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A. Zadání 

1. Znalecký úkol - odborná otázka 

Určení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši id. 65/336 rodinného domu č.p. 
292 vč. příslušenství, obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši id. 37/168 
pozemků parc. č. st. 161/5, 185/2, 2092/3, 6361 v obci Lipov, okres Hodonín, 
katastrální území Lipov a obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/28 
pozemku parc. č. 1225 v obci Žeraviny, okres Hodonín, katastrální území Žeraviny.  

2. Účel znaleckého posudku 

Výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení. 

3. Skutečnosti sdělené zadavatelem 

Zadavatel nesdělil žádné informace, které by měly vliv na přesnost závěru znaleckého 
posudku. 

B. Výčet podkladů 

1. Postup výběru zdrojů 

Zpracovatel určil níže uvedené zdroje dat pro splnění zadaného znaleckého úkolu. 
Všechny uvedené zdroje jsou důležité pro bezchybný výpočet a určení obvyklé ceny 
předmětného majetku. Zdroje byly určeny na základě požadavků vyplývajících z 
platných oceňovacích předpisů, odborných publikací a zkušeností zpracovatele se 
zpracováním obdobných ocenění. 

2. Výčet zdrojů 

Zdroje pro vypracování posudku: informace zjištěné při prohlídce, výpis z elektronické 
verze katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, povodňová mapa, odborné 
posouzení, informace realitních kanceláří, systém INEM - technické řešení a databáze 
realitních transakcí, územní plán. 

3. Věrohodnost zdrojů 

Výše uvedené zdroje byly vybrány s důrazem na maximální věrohodnost. 

C. Nález 

1. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Rodinný dům č.292, obec Lipov 

Adresa předmětu ocenění: Lipov č.p. 292, okres Hodonín 

Kraj: Jihomoravský kraj 

Okres: Hodonín 

Obec: Lipov 
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Ulice:  

Katastrální území: Lipov 

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 011,00 Kč/m2 

Koeficienty obce 
Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: 1001 - 2000 obyvatel III  0,70 
O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,60 
O3. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a 

obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí 
velikosti nad 5000 obyvatel 

V  1,00 

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

I  1,00 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka, nebo 
autobusová zastávka 

III  0,90 

O6. Občanská vybavenost v obci: Rozšířená vybavenost (obchod, 
služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) 
služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) 

II  0,98 

 
Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 375,00 
Kč/m2 

2. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka společně se zaměřením nemovitosti byla provedena dne 29.10.2021. V den 
prohlídky proběhla pouze částečná prohlídka předmětu ocenění. Důvod provedení 
pouze částečné prohlídky - 2. NP, půda, sklep, vedlejší stavby a zahrada nebyla ke dni 
prohlídky zpřístupněna. 

3. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo – LV č. 2303 

Skálová Barbora, č. p. 292, 69672 Lipov 65/336 

LV č. 449 

Skálová Barbora, č. p. 292, 69672 Lipov 37/168 

LV č. 277 

Skálová Barbora, č. p. 292, 69672 Lipov 3/28 

Nemovitosti: 

Rodinný dům č.p. 292 vč. příslušenství a pozemků parc. č. st. 161/5, 185/2, 2092/3, 
6361 v obci Lipov, okres Hodonín, katastrální území Lipov a pozemku parc. č. 1225 
v obci Žeraviny, okres Hodonín, katastrální území Žeraviny.  
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4. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace odpovídá skutečnému stavu. 

5. Celkový popis nemovitosti 

Ocenění nemovitostí je rozděleno do tří částí dle jednotlivých listů vlastnictví a 
spoluvlastnických podílů. 

1. LV č. 2303 - rodinný dům č. p. 292 – spoluvlastnický podíl ve výši id. 65/336 

Oceňovaný rodinný dům je část dvojdomku a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům má 
částečné podsklepení, je zde obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v roce 
1971.  

Základy má železobetonové bez izolace, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 
45 cm a stropy jsou železobetonové montované. Tvar střechy je sedlový, střešní krytina 
je tvořena betonovou taškou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější 
omítky jsou břízolitové a stavba není zateplena. 

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen v 1. NP jako 1+1. V domě se nachází pokoj o 
výměře 18,00 m2, kuchyně o výměře 14,00 m2, chodba o výměře 6,00 m2, v 2. NP se 
nachází prostory – 3 místnosti, koupelna a WC o celkové výměře 64,40 m2 – nebylo 
zpřístupněno, popis a rozměry na základě informací pana Skály a na základě odborného 
posouzení z roku 2015, půda o výměře 72,00 m2, sklep o výměře 40,00 m2, průjezd – 
garáž o výměře 24 m2. Podlahová plocha činí 102,40 m2. Podlahová plocha vč. 
příslušenství činí 238,40 m2. 

Vnitřní omítky jsou vápenné. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. Obytné prostory mají 
orientaci na severozápad. Koupelna a toaleta se v 1. NP nenalézají, v 2. NP se nalézají, 
nejsou v současnosti v užívání. Jsou zde použity tyto dveře: dřevěné plné, dřevěné 
prosklené, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni se nachází 
kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák. Osvětlovací techniku 
tvoří lustry. 

V obytných místnostech je položeno lino, kuchyně má na podlaze lino, a v chodbě je 
položeno lino. 

Dalším vybavením domu je anténní rozvody, síťové rozvody. 

V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a je napojen na rozvodnou síť elektrického 
proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, je napojen na veřejnou kanalizaci a zemní 
plyn je zaveden, není využíván. Dům je vytápěn elektřinou a topná tělesa tvoří závěsné 
radiátory. V domě je pro ohřev vody instalován bojler. 

Stěny objektu jsou poškozené a jsou zde patrné praskliny, střecha vykazuje známky 
poškození, okna domu jsou zastaralá, podlahy jsou v dezolátním stavu, vybavení 
vykazuje známky poškození a rozvody jsou zastaralé. Rodinný dům je ve špatném 
stavu. 
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2. LV č. 449 – pozemky parc. č. st. 161/5, 185/2, 2092/3, 6361 – spoluvlastnický 
podíl ve výši id. 37/168 

Pozemek parc. č. st. 161/5 je zastavěn stavbou rodinného domu s hospodářskou 
přístavbou s č. p. 292 – LV č. 2303, v katastru nemovitostí je veden jako zastavěná 
plocha a nádvoří, na pozemek navazuje zahrada parc. č. 185/2, na které se nachází 
ovocné dřeviny. Pozemky jsou rovinaté, k objektu je přístup po zpevněné obecní cestě. 
Možnost parkování je na vlastním pozemku. Součástí pozemku parc. č. 185/2 je dále 
hospodářská část.  

Pozemek parc. č. 2092/3 není součástí funkčního celku, nachází se v střední části obce a 
tvoří část funkčního celku se stavbami cizích vlastníků, o výměře 20 m2. V katastru 
nemovitostí je veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je 
veden jako plocha bydlení. 

Pozemek parc. č. 6361 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, v územním 
plánu je pozemek regulován jako plochy zemědělské o výměře 4.489 m2. Pozemek je 
oceněn samostatně. 

3. LV č. 277 – pozemek parc. č. 1225 – spoluvlastnický podíl ve výši id. 3/28 

Pozemek parc. č. 1225 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, v územním 
plánu je pozemek regulován jako plochy zemědělské o výměře 1.790 m2. Pozemek je 
oceněn samostatně.  

Rodinný dům a pozemky parc. č. st. 161/5, 185/2, 2092/3 se nachází v severní části 
obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost 
obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V obci je 
dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a 
je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V obci je pouze 
částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost 
dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty. 

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové 
vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí 
výskytu záplav. 

Zemědělské pozemky parc. č. 6361 a 1225 se nachází v okrajových částí obcí 
v nezastavěném území. 

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů. 

Dle znalostí zpracovatele v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné. 

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 
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Tabulkový popis 

Popis rodinného domu 

Typ rodinného domu část dvojdomku 

Počet nadzemních podlaží 2 

Dům byl postaven v roce 1970 

Zdroj informace o době 
výstavby odhadem 

Rozsah rekonstrukce domu / 

Základy železobetonové bez izolace 

Konstrukce cihlová 

Stropy železobetonové montované 

Tloušťka stěn 45 cm 

Střecha sedlová 

Krytina střechy betonová taška 

Klempířské prvky pozinkované 

Vnější omítky břízolitové 

Vnitřní omítky vápenné 

Typ oken v domě dřevěná zdvojená 

Orientace oken obytných 
místností severozápad 

Vybavení koupelny v 1. NP chybí 

Toaleta v 1. NP chybí 

Vstupní dveře dřevěné 

Typ zárubní ocelové 

Vnitřní dveře dřevěné plné, dřevěné prosklené 

Osvětlovací technika lustry 

Kuchyňská linka kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový 
sporák 

Dispozice RD 1+1 – 1. NP 

Popis místností a rozměry v 
m2 

Pokoj Pokoj 18,00 m
2 

Kuchyně Kuchyně 14,00 m
2 

Ostatní 
prostory Chodba 6,00 m

2 

2. NP 3 místnosti, koupelna, 
WC 64,40 m

2 

Podlahová plocha 102,40 
m

2 

Příslušenství Půda 72,00 m
2 

Příslušenství Průjezd-garáž 24 m2 

Příslušenství Sklep 40,00 m
2 
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Podlahová plocha vč. příslušenství 238,40 
m

2 
 

Elektřina 230V 

Vodovod vodovod 

Svod splašek veřejná kanalizace 

Plynovod ano, nyní se nevyužívá 

Řešení vytápění v domě elektřina 

Topná tělesa závěsné radiátory 

Řešení ohřevu vody bojler 

Podlahy v domě 
místnosti: lino 
kuchyně: lino 
chodba: lino 

Popis stavu rodinného domu špatný 

Vady rodinného domu 

rozvody: zastaralý prvek 
vybavení: poškozený prvek 
podlahy: v dezolátním stavu 
okna: zastaralý prvek 
střecha: poškozený prvek 
zdivo: poškozený prvek 

Popis pozemku 

Trvalé porosty ovocné dřeviny 

Venkovní stavby na dům navazující hospodářská přístavba, hospodářská 
část 

Sklon pozemku rovinatý 

Oplocení / 

Přístupová cesta k objektu přístup bezproblémový po zpevněné obecní cestě 

Popis okolí 

Popis okolí zástavba rodinnými domy se zahradami 

Poloha v obci severní část obce 

Vybavenost 

dostupnost pouze menších obchodů s omezenou 
otevírací dobou, v místě je dostupná základní škola, pro 
vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět, 
v obci je pouze částečná vybavenost z hlediska 
kulturních zařízení, v obci je pouze částečná vybavenost 
z hlediska sportovního vyžití, nutnost dojezdu kvůli 
úředním záležitostem, v obci je pobočka České pošty 

Životní prostředí 
klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivů, zeleň v 
podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti, lokalita se 
zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 

Spojení a parkovací možnosti zastávka vlakových a autobusových spojů, parkování na 
vlastním pozemku 

Sousedé a kriminalita dle znalostí zpracovatele v místě není zvýšená 
kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné 

Věcná břemena oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny 

Další informace  
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6. Metoda ocenění 

Pro účely určení obvyklé ceny k datu ocenění 29.10.2021 jsou použity všeobecně 
uznávané a vyžadované oceňovací postupy.  

Vymezení pojmu obvyklá cena: 

ZÁKON č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 
oceňování majetku) 

ČÁST PRVNÍ, Hlava první, § 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 2: 

„Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při 
prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo 
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se 
zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají 
vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani 
vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně 
prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními 
poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi 
prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná 
majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje 
hodnotu majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním.“ 

Pro určení obvyklé ceny je použit postup popsaný ve vyhlášce č. 488/2020 Sb. kterou se 
mění vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci systému INEM a v datech katastru nemovitostí se však nepodařilo dohledat 
potřebný počet realizovaných transakcí, aby byl naplněn postup pro stanovení obvyklé 
ceny dle §1a vyhlášky. Z toho důvodu je postupováno podle §1b a je stanovena tzv. 
tržní hodnota. 

Volba metody: 

Za účelem určení obvyklé ceny dané nemovitosti je využit postup v podobě ocenění 
majetku dle platného cenového předpisu a dle tržního porovnání. Základní metodika, 
která je v rámci tržního porovnání použita, je klasická metoda porovnání pomocí indexů 
uvedená v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, nakladatelství CERM.  
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D. ZNALECKÝ POSUDEK 

I) Ocenění dle platného cenového předpisu 

Ocenění cenou zjištěnou 
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., č. 225/2017 Sb. a č. 237/2020 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., č. 188/2019 Sb. a č. 488/2020 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 je vyšší než 
nabídka 

III  0,01 

2. Vlastnické vztahy: Jednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka bez 
pozemku nebo stavba ve spoluvlastnictví 

IV  -0,02 

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: Ostatní obce IV  0,90 
8. Poloha obce: Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a 

obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí 
velikosti nad 5000 obyvatel 

VI  1,00 

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 +  Pi) = 0,936 
  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 +  Pi) = 0,990 
  i = 1  
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Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 
2000 obyvatel včetně 
Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 
celku 

I  1,01 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: 
Rezidenční zástavba 

I  0,03 

3. Poloha pozemku v obci: Navazující na střed (centrum) obce II  0,00 
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  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 
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Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 1,030 
  i = 2 

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

Koeficient pp = IT * IP = 0,964 

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

Koeficient pp = IT * IP = 1,020 

1. Rodinný dům s č. p. 292 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Rodinný dům § 35 porovnávací metoda 
Poloha objektu: Jihomoravský kraj, obec do 2 000 obyvatel 
Stáří stavby: 50 let 
Základní cena ZC (příloha č. 24):  1 677,- Kč/m3 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

1. PP: 7*8,5 =  59,50 m2 

1. NP: 12,00*6,00 =  72,00 m2 

2. NP: 12,00*6,00 =  72,00 m2 

půda, zastřešení: 12,00*6,00 =  72,00 m2 
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Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 
1. PP: 59,50 m2 2,30 m 
1. NP: 72,00 m2 2,60 m 
2. NP: 72,00 m2 2,30 m 
půda, zastřešení: 72,00 m2 3,00 m 

Obestavěný prostor 

1. PP: (7*8,5)*(2,30) =  136,85 m3 

1. NP: (12,00*6,00)*(2,60) =  187,20 m3 

2. NP: (12,00*6,00)*(2,30) =  165,60 m3 

půda, zastřešení: (12,00*6,00)*(3,00/2) =  108,00 m3 

Obestavěný prostor - celkem: =  597,65 m3 

Podlažnost: 

Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 =  72,00 m2 

Zastavěná plocha všech podlaží: ZP =  275,50 m2 

Podlažnost: ZP / ZP1 = 3,83 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 
zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 

I typ A 

1. Druh stavby: dvojdomek, dům řadový II  -0,01 
2. Provedení obvodových stěn: cihelné nebo tvárnicové zdivo  III  0,00 
3. Tloušťka obvod. stěn: 45 cm II  0,00 
4. Podlažnost: hodnota větší než 2 III  0,02 
5. Napojení na sítě (přípojky): přípojka elektro, voda a odkanalizování 

RD do žumpy nebo septiku 
III  0,00 

6. Způsob vytápění stavby: ústřední, etážové, dálkové III  0,00 
7. Zákl. příslušenství v RD: pouze částečné ve stavbě nebo úplné 

podstand. nebo mimo stavbu RD 
II  -0,05 

8. Ostatní vybavení v RD: bez dalšího vybavení I  0,00 
9. Venkovní úpravy: standardního rozsahu a provedení III  0,00 
10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD: bez vedlejších staveb 

nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 
II  0,00 

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou: od 300 m2 do 800 m2 
celkem 

II  0,00 

12. Kritérium jinde neuvedené: bez vlivu na cenu III  0,00 
13. Stavebně - technický stav: stavba ve špatném stavu – (předpoklad 

provedení rozsáhlejších stavebních úprav) 
IV  0,65 

Koeficient pro stáří 50 let: 
s = 1 - 0,005 * 50 = 0,750 
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Index vybavení IV = (1 + Vi) * V13 * 0,750 = 0,468 
  i = 1  

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Index trhu s nemovitými věcmi IT = 0,990 
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Index polohy pozemku IP = 1,030 

Ocenění 

Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 1 677,- Kč/m3 * 0,468 = 784,84 Kč/m3 

CSP = OP * ZCU * IT * IP = 597,65 m3 * 784,84 Kč/m3 * 0,990 * 1,030= 478 300,10 Kč 

Cena stanovená porovnávacím způsobem =  478 300,10 Kč 
Rodinný dům s č. p. 292 - výchozí cena pro výpočet vlastnického 
podílu 

=  478 300,10 Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 65 / 336 

Rodinný dům s č. p. 292 - zjištěná cena =  92 528,29 Kč 

2. hospodářská přístavba 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Vedlejší stavba § 16: typ A 
Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm 
Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1.nadz. podlaží 
Podkroví: nemá podkroví 
Krov: umožňující zřízení podkroví 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] výška 
1.NP 5,40*9,50 =  51,30 2,60 m 
zastřešení, půda 5,40*9,50 =  51,30 2,50 m 

 102,60 m2 

Obestavěný prostor 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 

Typ Název Obestavěný prostor [m3] 
NP 1.NP (5,40*9,50)*(2,60) =  133,38 
Z zastřešení, půda (5,40*9,50)*(2,50/2) =  64,13 

Obestavěný prostor - celkem:  197,51 m3 

 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 
standardu 

Část 
[%] 

1. Základy základové pásy S 100 
2. Obvodové stěny zděné tl. 15 - 30 cm S 100 
3. Stropy dřevěné S 100 
4. Krov dřevěný umožňující podkroví S 100 
5. Krytina betonová taška S 100 
6. Klempířské práce žlaby a svody z pozinku S 100 
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7. Úprava povrchů omítka S 100 
8. Schodiště chybí C 100 
9. Dveře dřevěné S 100 
10. Okna jednoduchá S 100 
11. Podlahy betonová S 100 
12. Elektroinstalace světelná a motorová S 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 
[%] 

Koef. 
Upravený 
obj. podíl 

1. Základy S  6,20 100  1,00  6,20 
2. Obvodové stěny S  30,40 100  1,00  30,40 
3. Stropy S  19,30 100  1,00  19,30 
4. Krov S  10,80 100  1,00  10,80 
5. Krytina S  6,90 100  1,00  6,90 
6. Klempířské práce S  1,90 100  1,00  1,90 
7. Úprava povrchů S  4,90 100  1,00  4,90 
8. Schodiště C  3,80 100  0,00  0,00 
9. Dveře S  3,10 100  1,00  3,10 
10. Okna S  1,00 100  1,00  1,00 
11. Podlahy S  6,80 100  1,00  6,80 
12. Elektroinstalace S  4,90 100  1,00  4,90 
Součet upravených objemových podílů  96,20 
Koeficient vybavení K4:  0,9620 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m3] =  1 250,- 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,9620 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,9000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2850 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  2 472,94 
Plná cena: 197,51 m3 * 2 472,94 Kč/m3 =  488 430,38 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 50 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 80 = 62,5 %   
Koeficient opotřebení: (1- 62,5 % / 100) *  0,375 
Nákladová cena stavby CSN =  183 161,39 Kč 
Koeficient pp *  1,020 
Cena stavby CS =  186 824,62 Kč 
Hospodářská přístavba - výchozí cena pro výpočet vlastnického 
podílu 

=  186 824,62 Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 65 / 336 

Hospodářská přístavba - zjištěná cena =  36 141,67 Kč 
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3. hospodářská část 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Vedlejší stavba § 16: typ B 
Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm 
Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1.nadz. podlaží 
Podkroví: nemá podkroví 
Krov: neumožňující zřízení podkroví 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 
Nemovitá věc je součástí pozemku 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná plocha [m2] výška 
1. NP   58,00 2,50 m 
zastřešení   58,00 0,50 m 

 116,00 m2 

Obestavěný prostor 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 

Typ Název Obestavěný prostor [m3] 
NP 1. NP (58)*(2,50) =  145,00 
Z zastřešení (58)*(0,50) =  29,00 

Obestavěný prostor - celkem:  174,00 m3 

 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 
standardu 

Část 
[%] 

1. Základy základové pásy S 100 
2. Obvodové stěny betonové tl. 15 - 30 cm S 100 
3. Stropy s rovným podhledem S 100 
4. Krov bez krovu S 100 
5. Krytina asfaltové svařované pásy S 100 
6. Klempířské práce plech S 100 
7. Úprava povrchů omítka S 100 
8. Schodiště  X 100 
9. Dveře kovové S 100 
10. Okna jednoduchá S 100 
11. Podlahy betonová S 100 
12. Elektroinstalace světelná a motorová S 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] 
Část 
[%] 

Koef. 
Upravený 
obj. podíl 

1. Základy S  7,10 100  1,00  7,10 
2. Obvodové stěny S  31,80 100  1,00  31,80 
3. Stropy S  19,80 100  1,00  19,80 
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4. Krov S  7,30 100  1,00  7,30 
5. Krytina S  8,10 100  1,00  8,10 
6. Klempířské práce S  1,70 100  1,00  1,70 
7. Úprava povrchů S  6,10 100  1,00  6,10 
8. Schodiště X  0,00 100  1,00  0,00 
9. Dveře S  3,00 100  1,00  3,00 
10. Okna S  1,10 100  1,00  1,10 
11. Podlahy S  8,20 100  1,00  8,20 
12. Elektroinstalace S  5,80 100  1,00  5,80 
Součet upravených objemových podílů  100,00 
Koeficient vybavení K4:  1,0000 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m3] =  1 250,- 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  1,0000 
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  0,9000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,2850 

Základní cena upravená [Kč/m3] =  2 570,63 
Plná cena: 174,00 m3 * 2 570,63 Kč/m3 =  447 289,62 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 50 roků 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 80 = 62,5 %   
Koeficient opotřebení: (1- 62,5 % / 100) *  0,375 
Nákladová cena stavby CSN =  167 733,61 Kč 
Koeficient pp *  1,020 
Cena stavby CS =  171 088,28 Kč 
Hospodářská část - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu =  171 088,28 Kč 
Úprava ceny vlastnickým podílem * 37 / 168 

Hospodářská část - zjištěná cena =  37 680,16 Kč 

4. LV 449 
Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,990 

Index polohy pozemku IP = 1,030 

Index omezujících vlivů pozemku 
Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití II  0,00 
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 

včetně - ostatní orientace 
IV  0,00 

3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky III  0,00 
4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I  0,00 

5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 
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6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 +Pi = 1,000 
  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,990 * 1,000 * 1,030 = 1,020 

Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle § 4 odst. 1 a pozemky od 
této ceny odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 
[Kč/m2]  

Index Koef. 
Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek  
§ 4 odst. 1  375,-  1,020    382,50 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 
nádvoří 

st. 161/5 204 382,50  78 030,- 

§ 4 odst. 1 zahrada 185/2 350 382,50  133 875,- 
§ 4 odst. 1 ostatní plocha - ostatní 

komunikace 
2092/3 20 382,50  7 650,- 

Stavební pozemky - celkem 574   219 555,- 

Zemědělský pozemek oceněný dle § 6 

Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:  
Obce s 10-25 tisíci obyv. - území sousedních obcí:  60,00%  

Celková úprava ceny:  60,00 %  
 

Název 
Parcelní 

číslo 
BPEJ 

Výměra 
[m2] 

JC 
[Kč/m2] 

Úprava 
[%] 

UC 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

orná půda 6361 30610 4 489 14,34 60,00   22,94  102 977,66 
Zemědělský pozemek oceněný dle § 6  
Celkem: 4 489 m2  102 977,66 
LV 449 - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu =  322 532,66 Kč 
Úprava ceny vlastnickým podílem * 37 / 168 

LV 449 - zjištěná cena celkem =  71 033,98 Kč 
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5. Trvalé porosty 

Ovocné dřeviny: příloha č. 36.  

Zahrádkářský typ ovocnářství: 

Název  
Stáří [roků] Počet, 

Výměra 
Jedn. cena 
[Kč / jedn.] 

Úprava [%] Upr. cena  
[Kč / jedn.] 

Cena 
[Kč] 

jabloň - vysokokmen na pozemku p.č.: 185/2  
50  1 Ks  140,- - 20 % min. 140,-  140,- 

ořešák vlašský na pozemku p.č.: 185/2  
40  1 Ks  2 456,- - 20 %  1 964,80  1 964,80 

švestka na pozemku p.č.: 185/2  
40  2 Ks  70,- - 20 % min.  70,-  140,- 

Součet: =  2 244,80 Kč 
Celkem - ovocné dřeviny: =  2 244,80 Kč 
 
Trvalé porosty - celkem:   2 244,80 Kč 
Trvalé porosty - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu =  2 244,80 Kč 
Úprava ceny vlastnickým podílem * 37 / 168 

Trvalé porosty - zjištěná cena celkem =  494,39 Kč 
 

Výsledky analýzy dat 
1. Rodinný dům s č. p. 292  92 528,- Kč 
2. hospodářská přístavba  36 142,- Kč 
3. hospodářská část  37 680,- Kč 
4. LV 449  71 034,- Kč 
5. Trvalé porosty  494,- Kč 

  
3. LV č. 277  -  Žeraviny  
Kraj: Jihomoravský 
Okres: Hodonín 
Obec: Žeraviny 
Katastrální území: Žeraviny 
Počet obyvatel: 183 
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3. LV 277 
Ocenění 

Zemědělský pozemek oceněný dle § 6 

Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:  
Obce s 2-5 tisíci obyv. - sousední k.ú.:  20,00%  

Celková úprava ceny:  20,00 %  
 

Název 
Parcelní 

číslo 
BPEJ 

Výměra 
[m2] 

JC 
[Kč/m2] 

Úprava 
[%] 

UC 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

orná půda 1225 06300 1 790 4,75 20,00   5,70  10 203,00 
Zemědělský pozemek oceněný dle § 6  
Celkem: 1 790 m2  10 203,- 
LV 277 - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu =  10 203,- Kč 
Úprava ceny vlastnickým podílem * 3 / 28 

LV 277 - zjištěná cena celkem =  1 093,18 Kč 
 

Výsledky analýzy dat 
1. LV 277  1 093,- Kč 

Výsledná cena - celkem:  1 093,- Kč 
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II) Ocenění tržním porovnáním 

Ocenění srovnávací metodou 

Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi nabízenými k 
prodeji nebo prodanými v blízké lokalitě. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o ceně, za kterou by 
nemovitost mohla být směněna. Při porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s mnoha 
faktory (např. lokalita, velikost, stav či příslušenství). 

Tyto faktory jsou zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto parametrů a 
vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti. 

Srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze. 

1. Rodinný dům č. 292, obec Lipov (bez pozemků ve funkčním celku) 

Rodinný dům č.p. 292 obec Lipov 
  

č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - stav K4 - 
pozemek K5 - další vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt Lipov, okres Hodonín 102.4 m
2
, 4+1, 

podsklepený: částečné Špatný 554 m
2 hospodářská přístavba, 

půdní a sklepní prostory 
  

1 Blatnice pod Svatým 
Antonínkem, okres Hodonín 128 m

2
, Přízemní Před 

rekonstrukcí 541 m
2 půdní prostory 

2 Kr. Vladislava, Bzenec, 
okres Hodonín 170 m

2
, Přízemní Před 

rekonstrukcí 188 m
2 bez vedlejších staveb 

3 Uherský Brod, okres 
Uherské Hradiště 54 m

2
, Přízemní Před 

rekonstrukcí 246 m
2 hospodářská budova, 

dřevárka, komora 

4 Kostelany nad Moravou, 
okres Uherské Hradiště 109 m

2
, Přízemní Před 

rekonstrukcí 172 m
2 sklepní prostory 

5 Ořechov, okres Uherské 
Hradiště 98 m

2
, Přízemní Před 

rekonstrukcí 2321 m
2 kvelbený sklep 
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č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m
2
 

užitné 
plochy 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena po 
redukci 

na 
pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 
- 

stav 
K4 - 

pozemek 
K5 - 
další 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 12.421,88 
Kč 0.9 11.179,69 

Kč 1.00 0.99 1.10 1.00 0.97 1.00 1.0563 10.583,82 Kč 

2 10.529,41 
Kč 0.9 9.476,47 

Kč 1.10 0.97 1.10 0.96 0.96 1.00 1.0817 8.760,72 Kč 

3 11.111,11 
Kč Nepoužit 11.111,11 

Kč 1.10 1.02 1.10 0.98 1.00 1.00 1.2095 9.186,53 Kč 

4 13.761,47 
Kč Nepoužit 13.761,47 

Kč 1.00 1.00 1.10 0.96 0.99 1.00 1.0454 13.163,83 Kč 

5 7.654,90 Kč Nepoužit 7.654,90 
Kč 1.00 1.00 1.10 1.30 1.00 1.00 1.4300 5.353,08 Kč 

    
Celkem průměr 9.409,60 Kč 
Minimum 5.353,08 Kč 
Maximum 13.163,83 Kč 
Směrodatná odchylka - s 2.846,01 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 6.563,59 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 12.255,61 Kč 
K1 - Koeficient úpravy na polohu objektu 
K2 - Koeficient úpravy na velikost objektu 
K3 - Koeficient úpravy na celkový stav 
K4 - Koeficient úpravy na velikost pozemku 
K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti 
K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce 
Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší 

Komentář: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též 
srovnatelné. Cenotvorné rozdíly byly shledány u polohy, velikosti, stavu, velikosti 
pozemku a v dalších vlastnostech – vedlejší stavby, půdní, sklepní prostory apod. 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 

9.409,60 Kč/m2 
* 

______________102,40 m2 
= 963.543 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení:     964.000,-- Kč 

Obvyklá cena pozemku parc. č. st. 161/5 a 185/2 

883,34 * 554 m2 = 489.370,-- Kč 

Obvyklá cena po odečtení pozemků parc. č. st. 161/5, 185/2 

474.630,-- Kč 

Celková cena po úpravě spoluvlastnickým podílem ve výši id. 65/336 

91.818,-- Kč 
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2. LV č. 449  

Pozemek parc. č. st. 161/5, 185/2, 2092/3 v katastrálním území Lipov 

Pozemek v katastrálním území Lipov, obec Lipov 
  

č. K1 - poloha K2 - 
velikost 

K3 - účel 
užití K4 - inženýrské sítě K5 - další 

vlastnosti 
  

Oceňovaný 
objekt 

Lipov, Lipov, okres 
Hodonín 

plocha 575 
m

2 
stavební 
pozemek vodovod, elektřina, plyn, jímka pozemek je 

zastavěný 
  

1 Petrov, okres 
Hodonín 

plocha 516 
m

2 
stavební 
pozemek inženýrské sítě nezjištěny  

2 Javorník, okres 
Hodonín 

plocha 655 
m

2 
stavební 
pozemek elektřina, plyn, studna, septik  

3 Malá Vrbka, okres 
Hodonín 

plocha 
1451 m

2 
stavební 
pozemek vodovod, plyn, elektřina, kanalizace pozemek je 

zastavěný 

4 Hroznová Lhota, 
okres Hodonín 

plocha 782 
m

2 
stavební 
pozemek všechny is na pozemku pozemek je 

zastavěný 

5 Lipov, okres 
Hodonín 

plocha 792 
m

2 
stavební 
pozemek 

elektřina, vodovod, kanalizace na hranici 
pozemku, plynová přípojka v blízkosti 
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č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m
2 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena 
po 

redukci 
na 

pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 - 
účel 
užití 

K4 - 
inženýrské 

sítě 

K5 - 
další 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 775,19 Kč Nepoužit 775,19 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 1.1000 704,72 Kč 

2 1.557,25 Kč Nepoužit 1.557,25 
Kč 1.00 0.99 1.00 1.00 1.10 1.00 1.0890 1.429,98 Kč 

3 860,79 Kč 0.9 774,71 
Kč 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.9000 860,79 Kč 

4 1.149,62 Kč 0.9 1.034,65 
Kč 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.9800 1.055,77 Kč 

5 393,94 Kč Nepoužit 393,94 
Kč 1.00 0.98 1.00 1.00 1.10 1.00 1.0780 365,43 Kč 

    
Celkem průměr 883,34 Kč 
Minimum 365,43 Kč 
Maximum 1.429,98 Kč 
Směrodatná odchylka - s 396,61 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 486,73 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 1.279,95 Kč 
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 přiměřeně nižší 

Komentář: Jedná se o stavební pozemky. Lokality jsou též srovnatelné. Cenotvorné 
rozdíly byly shledány u velikosti pozemku a v dalších vlastnostech – oceňovaný 
pozemek a pozemky u vzorků č. 3 a 4 jsou zastavěny. 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 

883,34 Kč/m2 

* 

______________575 m2 

= 507.920 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

508.000,-- Kč 

Celková cena po úpravě spoluvlastnickým podílem ve výši id. 37/168 

111.881,-- Kč 
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Pozemek parc. č. 6361 v katastrálním území Lipov 

Pozemek v katastrálním území Lipov, obec Lipov 
  

č. K1 - poloha K2 - 
velikost K3 - účel užití K4 - inženýrské 

sítě 
K5 - další 
vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt 
Lipov, Lipov, okres 
Hodonín 

plocha 4489 
m

2 zemědělský pozemek - orná půda   

  

1 Velká nad Veličkou, 
okres Hodonín 

plocha 
32588 m

2 zemědělský pozemek   

2 Velká nad Veličkou, 
okres Hodonín 

plocha 6500 
m

2 
zemědělský pozemek - orná půda, 
trvalý travní porost 

  

3 Suchov, okres Hodonín plocha 5326 
m

2 
zemědělský pozemek - orná půda, 
trvalý travní porost 

  

4 Hrubá Vrbka, okres 
Hodonín 

plocha 
23626 m

2 zemědělský pozemek   

5 Vnorovy, okres 
Hodonín 

plocha 3048 
m

2 zemědělský pozemek   
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č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m
2 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena 
po 

redukci 
na 

pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 - 
účel 
užití 

K4 - 
inženýrské 

sítě 

K5 - 
další 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 17,00 Kč 0.9 15,30 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 15,30 Kč 

2 25,00 Kč 0.9 22,50 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 22,50 Kč 

3 23,47 Kč 0.9 21,12 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 21,12 Kč 

4 21,00 Kč 0.9 18,90 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 18,90 Kč 

5 15,50 Kč 0.9 13,95 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 13,95 Kč 

    
Celkem průměr 18,35 Kč 
Minimum 13,95 Kč 
Maximum 22,50 Kč 
Směrodatná odchylka - s 3,67 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 14,68 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 22,02 Kč 
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 přiměřeně nižší 

Komentář: Jedná se o zemědělské pozemky. Lokality jsou též srovnatelné. Cenotvorné 
rozdíly nebyly shledány.  

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 

18,35 Kč/m2 

* 

______________4.489 m2 

= 82.394 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

82.000,-- Kč 

Celková cena po úpravě spoluvlastnickým podílem ve výši id. 37/168 

18.060,-- Kč 

Celková cena pozemků na LV č. 449 

129.941,-- Kč 
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3. LV č. 277  

Pozemek parc. č. 1225 v katastrálním území Žeraviny 

Pozemek v katastrálním území Žeraviny, obec Žeraviny 
  

č. K1 - poloha K2 - 
velikost K3 - účel užití K4 - inženýrské 

sítě 
K5 - další 
vlastnosti 

  
Oceňovaný 

objekt 
Žeraviny, Žeraviny, 
okres Hodonín 

plocha 1790 
m

2 zemědělský pozemek - orná půda   

  

1 Velká nad Veličkou, 
okres Hodonín 

plocha 
32588 m

2 zemědělský pozemek   

2 Velká nad Veličkou, 
okres Hodonín 

plocha 6500 
m

2 
zemědělský pozemek - orná půda, 
trvalý travní porost 

  

3 Suchov, okres Hodonín plocha 5326 
m

2 
zemědělský pozemek - orná půda, 
trvalý travní porost 

  

4 Hrubá Vrbka, okres 
Hodonín 

plocha 
23626 m

2 zemědělský pozemek   

5 Vnorovy, okres 
Hodonín 

plocha 3048 
m

2 zemědělský pozemek   
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č 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená 

za 1 m
2 

Koef. 
redukce 

na 
pramen 

Cena 
po 

redukci 
na 

pramen 

K1 - 
poloha 

K2 - 
velikost 

K3 - 
účel 
užití 

K4 - 
inženýrské 

sítě 

K5 - 
další 

vlastnosti 

K6 - 
úvaha 

odhadce 
K1 x. 
x K6 

Cena 
oceňovaného 

objektu 
odvozená ze 

srovnání 

1 17,00 Kč 0.9 15,30 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 15,30 Kč 

2 25,00 Kč 0.9 22,50 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 22,50 Kč 

3 23,47 Kč 0.9 21,12 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 21,12 Kč 

4 21,00 Kč 0.9 18,90 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 18,90 Kč 

5 15,50 Kč 0.9 13,95 
Kč 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0000 13,95 Kč 

    
Celkem průměr 18,35 Kč 
Minimum 13,95 Kč 
Maximum 22,50 Kč 
Směrodatná odchylka - s 3,67 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 14,68 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 22,02 Kč 
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 přiměřeně nižší 

Komentář: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též 
srovnatelné. Cenotvorné rozdíly nebyly shledány. 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 

18,35 Kč/m2 

* 

______________1.790 m2 

= 32.855 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

33.000,-- Kč 

Celková cena po úpravě spoluvlastnickým podílem ve výši id. 3/28 

3.536,-- Kč 
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E. Rekapitulace, odůvodnění, kontrola: 

I) Ocenění dle platného cenového předpisu 

Rodinný dům s č. p. 292 bez pozemků parc. č. st.  161/5 a 185/2            128.670,-- Kč 

LV č. 449 – pozemky parc. č. st. 161/5, 185/2, 2092/3 a 6361                  109.208,-- Kč  

LV č. 277 – pozemek parc. č. 1225 – Žeraviny                                             1.093,-- Kč                                                                       

II) Ocenění tržním porovnáním 

Výsledek dle srovnávací metody 

Rodinný dům s č. p. 292 bez pozemků parc. č. st.  161/5 a 185/2              91.818,-- Kč 

LV č. 449 – pozemky parc. č. st. 161/5, 185/2, 2092/3 a 6361                  129.941,-- Kč  

LV č. 277 – pozemek parc. č. 1225 – Žeraviny                                             3.536,-- Kč                                                                       

 

Výše uvedenými metodikami byly vypočteny dílčí ceny, které se stanou základem 
pro určení výsledné obvyklé ceny. Základní ceny pro ocenění podle oceňovací 
vyhlášky jsou vyhodnocované statisticky zpětně a jelikož ceny nemovitostí v posledních 
letech relativně rostou, může tak jít o příčinu rozdílu mezi cenami. V rámci výpočtu 
ceny zjištěné lze použít jen vyhláškou stanovené koeficienty, které však v tomto 
konkrétním případě nedovolují zohlednit vlastnosti oceňované nemovitosti, což má za 
následek rozdíl ve vypočtených cenách. 

F. ZÁVĚR: 

Znalecký úkol: Výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely 
insolvenčního řízení. 

Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním 
podmínkám polohy nemovitostí je obvyklá cena spoluvlastnického podílu ve výši 
id. 65/336 předmětné nemovitosti v daném místě a čase určena po zaokrouhlení na 

Rodinný dům s č. p. 292 bez pozemků parc. č. st.  161/5 a 185/2              91.818,-- Kč 

Tržní hodnota spoluvlastnického podílu ve výši id. 37/168 předmětné nemovitosti 
je v daném místě a čase určena  

LV č. 449 – pozemky parc. č. st. 161/5, 185/2, 2092/3 a 6361                  129.941,-- Kč  

Tržní hodnota spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/28 předmětné nemovitosti je 
v daném místě a čase určena 

LV č. 277 – pozemek parc. č. 1225 – Žeraviny                                             3.536,-- Kč                                                                       
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Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl přibrán externí konzultant. 

Za zpracování znaleckého posudku byla sjednána smluvní odměna. 

Vypracoval: 

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

V Praze, dne 01.11.2021 

 

 

………………………… …………………………… …………………………. 

     Ing. Eva Hurtíková                 Martin Málek                    František Kořínek 

 

G. Znalecká doložka 

Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, 
jmenovaný podle ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve 
znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb. k 
provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, 
Ministerstvem spravedlnosti České republiky, č. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 
2012 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru 
ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí. Znalecký 
posudek je zapsán pod pořadovým číslem 15011-2233/2021 znaleckého deníku. 
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H. Seznam příloh 

výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, ortofoto mapa, fotodokumentace 
předmětu ocenění, srovnávané nemovitosti, výřez z povodňové mapy 

I. Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 
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Výřez z územního plánu 
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Výřez z povodňové mapy 
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Pořízená fotodokumentace 

 



40 



41 
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Srovnávané nemovitosti 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 128 m
2
, Blatnice 

pod Svatým Antonínkem, okres 
Hodonín 

Celková cena:  1.590.000 Kč  

Adresa: Blatnice pod Svatým 
Antonínkem, okres Hodonín  

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

   

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

 Adresa   Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres 
Hodonín  

 Stav objektu   Před 
rekonstrukcí  

 Cena   1 590 000 Kč   Zastavěná plocha 
(m2)  

 160  

 Poznámka k ceně   1 590 000 Kč za nemovitost, včetně provize, 
včetně poplatků, včetně právního servisu  

 Plocha užitná   160  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Podlahová plocha   128  
 Typ domu   Přízemní   Plocha přidruženého 

pozemku  
 541  

 Počet nadzemních 
podlaží  

 1   Odpad   Septik  

Slovní popis 

Nabízíme prodej RD 4+1 v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem. Samostatně stojící 
dům je určen ke kompletní rekonstrukci. Přidanou hodnotou je místo kde dům stojí. Za 
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domem les, před domem potok a do centra obce 8 minut chůze, 100 metrů od domu 
autobusová zastávka. Dům ihned volný. PENB nebyl dodán proto uvádíme en.třídu G.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 170 m
2
, Kr. 

Vladislava, Bzenec, okres Hodonín 

Celková cena:  1.790.000 Kč  

Adresa: Kr. Vladislava, Bzenec, okres 
Hodonín  

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

   

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

 Adresa   Kr. Vladislava, Bzenec, okres Hodonín   Plocha užitná   170  
 Cena   1 790 000 Kč   Plocha přidruženého 

pozemku  
 188  

 Poznámka k ceně   1 790 000 Kč za nemovitost, včetně provize, 
včetně právního servisu  

 Voda   Vodovod  

 Konstrukce budovy   Cihlová   Odpad   Veřejná 
kanalizace  

 Typ domu   Přízemní   Plyn   Plynovod  
 Stav objektu   Před rekonstrukcí   Umístění objektu   Centrum obce  

Slovní popis 

Investiční příležitost. Jedinečné místo v naprosté blízkosti náměstí vám nabízí možnost 
k vybudování sídla firmy, obchodu, ordinace nebo jen rodinného bydlení. Možností 
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máte hned několik a záleží jenom na vás, jakou zvolíte. Přijďte se podívat na prohlídku 
a uvidíte sami, zda místo, kde se dlouhé léta úspěšně podnikalo změníte k obrazu 
svému.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3 

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 54 m
2
, Uherský 

Brod č.e. 79, okres Uherské Hradiště 

Celková cena:  600.000 Kč  

Adresa: Uherský Brod, okres Uherské 
Hradiště  

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

   

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

 Adresa   Uherský Brod, okres Uherské Hradiště   Počet nadzemních 
podlaží  

 1  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 600 000 Kč   Stav objektu   Před 
rekonstrukcí  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 08.02.2021   Zastavěná plocha 
(m2)  

 60  

 Číslo řízení   V-588/2021-742   Plocha užitná   54 
 Poznámka k ceně   600 000 Kč za nemovitost   Plocha přidruženého 

pozemku  
 246  

 Konstrukce budovy   Smíšená   Umístění objektu   Centrum obce  
 Typ domu   Přízemní    

Slovní popis 

Nabízíme k prodeji starší rodinný dům 2+1 bez sociálního zařízení, bez garáže se 
suchým WC, určeného k celkové rekonstrukci nebo jako stavební místo. Dům je 
postaven jako rožní koncový. Na domě přípojky plynu a elektro, ostatní IS před domem. 
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Na pozemku vlastní studna, dále příslušenství k domu tvoří hospodářská budova, 
dřevárka , komora. Topení na TP v kamnech nebo lokální plynová topidla Gamat. V 
obci plná občanská vybavenost. Financování zajištěno. Dům je určen k okamžitému 
odběru.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4 

 1. Identifikace  

 

Prodej, Rodinný dům, 109 m
2
, 

Kostelany nad Moravou č.p. 150, okres 
Uherské Hradiště 

Celková cena:  1.500.000 Kč  

Adresa: Kostelany nad Moravou, okres 
Uherské Hradiště  

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

   

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

 Adresa   Kostelany nad Moravou, okres Uherské 
Hradiště  

 Počet nadzemních 
podlaží  

 1  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 1 500 000 Kč   Stav objektu   Před 
rekonstrukcí  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 31.05.2021   Zastavěná plocha 
(m2)  

 136  

 Číslo řízení   V-4092/2021-711   Plocha užitná   136  
 Poznámka k ceně   1 650 000 Kč za nemovitost, včetně provize   Podlahová plocha   109  
 Konstrukce budovy   Smíšená   Plocha přidruženého 

pozemku  
 172  

 Typ domu   Přízemní    

Slovní popis 

Naše společnost Vám zprostředkuje prodej rodinného domu 3+1 v Kostelanech nad 
Moravou.   Přízemní řadový dům s dispozicí 3+1 má obytnou plochu 109 m² a celkovou 
užitnou 136 m². Zádveří domu navazuje spojovací chodba obepínající celý dům. V 
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přední části domu se nachází 2 samostatné průchozí pokoje, v současnosti sloužící jako 
obývací pokoj a pracovna. V zadní části domu je pak ložnice, kuchyně se spižírnou a 
koupelna. Zadní část domu je jediná, která je částečně podsklepena (sklep 10 m²). Nad 
tímto sklepem je k dispozici komora.   Do domu je přivedena plynová přípojka a dům 
vytápí plynový kotel. Voda je z vlastní studny umístěné na dvorku a čerpaná domácí 
vodárnou umístěnou ve sklepě. Přípojka veřejného vodovodního řadu je přímo před 
domem a není problém s napojením na dům. Dům je také připojen na veřejnou 
kanalizaci. Ačkoliv dům procházel průběžnou údržbou, je v současnosti určen k 
rekonstrukci.   Dům se nachází v klidné části obce Kostelany nad Moravou v blízkosti 
cyklostezky spojující Kostelany se Starým Městě a Uherským Hradištěm. Výhodou je 
také velmi dobrá dopravní dostupnost do Staré Města, Uherského Hradišti i 
Kunovic.   Pro více informací kontaktujte realitního makléře. Ev. číslo: 634428.  

 4. Fotodokumentace  
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5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5 

 1. Identifikace  

 
Prodej, Rodinný dům, 98 m

2
, Ořechov, 

okres Uherské Hradiště 

Celková cena:  750.180 Kč  

Adresa: Ořechov, okres Uherské Hradiště  

 2. Vývoj ceny nemovitosti (od začátku do konce období nabízení v realitní inzerci) 
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 3. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v inzerci a v kupní smlouvě)) 

 Adresa   Ořechov, okres Uherské Hradiště   Typ domu   Přízemní  
 Cena dle kupní 
smlouvy  

 750 180 Kč   Stav objektu   Před 
rekonstrukcí  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 22.03.2021   Plocha užitná   98  

 Číslo řízení   V-2589/2021-711   Plocha přidruženého 
pozemku  

 2321  

 Poznámka k ceně   749 000 Kč za nemovitost, včetně provize, 
včetně poplatků, včetně DPH, včetně 
právního servisu  

 Voda   Místní zdroj  

 Konstrukce budovy   Smíšená   Umístění objektu   Klidná část 
obce  

Slovní popis 

Nabízím k prodeji rodinný dům s prostorným pozemkem o velikosti více než 2300 m2 s 
kvelbeným sklepem a pěkným výhledem v rozvíjející se obci Ořechov na Slovácku. 
Dům o dispozici 3 + kk je tvořen prostornou kuchyní s jídelnou a obývacím pokojem 
dohromady, ložnicí s krásnými stropy a menším pokojem využívaným jako spíž. Díky 
tomu, že je dům umístěn dále od cesty a je obklopen zahradou, nabízí dostatek 
soukromí a pěkné výhledy na vesnici v údolí. Stavba je buď ke kompletní rekonstrukci 
nebo ke zbourání a vybudování zcela nového domu. Pozemek je mírně svažitý o 
přibližných rozměrech 11x200 m2, jsou na něm vysazené ovocné stromky, menší 
políčka k pěstování zeleniny a také pískovcová skalka. Sklep je větší, kvelbený, 
pískovcově-žulovo-cihlový. Je starý asi 120 let a nachází se hned u cesty. Zde je také 
další parcela, kterou lze využít jako parkovací místo pro jedno až dvě auta. Financování 
nemovitosti zařídíme. Pokud Vás nemovitost zaujala, budu rád, když mě kontaktujete a 
sejdeme se na prohlídce nemovitosti.  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavební pozemky 
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 516 m
2
, Petrov, okres 

Hodonín 

Celková cena:  400.000 Kč  

Adresa: Petrov, okres Hodonín  

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

   

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

 Adresa   Petrov, okres Hodonín   Plocha pozemku 
(m2)  

 516  

 Cena dle kupní 
smlouvy  

 400 000 Kč   Současné využití   pro bydlení  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 24.08.2018   Umístění objektu   Okraj obce  

 Číslo řízení   V-6907/2018-706    

Slovní popis 

Exkluzivní nabídka stavebního pozemku v Petrově. Pozemek je o celkové rozloze 
516m². Stavební parcelu můžete využít pro výstavbu 2 rodinných domů, na který je již 
připravený projekt. Nebo na výstavbu 1 rodinného domu a mít vetší zahradu. Při 
kolaudaci nového domu bude od obce vyplaceno 100 000,- Kč za demolici. Demolice 
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již proběhla a na katastru je vyjmutá stavba a pozemek vedený jako stavební. IS jsou na 
hranici pozemku. S výstavbou rodinný domů Vám i rádi pomůžeme. Financování 
zajistíme. Neváhejte a kontaktujte nás pro více informací.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2 

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 655 m
2
, Javorník, 

okres Hodonín 

Celková cena:  1.020.000 Kč  

Adresa: Javorník, okres Hodonín  

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

   

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

 Adresa   Javorník, okres Hodonín   Provize   + provize RK  
 Cena dle kupní 
smlouvy  

 1 020 000 Kč   Plocha pozemku 
(m2)  

 655  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 03.09.2021   Současné využití   pro bydlení  

 Číslo řízení   V-7374/2021-706    

Slovní popis 

Nabízíme Vám k prodeji stavební pozemek o výměře 655 m2 v Javorníku okres 
Hodonin. Šíře pozemku je 22 m. Na pozemku je elektřina, plyn, studna, kanalizace v 
budoucnu plánovaná obcí, nyní bylo řešeno septikem. U pozemku les a potok. Velmi 
dobrá dostupnost. Pozemek je připraveny na stavbu domu, která musí respektovat 
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stávající výškovou hladinu a charakter tradiční zástavby. Jednalo by se o přízemní 
stavbu s možností využití podkroví jako dalšího podlaží pro bydlení a s podsklepením. 
Do konce srpna 2021 nabízíme prostřednictvím našeho partnera úrokové sazby od 2,49 
% p.a. Více informací Vám sdělí náš specialista na prohlídce.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 Prodej, Pozemek, 1451 m
2
, Malá Vrbka, 

okres Hodonín 

Celková cena:  1.249.000 Kč  

Adresa: Malá Vrbka, okres Hodonín  

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

   

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

 Adresa   Malá Vrbka, okres Hodonín   Plocha pozemku 
(m2)  

 1451  

 Cena   1 249 000 Kč   Současné využití   pro bydlení  

Slovní popis 

Nabízíme na prodej stavební pozemek se starším rodinným domem určeným spíše k 
demolici, lokalita Malá Vrbka. Na hranici pozemku jsou veškeré inženýrské sítě 
(elektřina, plyn, obecní vodovod i kanalizace). Celková velikost pozemku je 1451 m2. 
Zastavěná plocha s nádvořím činí 707 m2 a zahrada 744 m2. Více informací Vám rádi 
poskytneme na telefonu nebo emailu. Prohlídky možné po předchozí telefonické 
domluvě.  
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 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 782 m
2
, Hroznová 

Lhota, okres Hodonín 

Celková cena:  899.000 Kč  

Adresa: Hroznová Lhota, okres Hodonín  

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

   

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

 Adresa   Hroznová Lhota, okres Hodonín   Plocha pozemku 
(m2)  

 782  

 Cena   899 000 Kč   Současné využití   pro bydlení  
 Provize   bez provize RK    

Slovní popis 

Veselí nad Moravou, Hroznová Lhota (5km),   stavební pozemek se všemi 
inženýrskými sítěmi na lukrativním a klidném místě v malebném prostředí slovácké 
obce Hroznová Lhota v podhůří Bílých Karpat o ploše parcely 782m2 a uliční šíři cca 
11 metrů, poskytující dostatek prostoru na výstavbu rodinného domu i zahradu za 
domem.   Na pozemku stojí starší rodinný dům buď k rozsáhlé rekonstrukci, či levné 
demolici.   Rozhodně doporučujeme.   Více informací, či fotky a dokumentace - na 
vyžádání u makléře.     Financování rádi zdarma zajistíme prostřednictvím zkušeného 
finančního poradce, možnost výběru z mnoha bankovních domů.     Poznámka k 
ceně:   Uvedená cena je bez provize realitní kanceláře, která činí pouhých 39.000,-Kč 



60 

včetně DPH a obsahuje kompletní realitní a právní služby včetně kupních smluv a 
právního dohledu.   Naše společnost Vám zajistí kompletní právní služby, včetně 
kupních a depozitních smluv a plného právního dohledu, financování kupované 
nemovitosti až do 100%, přepisy dodavatelů energií, jednání s úřady, možnost zajištění 
daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti, jednání s katastrálním úřadem, 
poradenství, případně také inspekci nemovitosti a znalecký posudek za zvýhodněnou 
cenu - a mnoho dalšího.       RK uvádí, že průkaz energetické náročnosti budovy nebyl 
doposud majitelem předložen, resp. je ve stádiu zpracování. V souladu s právní úpravou 
proto RK uvádí energetickou třídu G.  

 4. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 792 m
2
, Lipov, 

okres Hodonín 

Celková cena:  312.000 Kč  

Adresa: Lipov, okres Hodonín  

2. Celkový popis nemovitosti (dle dat uvedených v ks) 

 Adresa   Lipov, okres Hodonín   Plocha pozemku 
(m2)  

 792 

 Cena   312 000 Kč   Současné využití   pro bydlení  
Číslo řízení V – 5077/2020-706 KS podepsána dne 4.8.2020 
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Zemědělské pozemky  
 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 32588 m
2
, Velká nad 

Veličkou, okres Hodonín 

Celková cena:  554.003 Kč  

Adresa: Velká nad Veličkou, okres 
Hodonín  

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

   

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

 Adresa   Velká nad Veličkou, okres Hodonín   Současné využití   zemědělská 
půda  

 Cena   554 003 Kč   Umístění objektu   Samota  
 Plocha pozemku 
(m2)  

 32588    

Slovní popis 

 Prostřednictvím internetové online aukce nabízíme k prodeji pozemky ve výlučném 
vlastnictví i podílovém spoluvlastnictví v k. ú. Velká nad Veličkou, okres Hodonín o 
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celkové výměře 32.588 m2. Jedná se o různé druhy pozemků. Pozemky jsou rozmístěny 
po celém katastrálním území. Aukce se koná 20.5.2021 ve 14 hodin. Pro více informací 
kontaktujte makléře.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 6500 m
2
, Velká nad 

Veličkou, okres Hodonín 

Celková cena:  162.500 Kč  

Adresa: Velká nad Veličkou, okres 
Hodonín  

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

   

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

 Adresa   Velká nad Veličkou, okres Hodonín   Plocha pozemku 
(m2)  

 6500  

 Cena   162 500 Kč   Současné využití   zemědělská 
půda  

Slovní popis 

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2, 1/2 a 3/20, které jsou na souboru 
zemědělských parcel (orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha a ostatní pozemky), 
katastrální území – Velká nad Veličkou, kde celková výměra je cca 0,6 hektaru. Dle 
LPIS je aktuálně půda v užívání. Bližší informace telefonicky.  
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4. Fotodokumentace  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 3  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 5326 m
2
, Suchov, 

okres Hodonín 

Celková cena:  125.000 Kč  

Adresa: Suchov, okres Hodonín  

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

   

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

 Adresa   Suchov, okres Hodonín   Plocha pozemku 
(m2)  

 5326  

 Cena   125 000 Kč   Současné využití   zemědělská 
půda  

 Provize   včetně provize    

Slovní popis 

 Prodej zemědělských pozemků o celkové výměře 5 326 m2 nacházející se v 
katastrálním území Suchov a Velká nad Veličkou, okres Hodonín. Jde o pozemky na 
dvou listech vlastnictví. Pozemky v k.ú. Suchov se skládají se směsi parcel orné půdy, 
trvalého travního porostu a ostatní plochy, celkově o rozloze 5 186 m2. Pozemky v k.ú. 



67 

Velká nad Veličkou zahrnují dvě parcely vodní plochy o výměře 140 m2. Pozemky jsou 
obhospodařovány a přihlášeny v LPIS. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 4  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 23626 m
2
, Hrubá 

Vrbka, okres Hodonín 

Celková cena:  496.146 Kč  

Adresa: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  

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

   

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

 Adresa   Hrubá Vrbka, okres Hodonín   Plocha pozemku 
(m2)  

 23626  

 Cena   496 146 Kč   Současné využití   zemědělská 
půda  

Slovní popis 

Nabízíme k prodeji pole a trvalý travnatý porost (louky) v katastrálním území Hrubá 
Vrbka okres Hodonín.   Pozemky list vlastnictví 1133 Hrubá Vrbka a 1240 
Lipov   Celková výměra pozemků je 23.626m2.   Pole a louky jsou pronajaty.   Část 
pozemků je bez smlouvy.   Část pozemků je pronajato na dobu neurčitou s 12 měsíční 
výpovědní lhůtou.   Pro více informací volejte RK.   Cena za m2 je 21,- Kč + provize 
RK  
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4. Fotodokumentace  

  

 

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 5  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 3048 m
2
, Vnorovy, 

okres Hodonín 

Celková cena:  47.244 Kč  

Adresa: Vnorovy, okres Hodonín  

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

   

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

 Adresa   Vnorovy, okres Hodonín   Současné využití   zemědělská 
půda  

 Cena   47 244 Kč   Umístění objektu   Samota  
 Plocha pozemku 
(m2)  

 3048    

Slovní popis 

Prostřednictvím internetové online aukce nabízíme k prodeji pozemky v podílovém 
spoluvlastnictví v k. ú. Lidéřovice na Moravě, okres Hodonín o podílové výměře 3048 
m2. Jedná se o pozemky evidované jako orná půda, ostatní plocha a vinice. Pozemky se 
nachází jižně od obce Vnorovy. Aukce se koná 30. 9. 2021 v 10 hodin. Pro více 
informací kontaktujte makléře.  
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 4. Fotodokumentace  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   
 


