000

31,90 Kè

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.0000

45,00 Kè

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.0000

34,98 Kè

Celkem prùmìr
Minimum
Maximum
Smìrodatná odchylka - s
Pravdìpodobná spodní hranice - prùmìr - s
Pravdìpodobná horní hranice - prùmìr + s
K1 - Koeficient úpravy na polohu nemovitosti
K2 - Koeficient úpravy na velikost pozemku
K3 - Koeficient úpravy na využití nemovitosti
K4 - Koeficient úpravy dle vzdálenosti inženýrských sítí
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce (lepší - horší)
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce pøimìøenì nižší

37,29 Kè
31,90 Kè
45,00 Kè
6,85 Kè
30,44 Kè
44,14 Kè

Komentáø: Jedná se o podobné zemìdìlské pozemky. Lokality jsou též srovnatelné.
Cenotvorné rozdíly nebyly shledány.
Srovnávací hodnota nemovitostí celkem:
Na základì výše uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme
srovnávací hodnotu pøedmìtné nemovitosti na
37,29 Kè/m2
*
______________2.549 m2
= 95.058 Kè
Celková cena po zaokrouhlení:

95.000,-- Kè
Celková cena po úpravì spoluvlastnickým podílem ve výši id. 1/10
9.500,-- Kè
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E. Rekapitulace, odùvodnìní, kontrola:
I) Ocenìní dle platného cenového pøedpisu

LV è. 688

2.483,-- Kè

LV è. 687

240.113,-- Kè

LV è. 1142

3.986,-- Kè

II) Ocenìní tržním porovnáním

Výsledek dle srovnávací metody
LV è. 688
LV è. 687 cena dle cenového pøedpisu
LV è. 1142

5.600,-- Kè
240.113,-- Kè
9.500,-- Kè

Výše uvedenými metodikami byly vypoèteny dílèí ceny, které se stanou základem
pro stanovení výsledné obvyklé ceny. Základní ceny pro ocenìní podle oceòovací
vyhlášky jsou vyhodnocované statisticky zpìtnì a jelikož ceny nemovitostí v posledních
letech relativnì rostou, mùže tak jít o pøíèinu rozdílu mezi cenami.

F. ZÁVÌR:
Znalecký úkol: Výpoèet a stanovení obvyklé ceny nemovitých vìcí pro úèely
exekuèního øízení.
Na základì výše uvedených zjištìní a s pøihlédnutím ke stavu a k místním
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena spoluvlastnických podílù ve výši
id. 1/5 a 1/10 pøedmìtných nemovitosti v daném místì a èase stanovena po
zaokrouhlení na
LV è. 688

5.600,-- Kè

LV è. 1142

9.500,-- Kè

a tržní hodnota spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/10 pøedmìtné nemovitosti
v daném místì a èase stanovena po zaokrouhlení na
LV è. 687

240.000,-- Kè
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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, Ing.
Eva Hurtíková, Martin Málek, Ing. Zdenìk Mazáèek
Mánesova 1374/53, 12000 Praha
Tel.: +420737858334
Email: info@xpinvest.cz
V Praze, dne 20.09.2021

………………………… …………………………… ………………………….
Ing. Eva Hurtíková

Martin Málek

Ing. Zdenìk Mazáèek

G. Znalecká doložka
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 pozdìjších pøedpisù, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky è. 37/1967 Sb. k
provedení zákona o znalcích a tlumoènících, ve znìní pozdìjších 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 14707-1929/2021 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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17

18

Výøez z územního plánu

19

20

21

22

Výøez z územního plánu
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24

25

26

Výøez z územního plánu
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Poøízená fotodokumentace
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Srovnávané nemovitosti
Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1
1. Identifikace

2

Prodej, Pozemek, 978 m , Popovice,
okres Uherské Hradištì
Celková cena: 31.198 Kè
Adresa: Popovice, okres Uherské Hradištì

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

Popovice, okres Uherské Hradištì

Èíslo øízení

V-4958/2021711

Cena dle kupní
smlouvy

31 198 Kè

Plocha pozemku
(m2)

978

Kupní smlouva
podepsaná dne

08.07.2021

Souèasné využití

zemìdìlská
pùda

Slovní popis
Nabízíme Vám ke koupi pozemek v katastrálním území Popovice u Uherského
Hradištì, v okrese Uherské Hradištì, LV 1117 o výmìøe 978 m2 Parcela è.6189 - o
výmìøe 978 m2 (Orná pùda) Jsme pøímí majitelé pozemku, neplatíte tedy žádnou
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provizi. Zajiš•ujeme rychlý prodej - pøipravíme kupní smlouvy a v pøípadì zájmu Vám
zajistíme ostatní právní služby. Zaruèíme Vám jednoduchý a transparentní prodej
4. Fotodokumentace

5. Mapové zobrazení

Oceòovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 2
1. Identifikace

2

Prodej, Pozemek, 1030 m , Hluk, okres
Uherské Hradištì
Celková cena: 46.350 Kè
Adresa: Hluk, okres Uherské Hradištì

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

Hluk, okres Uherské Hradištì

Plocha pozemku
(m2)

1030

Cena dle kupní
smlouvy

46 350 Kè

Souèasné využití

zemìdìlská
pùda

Kupní smlouva
podepsaná dne

28.06.2021

Umístìní objektu

Centrum obce

Èíslo øízení

V-4974/2021-711

Slovní popis
Nabízím prodej zemìdìlských pozemkù v katastrálním území Hluk, o celkové výmìøe
1 030 m2. Pozemky patøí pod: LV 3136 (podíl 1/1) parcelní èíslo 3795/85, 3796/18,
2302/474. Orná pùda je propachtována s Dolòácko a.s. na dobu neurèitou s výpovìdní
dobou 1 rok a pachtovném 3 500Kè/ha. Pokud Vás nabídka zaujala èi chcete vìdìt další
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informace, kontaktujte mì prosím primárnì pøes níže uvedený email. Celková cena za
pozemky je: 46 350Kè (45 Kè/m2)
4. Fotodokumentace

5. Mapové zobrazení

Oceòovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 3
1. Identifikace

2

Prodej, Pozemek, 1506 m , Havøice,
Uherský Brod, okres Uherské Hradištì
Celková cena: 52.676 Kè
Adresa: Havøice, Uherský Brod, okres
Uherské Hradištì

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

Havøice, Uherský Brod, okres Uherské
Hradištì

Èíslo øízení

V-4515/2020

Cena dle kupní
smlouvy

52 676 Kè

Plocha pozemku
(m2)

1506

Kupní smlouva
podepsaná dne

08.12.2020

Souèasné využití

zemìdìlská
pùda

Slovní popis
Nabízíme Vám ke koupi pozemek v KÚ Havøice, v okrese Uherské Hradištì, LV 495, o
celkové výmìøe 1 506 m2. Bonita pùdy je 12,01. Parcela è. 4974 s výmìrou 1 506 m2
(druh pozemku - orná pùda) Jsme pøímí majitelé pozemkù, neplatíte tedy žádnou
provizi. Zajiš•ujeme rychlý prodej - pøipravíme kupní smlouvy a v pøípadì zájmu Vám
zajistíme ostatní právní služby. Zaruèíme Vám jednoduchý a transparentní prodej.
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4. Fotodokumentace

5. Mapové zobrazení

Oceòovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost
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