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A. Zadání
1. Znalecký úkol - odborná otázka
Urèení obvyklé ceny pozemku parc. è. 2278/207, 2441/141 nacházejícího se v obci
Rousínov, okres Vyškov, katastrální území Rousínov u Vyškova.
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 urèení 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,
informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, územní plán, systém INEM
- technické øešení a databáze realitních transakcí, LPIS
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:
Obec:
Katastrální území:

Pozemek parc. è. 2278/207, 2441/141 v katastrálním území
Rousínov u Vyškova
Rousínov u Vyškova, Rousínov, okres Vyškov
Jihomoravský kraj
Vyškov
Rousínov
Rousínov u Vyškova
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2. Prohlídka a zamìøení
Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 21.03.2022. V den prohlídky probìhla celková
prohlídka pøedmìtu ocenìní.
3. Vlastnické a evidenèní údaje
Vlastnické právo
Skøivánek Robert, Bohdalice 125, 68341 Bohdalice-Pavlovice
Nemovitosti:
Pozemek parc. è. 2278/207, 2441/141 nacházející se v obci Rousínov, okres Vyškov,
katastrální území Rousínov u Vyškova.
4. Dokumentace a skuteènost
Dokumentace odpovídá skuteènému stavu.
5. Celkový popis nemovitosti
Oceòované pozemky jsou užívány k zemìdìlským úèelùm. Jedná se o 2 oddìlené parcely,
které spoleènì se sousedními pozemky tvoøí širší lány zemìdìlsky obhospodaøovaných
pozemkù. Pozemky jsou mírnì svažité. Dle LPIS jsou pozemky obhospodaøovány panem
Stanislavem Leznarem a panem Jiøím Jedlièkou. Celková plocha oceòovaných pozemkù
èiní 5.258 m2. Dle územního plánu je se jedná o pozemky zemìdìlské. Nachází se jižnì
od obce Rousínov, v blízkosti dálnice D1. Pozemek parc. è. 2278/207 je pøístupný ze
zpevnìné silnice, pozemek parc. è. 2441/141 pak z polní cesty.
Na pozemku parc. è. 2278/207 vázne vìcné bøemeno dodavatelù energií. Vzhledem
k charakteru pozemku nemá toto vìcné bøemeno vliv na výslednou cenu.
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6. Metoda ocenìní
Pro úèely urèení obvyklé ceny k datu ocenìní 04.04.2022 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 urèení 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 urèení obvyklé ceny 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.
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D. ZNALECKÝ POSUDEK
I) Ocenìní dle platného cenového pøedpisu
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Poèet obyvatel:

Jihomoravský
Vyškov
Rousínov
Rousínov u Vyškova
5 730

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

1. Pozemky
Ocenìní
Zemìdìlské pozemky ocenìné dle § 6
Výpoèet úpravy základní ceny - pøíloha è. 5:
Obce s 5-10 tisíci obyv. - vlastní území:
Celková úprava ceny:
Parcelní
Výmìra
JC
BPEJ
èíslo
[m2]
[Kè/m2]
orná pùda
2278/207 22051
271
6,10
orná pùda
2278/207 20110
127 15,43
orná pùda
2278/207 22112
1 242
3,93
orná pùda
2441/141 22051
330
6,10
orná pùda
2441/141 20810
206 11,78
orná pùda
2441/141 20710
806 12,00
orná pùda
2441/141 22011
2 276
7,26
Zemìdìlské pozemky ocenìné dle § 6
Celkem:
5 258 m2

Název

Pozemky - zjištìná cena celkem

80,00%
80,00 %
Úprava
[%]
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00

UC
[Kè/m2]
10,98
27,77
7,07
10,98
21,20
21,60
13,07

Cena
[Kè]
2 975,58
3 526,79
8 780,94
3 623,40
4 367,20
17 409,60
29 747,32
70 430,83

=

70 430,83 Kè

Výsledky analýzy dat
1. Pozemky

70 431,- Kè

Výsledná cena - celkem:

70 431,- Kè

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

70 430,- 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. 2278/207, 2441/141 v katastrálním území Rousínov u Vyškova
Pozemek v katastrálním území Rousínov u Vyškova, obec Rousínov

è.

K1 - poloha

K2 velikost

Oceòovaný
objekt

Rousínov u
Vyškova,
Rousínov, okres
Vyškov

plocha
2
5258 m

1

Buèovice, okres
Vyškov

plocha
2
5259 m

2

Buèovice, okres
Vyškov

plocha
2
5310 m

3

Mouøínov, okres
Vyškov

plocha
2
7107 m

K3 - úèel užití

zemìdìlské využití

zemìdìlské využití, z èásti
výstavba dopravní
infrastruktury
zemìdìlské využití, malá èást
pozemku jako územní rezerva
pro výrobu a skladování
zemìdìlské využití

K4 inženýrské
sítì

K5 - další vlastnosti

bez sítí

mírnì svažitý,
obhospodaøovaný, 2 oddìlené
celky, výluèné vlastnictví

bez sítí

obhospodaøovaný, dobøe
pøístupný, jeden celek, výluèné
vlastnictví

bez sítí

obhospodaøovaný, 2 celky,
pouze podíl z celku

bez sítí

obhospodaøovaný, jeden celek,
výluèné vlastnictví
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è

Cena
požadovaná
resp.
zaplacená
2
za 1 m

Koef.
redukce
na
pramen

1

56,09 Kè

Nepoužit

2

35,51 Kè

Nepoužit

3

37,99 Kè

Nepoužit

Cena
po
redukci
na
pramen
56,09
Kè
35,51
Kè
37,99
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

1.05

1.00

1.30

1.00

1.02

1.00

1.3923

40,29 Kè

1.00

1.00

1.10

1.00

0.90

1.00

0.9900

35,87 Kè

0.98

0.99

1.00

1.00

1.02

1.00

0.9896

38,39 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

38,18 Kè
35,87 Kè
40,29 Kè
2,22 Kè
35,96 Kè
40,40 Kè

Komentáø k nemovitosti è. 1: Srovnávaný vzorek má relativnì lepší vlastnosti –
zejména plánovaná výstavba dopravní infrastruktury na èásti pozemku. Z toho dùvodu
je celkový koeficient úpravy (K1 x. x K6) vyšší než 1.
Komentáø k nemovitosti è. 2: Celkový koeficient úpravy (K1 x. x K6) odráží ve
výsledku vysokou podobnost vzorku a oceòované nemovitosti.
Komentáø k nemovitosti è. 3: Celkový koeficient úpravy (K1 x. x K6) odráží ve
výsledku vysokou podobnost vzorku a oceòované nemovitosti.
Komentáø: Jedná se o podobné objekty ve srovnatelném stavu. Lokality jsou též
srovnatelné.
Srovnávací hodnota nemovitostí celkem:
Na základì výše uvedených údajù a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme
srovnávací hodnotu pøedmìtné nemovitosti na
38,18 Kè/m2
*
______________5.258 m2
= 200.758 Kè
Celková cena po zaokrouhlení:

201.000,-- Kè
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E. Rekapitulace, odùvodnìní, kontrola:
I) Ocenìní dle platného cenového pøedpisu

70.430,-- Kè
II) Ocenìní tržním porovnáním

Výsledek dle srovnávací metody
201.000,-- Kè

Výše uvedenými metodikami byly vypoèteny dílèí ceny, které se stanou základem
pro urèení 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.
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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 pøedmìtné nemovitosti v daném
místì a èase urèena po zaokrouhlení na

201.000 Kè
Slovy: dvìstìjedentisíc korun
Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl pøibrán externí konzultant.
Za zpracování znaleckého posudku byla sjednána smluvní odmìna.
Vypracoval:
XP invest, s. r. o.-znalecký ústav v oboru Ekonomika, Ceny a odhady-nemovitosti, Jan
Chroust, Martin Málek, Ing. Zdenìk Mazáèek
Mánesova 1374/53, 12000 Praha
Tel.: +420737858334
Email: info@xpinvest.cz
V Praze, dne 06.04.2022

………………………….……. ……………………….……… ……….……………………….
Jan Chroust

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 16054-696/2022 znaleckého deníku.
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H. Seznam pøíloh
výpis z elektronické verze katastru nemovitostí, ortofoto mapa, fotodokumentace
pøedmìtu ocenìní, srovnávané nemovitosti

I. Pøílohy
Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapì

10

11

Mapa

12

Poøízená fotodokumentace
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Srovnávané nemovitosti
Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti è. 1
1. Identifikace

2

Prodej, Pozemek, 5259 m , Buèovice,
okres Vyškov
Celková cena: 295.000 Kè
Adresa: Buèovice, okres Vyškov

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

Buèovice, okres Vyškov

Èíslo øízení

V10493/2021712

Cena dle kupní
smlouvy

295 000 Kè

Plocha pozemku
(m2)

5259

Kupní smlouva
podepsaná dne

15.12.2021

Souèasné využití

zemìdìlská
pùda

Slovní popis
Prodej orné pùdy v KÚ Marefy Dovoluji si Vám nabídnout exkluzivnì k prodeji
zemìdìlský pozemek ležící v KÚ Marefy, okres Vyškov. K prodeji je pozemek s
14

celkovou výmìrou 5 259 m2 a v katstru nemovitostí je veden jako orná pùda. Jde o
pozemek 489/6, zapsaný na LV 197. Marefy jsou souèástí obce Buèovice od kterých
leží cca 2,5 km západním smìrem. Pozemek je prodáván v zastoupení pøímého
majitele, neplatíte tak žádnou provizi navíc. Více informací je možné získat na
telefonním èísle nebo e-mailové adrese
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, 5310 m , Buèovice,
okres Vyškov
Celková cena: 188.541 Kè
Adresa: Buèovice, okres Vyškov

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

Buèovice, okres Vyškov

Èíslo øízení

V-9938/2021712

Cena dle kupní
smlouvy

188 541 Kè

Plocha pozemku
(m2)

5310

Kupní smlouva
podepsaná dne

30.11.2021

Souèasné využití

zemìdìlská
pùda

Slovní popis
Prodej zemìdìlských pozemkù v Buèovicích Dovoluji si Vám nabídnout exkluzivnì k
prodeji pozemky ležící v KÚ Buèovice a Marefy. V katastrálním území Buèovice se
jedná o prodej 1/2 spoluvlastnického podílu na pozemku parc. è. 3336/1, zapsaném na
LV 1541. Celková výmìra tohoto pozemku èiní 1 988 m2. Nabízený podíl má výmìru
994 m2. V KÚ Marefy jde také o prodej 1/2 spoluvlastnického podílu. Zde na
pozemku zapsaném na LV 196 - konkrétnì 533/36. Zde je celková výmìra pozemku 8
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633 m2. Nabízený podíl má pak výmìru 4 316 m2. Oba pozemky jsou v katastrálním
území jako orná pùda. Více informací Vám ráda poskytnu na telefonním èísle nebo emailové adrese.
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, 7107 m , Mouøínov,
okres Vyškov
Celková cena: 270.000 Kè
Adresa: Mouøínov, okres Vyškov

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

Mouøínov, okres Vyškov

Èíslo øízení

V-652/2022712

Cena dle kupní
smlouvy

270 000 Kè

Plocha pozemku
(m2)

7107

Kupní smlouva
podepsaná dne

24.01.2022

Souèasné využití

zemìdìlská
pùda

Slovní popis
Nabízíme k prodeji jeden pozemek o výmìøe 7.107m2 v katastru Mouøínov. Na
pozemcích se zemìdìlsky hospodaøí s platnou pachtovní smlouvou.
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4. Fotodokumentace

5. Mapové zobrazení

Oceòovaná nemovitost

Srovnávaná nemovitost

19

