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ZNALECKÝ POSUDEK 

o ceně nemovitých věcí 

č. 15481-123/2022 

 

Zadavatel znaleckého posudku: AAA INSOLVENCE OK v.o.s. insolvenční 
správce dlužníka Andrýsková Petra, 
K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín  

Číslo jednací: KSBR 29 INS 735/2021 

Účel znaleckého posudku: Výpočet a stanovení obvyklé ceny nemovitých 
věcí pro účely insolvenčního řízení. 

 

Obor, odvětví, specializace: Obor Ekonomika, Odvětví Ceny a odhady, 
Specializace nemovitosti. 

 

Adresa předmětu ocenění: Soběsuky, Zdounky, Kostelany, okres Kroměříž 

 

Prohlídka předmětu ocenění 
provedena dne: 

08.04.2021 

 

Zpracováno ke dni: 08.04.2021 
 

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

 

Znalecký posudek obsahuje 32 stran textu včetně titulního listu a 34 stran příloh. 
Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

 

Místo a datum vyhotovení: V Praze, dne 21.1.2022 

  



2 

A. Zadání 

1. Znalecký úkol - odborná otázka 

Stanovení obvyklé ceny spoluvlastnických podílů ve výši id. 5/24 pozemku parc. č. 656 
nacházející se v obci Soběsuky, katastrální území Soběsuky, pozemku parc. č. 1243 
nacházející se v obci Soběsuky, katastrální území Skržice, pozemku parc. č.  613/17, 
613/28 nacházejících se v obci Soběsuky, katastrální územní Milovice, spoluvlastnického 
podílu ve výši id. 1/6 pozemků parc. č. 645/2, 648, 650, 743, 754 nacházejících se v obci 
Zdounky, katastrální území Cvrčovice u Zdounek, spoluvlastnického podílu ve výši id. 
5/24 pozemků  663/1, 665, 676, 723, 724 nacházejících se v obci Soběsuky, katastrální 
území Milovice  a pozemku parc. č. 428/1 nacházející se v obci Kostelany, katastrální 
území Lhotka u Kroměříže, vše okres Kroměříž. 

2. Účel znaleckého posudku 

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

3. Skutečnosti sdělené zadavatelem 

Zadavatel sdělil důležité informace, které mají vliv na přesnost závěru znaleckého 
posudku, a to: zadavatel poskytl jednotlivé listy vlastnictví.  

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 stanovení 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, informace 
realitních kanceláří, informace z katastru nemovitostí o realizovaných prodejích, územní 
plán, systém INEM - technické řešení a databáze realitních transakcí. 

3. Věrohodnost zdrojů 

Výše uvedené zdroje byly vybrány s důrazem na maximální věrohodnost. 

C. Nález 

1. Základní informace 
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Název 
předmětu 
ocenění: 

Pozemky parc. č. 656, 1243, 613/17, 613/28, 645/2, 648, 650, 743, 754, 
663/1, 665, 676, 723, 724, 428/1 v katastrálním území Soběsuky, 
Skržice, Milovice, Cvrčovice u Zdounek,  Lhotka u Kroměříže 

Adresa 
předmětu 
ocenění: 

Soběsuky, Zdounky, Kostelany, okres Kroměříž 

Kraj: Zlínský kraj 

Okres: Kroměříž 

Obec: Soběsuky, Zdounky, Kostelany 

Katastrální 
území: 

Soběsuky, Skržice, Milovice, Cvrčovice u Zdounek, Lhotka u 
Kroměříže 

2. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka nemovitosti byla provedena dne 08.04.2021. V den prohlídky proběhla 
částečná prohlídka předmětu ocenění.  

3. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastnické právo 

LV č. 166 – Soběsuky  

Andrýsková Petra, č. p. 39, 76701 Šelesovice 5/24 

LV č. 166 – Skržice 

Andrýsková Petra, č. p. 39, 76701 Šelesovice 5/24 

LV č. 166 – Milovice 

Andrýsková Petra, č. p. 39, 76701 Šelesovice 5/24 

LV č. 130 – Cvrčovice u Zdounek 

Andrýsková Petra, č. p. 39, 76701 Šelesovice 1/6 

LV č. 377 – Milovice 

Andrýsková Petra, č. p. 39, 76701 Šelesovice 5/24 

LV č. 191 – Lhotka u Kroměříže 

Andrýsková Petra, č. p. 39, 76701 Šelesovice 

Nemovitosti: 

Pozemek parc. č. 656, 1243, 613/17, 613/28, 645/2, 648, 650, 743, 754, 663/1, 665, 
676, 723, 724, 428/1 nacházející se v obci Soběsuky, Zdounky, Kostelany,  okres 
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Kroměříž, katastrální území Soběsuky, Skržice, Milovice, Cvrčovice u Zdounek, 
Lhotka u Kroměříže.  

 

4. Dokumentace a skutečnost 

Dokumentace odpovídá skutečnému stavu. 

5. Celkový popis nemovitosti 

Dle zadání insolvenčního správce je znalecký posudek rozdělen do 6 částí podle 
jednotlivých listů vlastnictví. 

LV č. 166 – katastrální území Soběsuky, spoluvlastnický podíl 5/24 

Oceňovaný pozemek parc. č. 656 je užíván jako zemědělský pozemek, rozloha pozemku 
činí 862 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako plochy pro 
energetiku, v katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda. 

LV č. 166 – katastrální území Skržice, spoluvlastnický podíl 5/24 

Oceňovaný pozemek parc. č. 1243 je užíván jako zemědělský pozemek, rozloha pozemku 
činí 3320 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako plochy 
zemědělské, je zde veden koridor plynového vedení, v katastru nemovitostí je pozemek 
veden jako orná půda. 

LV č. 166 – katastrální území Milovice, spoluvlastnický podíl 5/24 

Oceňovaný pozemek parc. č. 613/17 a 613/28 jsou užívány jako stavební pozemky, 
rozloha pozemku činí 692 m2. Plocha pozemků je dle územního plánu regulovaná jako 
plochy obytné vesnické, je zde veden koridor kanalizace, v katastru nemovitostí je 
pozemek parc. č. 613/17 veden jako zahrada, 613/28 jako ostatní plocha, manipulační 
plocha. 

LV č. 130 – katastrální území Cvrčovice u Zdounek, spoluvlastnický podíl 1/6 

Oceňované pozemky parc. č. 645/2, 648, 650, 743, 754 jsou užívány jako zemědělské 
pozemky, rozloha pozemků činí 7932 m2. Plocha pozemků je dle územního plánu 
regulovaná jako plochy zemědělské. V katastru nemovitostí je pozemek parc. č. 645/2 
veden jako orná půda, 648 jako orná půda, 650 jako orná půda, 743 jako zahrada, 754 
jako trvalý travní porost.  

LV č. 377 – katastrální území Milovice, spoluvlastnický podíl 5/24 

Oceňované pozemky parc. č. 663/1, 665, 676, 723,724 jsou užívány jako zemědělské 
pozemky, rozloha pozemků činí 7145 m2. Plocha pozemků je dle územního plánu 
regulovaná jako plochy zemědělské, plochy pro energetiku. V katastru nemovitostí je 
pozemek parc  č. 663/1 veden jako orná půda, 665 jako orná půda, 676 jako orná půda, 
723 jako orná půda, 724 jako trvalý travní porost.  

LV č. 191 – katastrální území Lhotka u Kroměříže 
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Oceňovaný pozemek parc. č. 428/1 je užíván jako stavební a zemědělský pozemek, 
rozloha pozemků činí 2977 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná z 1/3 
jako plocha obytná vesnická a ze 2/3 plocha zemědělská. Oceňovaný pozemek nebyl 
zpřístupněn, dle leteckého snímku se na pozemku patrně nachází hospodářské přístřešky 
pro zvířata a pro uskladnění krmiva pro zvířata. Pozemek je rovinatý a je přístupný přes 
pozemky cizích vlastníků nebo z nezpevněné obecní komunikace. 

Zemědělské pozemky jsou převážně situovány v okrajových částech obce a charakter 
okolí odpovídá řídce obydlené oblasti. Stavební pozemky je situován ve střední části 
obce, okolí odpovídá rezidenční zástavbě.  

Na oceňovaném pozemku parc. č. 428/1 vázne věcné břemeno chůze a jízdy - bez vlivu 
na cenu objektu. 

 

Tabulkový popis 

Popis 
oceňovaného 
pozemku 

Rozloha 862 m2, 3320 m2, 692 m2, 7932 m2, 7145 m2, 2977 m2 

Druh pozemku zemědělský pozemek, stavební pozemek 

Územní plán plochy zemědělské, plochy pro energetiku, plochy obytné 
vesnické 

Trvalé porosty trvalé porosty listnatého charakteru a ovocné dřeviny 

Venkovní stavby / 

Přístupová cesta přístupy na oceňované pozemky jsou přes zpevněné a 
nezpevněné komunikace 

Popis okolí 

Popis okolí řídce obydlená oblast, rezidenční zástavba 

Poloha v obci okrajové části obce, střední část obce 

Vybavenost 

dostupnost pouze menších obchodů s omezenou otevírací 
dobou, soustava škol není v místě dostupná - nutnost 
dojezdu, v místě se nenachází žádná vybavenost z 
hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět, v místě se 
nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití 
- nutnost dojíždět, nutnost dojezdu kvůli úředním 
záležitostem, v obci se pobočka České pošty nenachází - 
nutnost dojezdu 

Životní prostředí klidná lokalita bez zdraví ohrožujících vlivů, zeleň v 
podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti,  

Spojení a parkovací možnosti pouze zastávka autobusových spojů, parkovací možnosti v 
širším okolí objektu 

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

Věcná břemena věcné břemeno chůze a jízdy - bez vlivu na cenu objektu 

Další informace  
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6. Metoda ocenění 

Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění 08.04.2021 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 stanovení 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 stanovení 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 

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.  

 Ocenění cenou zjištěnou 

LV č. 166 
1. Zemědělský pozemek - Soběsuky 
Ocenění 

Zemědělský pozemek oceněný dle § 6 

Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:  
Obce s 25-50 tisíci obyv. - území sousedních obcí:  80,00%  

Celková úprava ceny:  80,00 %  
 

Název 
Parcelní 

číslo 
BPEJ 

Výměra 
[m2] 

JC 
[Kč/m2] 

Úprava 
[%] 

UC 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

orná půda 656 32451 862 7,66 80,00   13,79  11 886,98 
Zemědělský pozemek oceněný dle § 6  
Celkem: 862 m2  11 886,98 

Zemědělský pozemek - Soběsuky - zjištěná cena celkem =  11 886,98 Kč 

2. Trvalé porosty - 656 

Ovocné dřeviny: příloha č. 36.  

Zahrádkářský typ ovocnářství: 

Název  
Stáří [roků] Počet, 

Výměra 
Jedn. cena 
[Kč / jedn.] 

Úprava [%] Upr. cena  
[Kč / jedn.] 

Cena 
[Kč] 

třešeň - vysokokmen na pozemku p.č.: 656  
40  1 Ks  813,- - 50 %  406,50  406,50 

Součet: =  406,50 Kč 
Celkem - ovocné dřeviny: =  406,50 Kč 

Trvalé porosty - 656 - zjištěná cena celkem =  406,50 Kč 
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LV č. 166 
1. Zemědělský pozemek - Skržice 
Ocenění 

Zemědělský pozemek oceněný dle § 6 

Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:  
Obce s 25-50 tisíci obyv. - území sousedních obcí:  80,00%  

Celková úprava ceny:  80,00 %  
 

Název 
Parcelní 

číslo 
BPEJ 

Výměra 
[m2] 

JC 
[Kč/m2] 

Úprava 
[%] 

UC 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

orná půda 1243 32451 3 320 7,66 80,00   13,79  45 782,80 
Zemědělský pozemek oceněný dle § 6  
Celkem: 3 320 m2  45 782,80 

Zemědělský pozemek - Skržice - zjištěná cena celkem =  45 782,80 Kč 

2. Trvalé porosty - 1243 

Ovocné dřeviny: příloha č. 36.  

Zahrádkářský typ ovocnářství: 

Název  
Stáří [roků] Počet, 

Výměra 
Jedn. cena 
[Kč / jedn.] 

Úprava [%] Upr. cena  
[Kč / jedn.] 

Cena 
[Kč] 

třešeň - vysokokmen na pozemku p.č.: 1243  
35  1 Ks  1 147,- - 50 %  573,50  573,50 

Součet: =  573,50 Kč 
Celkem - ovocné dřeviny: =  573,50 Kč 

Trvalé porosty 1243 - zjištěná cena celkem =  573,50 Kč 

LV č. 166 
Milovice 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá 
poptávce 

II  0,00 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

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 
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7. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,90 
8. Poloha obce: V ostatních případech VII  0,80 
9. Občanská vybavenost obce: Minimální vybavenost (obchod nebo 

služby – základní sortiment) nebo žádná 
III  0,90 

 
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) = 0,648 
  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) = 1,000 
  i = 1  
 

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: Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot) IV  -0,02 
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 
částečně dostupná občanská vybavenost obce 

II  -0,02 

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: Bez možnosti 
komerčního využití 

II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
 
  

11 
 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 1,000 
  i = 2 

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

Koeficient pp = IT * IP = 0,648 

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

Koeficient pp = IT * IP = 1,000 
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1. Stavební pozemky - Milovice 
Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 1,000 

Index polohy pozemku IP = 1,000 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Nevhodný tvar, nebo velikost 
- omezující jeho využití 

I  -0,03 

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: Ochranné pásmo II  -0,03 
5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení užívání I  0,00 
6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 +Pi = 0,940 
  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 0,940 * 1,000 = 0,940 

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. 2 - stavební pozemek - nezastavěný, určený k zastavění - bez přivedených inž. sítí  
§ 4 odst. 2 - bez sítí  206,-  0,940  0,800  154,91 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 2 - bez 
sítí 

zahrada 613/17 556 154,91  86 129,96 

§ 4 odst. 2 - bez 
sítí 

ostatní plocha - 
manipulační plocha 

613/28 136 154,91  21 067,76 

Stavební pozemky - celkem 692   107 197,72 

Stavební pozemky - Milovice - zjištěná cena celkem =  107 197,72 Kč 
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2. Trvalé porosty - 613/17 

Okrasné rostliny: příloha č. 39. 

Název Stáří Počet / Výměra 
Typ Jedn. cena [Kč / 

jedn.] 
Úpravy [%] Upr. cena 

[Kč / jedn.] 
Cena 
[Kč] 

 na pozemku p.č.: 613/17 30 roků  10,00 ks 
Listnaté stromy I 19 650,-  - 50 %  9 825,-  98 250,- 

Součet:  98 250,- 
Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39): *  0,750 
Koeficient polohy K5 (příl. č. 20) *  0,800 
Celkem - okrasné rostliny =  58 950,- Kč 

Trvalé porosty - 613/17 - zjištěná cena celkem =  58 950,- Kč 

3. Trvalé porosty - 613/28 

Okrasné rostliny: příloha č. 39. 

Název Stáří Počet / Výměra 
Typ Jedn. cena [Kč / 

jedn.] 
Úpravy [%] Upr. cena 

[Kč / jedn.] 
Cena 
[Kč] 

 na pozemku p.č.: 613/28 30 roků  5,00 ks 
Listnaté stromy I 19 650,-  - 50 %  9 825,-  49 125,- 

Součet:  49 125,- 
Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39): *  0,750 
Koeficient polohy K5 (příl. č. 20) *  0,800 
Celkem - okrasné rostliny =  29 475,- Kč 

Trvalé porosty - 613/28 - zjištěná cena celkem =  29 475,- Kč 

LV č. 130 
1. Zemědělské pozemky - Cvrčovice 
Ocenění 

Zemědělské pozemky oceněné dle § 6 

Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:  
Obce s 2-5 tisíci obyv. - vlastní území:  40,00%  

Celková úprava ceny:  40,00 %  
 

Název 
Parcelní 

číslo 
BPEJ 

Výměra 
[m2] 

JC 
[Kč/m2] 

Úprava 
[%] 

UC 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

orná půda 645/2 35800 1 917 13,29 40,00   18,61  35 675,37 
orná půda 645/2 51110 460 12,37 40,00   17,32  7 967,20 
orná půda 648 51110 70 12,37 40,00   17,32  1 212,40 
orná půda 650 35800 2 237 13,29 40,00   18,61  41 630,57 
zahrada 743 30850 1 536 9,67 40,00   13,54  20 797,44 
trvalý travní porost 754 30850 1 712 9,67 40,00   13,54  23 180,48 
Zemědělské pozemky oceněné dle § 6  
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Celkem: 7 932 m2  130 463,46 

Zemědělské pozemky - Cvrčovice - zjištěná cena celkem =  130 463,46 Kč 

2. Trvalé porosty 645/2 

Okrasné rostliny: příloha č. 39. 

Název Stáří Počet / Výměra 
Typ Jedn. cena [Kč / 

jedn.] 
Úpravy [%] Upr. cena 

[Kč / jedn.] 
Cena 
[Kč] 

jasan ztepilý na pozemku p.č.: 645/2 40 roků  3,00 ks 
Listnaté stromy II 21 780,-  - 50 %  10 890,-  32 670,- 

Součet:  32 670,- 
Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39): *  0,750 
Koeficient polohy K5 (příl. č. 20) *  0,900 
Celkem - okrasné rostliny =  22 052,25 Kč 

Trvalé porosty 645/2 - zjištěná cena celkem =  22 052,25 Kč 

3. Trvalé porosty 650 

Ovocné dřeviny: příloha č. 36.  

Zahrádkářský typ ovocnářství: 

Název  
Stáří [roků] Počet, 

Výměra 
Jedn. cena 
[Kč / jedn.] 

Úprava [%] Upr. cena  
[Kč / jedn.] 

Cena 
[Kč] 

třešeň - vysokokmen na pozemku p.č.: 650  
40  1 Ks  813,- - 40 %  487,80  487,80 

Součet: =  487,80 Kč 
Celkem - ovocné dřeviny: =  487,80 Kč 

Okrasné rostliny: příloha č. 39. 

Název Stáří Počet / Výměra 
Typ Jedn. cena [Kč / 

jedn.] 
Úpravy [%] Upr. cena 

[Kč / jedn.] 
Cena 
[Kč] 

jasan ztepilý na pozemku p.č.: 650 35 roků  4,00 ks 
Listnaté stromy II 21 780,-  - 50 %  10 890,-  43 560,- 

Součet:  43 560,- 
Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39): *  0,750 
Koeficient polohy K5 (příl. č. 20) *  0,900 
Celkem - okrasné rostliny =  29 403,- Kč 

Trvalé porosty 650 - zjištěná cena celkem =  29 890,80 Kč 
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4. Trvalé porosty - 743 

Okrasné rostliny: příloha č. 39. 

Název Stáří Počet / Výměra 
Typ Jedn. cena [Kč / 

jedn.] 
Úpravy [%] Upr. cena 

[Kč / jedn.] 
Cena 
[Kč] 

 na pozemku p.č.: 743 30 roků  15,00 ks 
Listnaté stromy I 19 650,-  - 50 %  9 825,-  147 375,- 

Součet:  147 375,- 
Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39): *  0,750 
Koeficient polohy K5 (příl. č. 20) *  0,900 
Celkem - okrasné rostliny =  99 478,12 Kč 

Trvalé porosty - 743 - zjištěná cena celkem =  99 478,12 Kč 

5. Trvalé porosty - 754 

Okrasné rostliny: příloha č. 39. 

Název Stáří Počet / Výměra 
Typ Jedn. cena [Kč / 

jedn.] 
Úpravy [%] Upr. cena 

[Kč / jedn.] 
Cena 
[Kč] 

 na pozemku p.č.: 754 35 roků  10,00 ks 
Listnaté stromy I 19 650,-  - 50 %  9 825,-  98 250,- 

Součet:  98 250,- 
Koeficient stanoviště Kz (dle příl. č. 39): *  0,750 
Koeficient polohy K5 (příl. č. 20) *  0,900 
Celkem - okrasné rostliny =  66 318,75 Kč 

Trvalé porosty - 754 - zjištěná cena celkem =  66 318,75 Kč 

LV č. 377 
1. Zemědělské pozemky - Milovice 
Ocenění 

Zemědělské pozemky oceněné dle § 6 

Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:  
Obce s 25-50 tisíci obyv. - území sousedních obcí:  80,00%  

Celková úprava ceny:  80,00 %  
 

Název 
Parcelní 

číslo 
BPEJ 

Výměra 
[m2] 

JC 
[Kč/m2] 

Úprava 
[%] 

UC 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

orná půda 663/1 31110 1 694 13,31 80,00   23,96  40 588,24 
orná půda 665 31110 861 13,31 80,00   23,96  20 629,56 
orná půda 676 31110 1 604 13,31 80,00   23,96  38 431,84 
orná půda 723 30850 968 9,67 80,00   17,41  16 852,88 
orná půda 723 31110 1 755 13,31 80,00   23,96  42 049,80 
trvalý travní porost 724 30850 222 9,67 80,00   17,41  3 865,02 
trvalý travní porost 724 32451 41 7,66 80,00   13,79  565,39 
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Zemědělské pozemky oceněné dle § 6  
Celkem: 7 145 m2  162 982,73 

Zemědělské pozemky - Milovice - zjištěná cena celkem =  162 982,73 Kč 

2. Trvalé porosty - 663/1 

Ovocné dřeviny: příloha č. 36.  

Zahrádkářský typ ovocnářství: 

Název  
Stáří [roků] Počet, 

Výměra 
Jedn. cena 
[Kč / jedn.] 

Úprava [%] Upr. cena  
[Kč / jedn.] 

Cena 
[Kč] 

švestka na pozemku p.č.: 663/1  
9  49 Ks  1 136,-   1 136,-  55 664,- 

Součet: =  55 664,- Kč 
Celkem - ovocné dřeviny: =  55 664,- Kč 
 
Trvalé porosty - 663/1 - celkem:   55 664,- Kč 
Trvalé porosty - 663/1 - výchozí cena pro výpočet vlastnického 
podílu 

=  55 664,- Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 5 / 24 

Trvalé porosty - 663/1 - zjištěná cena celkem =  11 596,67 Kč 

LV č. 191 
Kostelany 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá 
poptávce 

II  0,00 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 
součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

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: V ostatních případech VII  0,80 
9. Občanská vybavenost obce: Základní vybavenost (obchod a 

ambulantní zařízení a základní škola) 
II  1,00 

 
V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou 
č.1 přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky: 
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  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,720 
  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) = 1,000 
  i = 1  
 

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 pouze na některé sítě v obci 
II  -0,10 

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je 
částečně dostupná občanská vybavenost obce 

II  -0,02 

6. Dopravní dostupnost k pozemku: Příjezd po zpevněné komunikaci, 
špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné 
komunikaci s možností parkování na pozemku 

V  -0,02 

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

II  -0,01 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 
komerčního využití 

II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 
10. Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II  0,00 
11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 
 
  

11 
 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,889 
  i = 2 

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

Koeficient pp = IT * IP = 0,640 

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

Koeficient pp = IT * IP = 0,889 
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1. Stavební pozemek - Kostelany 
Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 1,000 

Index polohy pozemku IP = 0,889 

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 
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 = 1,000 * 1,000 * 0,889 = 0,889 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný 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  299,-  0,889    265,81 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 1 zahrada 428/1 2 977 265,81  791 316,37 
Stavební pozemek - celkem 2 977   791 316,37 

Stavební pozemek - Kostelany - zjištěná cena celkem =  791 316,37 Kč 
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Výsledky analýzy 

LV č. 166  - Soběsuky 

1. Zemědělský pozemek - Soběsuky  11 887,- Kč 

2. Trvalé porosty   407,- Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 5 / 24 

LV č. 166 - celkem: 

  2 561,- Kč 

LV č. 166 -  Skržice 

1. Zemědělský pozemek - Skržice  45 783,- Kč 

2. Trvalé porosty   574,- Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 5 / 24 

LV č. 166 - celkem: 

  9 658,- Kč 

LV č. 166 - Milovice 

1. Stavební pozemky - Milovice  107 198,- Kč 

2. Trvalé porosty - 613/17  58 950,- Kč 

3. Trvalé porosty - 613/28  29 475,- Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 5 / 24 

LV č. 166 - celkem: 

  40 755,- Kč 

LV č. 130 – Cvrčovice u Zdounek 

1. Zemědělské pozemky - Cvrčovice  130 463,- Kč 

2. Trvalé porosty 645/2  22 052,- Kč 

3. Trvalé porosty 650  29 891,- Kč 

4. Trvalé porosty - 743  99 478,- Kč 
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5. Trvalé porosty - 754  66 319,- Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 6 

LV č. 130 - celkem: 

  58 034,- Kč 

LV č. 377 - Milovice 

1. Zemědělské pozemky - Milovice  162 983,- Kč 

2. Trvalé porosty - 663/1  11 597,- Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 5 / 24 

LV č. 377 - celkem: 

  36 371,- Kč 

LV č. 191 – Lhotka u Kroměříže 

1. Stavební pozemek – Lhotka u Kroměříže  791 316,- Kč 

LV č. 191 - celkem: 

  791 316,- 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 tržní hodnotě, 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. 

Pozemek parc. č. 656, LV č. 166, katastrální území Soběsuky 

Pozemek v katastrálním území Soběsuky, obec Soběsuky 
  

č. K1 - poloha K2 - 
velikost K3 - účel užití K4 - inženýrské sítě K5 - další 

vlastnosti 
  

Oceňovaný 
objekt 

Soběsuky, Soběsuky, 
okres Kroměříž 

plocha 862 
m

2 
zemědělský 
pozemek 

přístup ze zpevněné obecní 
komunikace 

plocha pro 
energetiku 

  

1 Tlumačov, okres Zlín plocha 
15797 m

2 
zemědělský 
pozemek 

přístup po nezpevněné 
komunikaci 

 

2 Jarohněvice, okres 
Kroměříž 

plocha 2439 
m

2 
zemědělský 
pozemek 

přístup po nezpevněné 
komunikaci 

 

3 Karolín, okres Kroměříž plocha 2024 
m

2 
zemědělský 
pozemek 

přístup po nezpevněné 
komunikaci 
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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 30,01 Kč Nepoužit 30,01 
Kč 1.00 0.70 1.00 1.00 1.05 1.00 0.7350 40,82 Kč 

2 27,00 Kč Nepoužit 27,00 
Kč 1.00 0.93 1.00 1.00 1.05 1.00 0.9765 27,65 Kč 

3 32,67 Kč Nepoužit 32,67 
Kč 1.00 0.94 1.00 1.00 1.05 1.00 0.9870 33,10 Kč 

    
Celkem průměr 33,86 Kč 
Minimum 27,65 Kč 
Maximum 40,82 Kč 
Směrodatná odchylka - s 6,62 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 27,24 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 40,48 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. 

Komentář k nemovitosti č. 1: Srovnávaný vzorek je větší, má lepší vlastnosti.  Z 
toho důvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x ... x K6) nižší než 1. 

Komentář k nemovitosti č. 2:  Srovnávaný vzorek je větší, má lepší vlastnosti. 
Celkový koeficient úpravy (K1 x…x K6) je proto nižší než 1. 

Komentář k nemovitosti č. 3: Srovnávaný vzorek je větší, má lepší vlastnosti. 
Z toho důvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x...x K6) nižší než 1. 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

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

33,86 Kč/m2 

* 

______________862 m2 

= 29.185 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

29.000,-- Kč 
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Celková cena po úpravě spoluvlastnickým podílem ve výši 5/24 

6.042,-- Kč 

Pozemek parc. č. 1243, LV č. 166, katastrální území Skržice 

Pozemek v katastrálním území Skržice, obec Soběsuky 
  

č. K1 - poloha K2 - 
velikost K3 - účel užití K4 - inženýrské sítě K5 - další 

vlastnosti 
  

Oceňovaný 
objekt 

Soběsuky, Soběsuky, 
okres Kroměříž 

plocha 3320 
m

2 
zemědělský 
pozemek 

přístup ze zpevněné obecní 
komunikace 

veden koridor 
pro plyn 

  

1 Tlumačov, okres Zlín plocha 
15797 m

2 
zemědělský 
pozemek 

přístup po nezpevněné 
komunikaci 

 

2 Jarohněvice, okres 
Kroměříž 

plocha 2439 
m

2 
zemědělský 
pozemek 

přístup po nezpevněné 
komunikaci 

 

3 Karolín, okres Kroměříž plocha 2024 
m

2 
zemědělský 
pozemek 

přístup po nezpevněné 
komunikaci 
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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 30,01 Kč Nepoužit 30,01 
Kč 1.00 0.70 1.00 1.00 1.05 1.00 0.7350 40,82 Kč 

2 27,00 Kč Nepoužit 27,00 
Kč 1.00 1.06 1.00 1.00 1.05 1.00 1.1130 24,26 Kč 

3 32,67 Kč Nepoužit 32,67 
Kč 1.00 1.07 1.00 1.00 1.05 1.00 1.1235 29,08 Kč 

    
Celkem průměr 31,39 Kč 
Minimum 24,26 Kč 
Maximum 40,82 Kč 
Směrodatná odchylka - s 8,52 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 22,87 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 39,91 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. 

Komentář k nemovitosti č. 1: Srovnávaný vzorek je větší, má lepší vlastnosti.  Z 
toho důvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x ... x K6) nižší než 1. 

Komentář k nemovitosti č. 2:  Srovnávaný vzorek je menší, má lepší vlastnosti. 
Celkový koeficient úpravy (K1 x…x K6) je proto vyšší než 1. 

Komentář k nemovitosti č. 3: Srovnávaný vzorek je menší, má lepší vlastnosti. 
Z toho důvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x...x K6) vyšší než 1. 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

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

31,39 Kč/m2 

* 

______________3.320 m2 

= 104.202 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

104.000,-- Kč 

Celková cena po úpravě spoluvlastnickým podílem ve výši 5/24 

21.667,-- Kč 



23 

Pozemky parc. č. 645/2, 648, 650, 743, 754, LV č. 130, katastrální území Cvrčovice 
u Zdounek 

Pozemek v katastrálním území Cvrčovice u Zdounek, obec Zdounky 
  

č. K1 - poloha K2 - 
velikost K3 - účel užití K4 - inženýrské sítě K5 - další 

vlastnosti 
  

Oceňovaný 
objekt 

Cvrčovice u Zdounek, Zdounky, 
okres Kroměříž 

plocha 7932 
m

2 
zemědělský 
pozemek 

přístup po nezpevněné 
komunikaci 

 

  

1 Tlumačov, okres Zlín plocha 
15797 m

2 
zemědělský 
pozemek 

přístup po nezpevněné 
komunikaci 

 

2 Jarohněvice, okres Kroměříž plocha 2439 
m

2 
zemědělský 
pozemek 

přístup po nezpevněné 
komunikaci 

 

3 Karolín, okres Kroměříž plocha 2024 
m

2 
zemědělský 
pozemek 

přístup po nezpevněné 
komunikaci 
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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 30,01 Kč Nepoužit 30,01 
Kč 1.00 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 0.8500 35,30 Kč 

2 27,00 Kč Nepoužit 27,00 
Kč 1.00 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.2000 22,50 Kč 

3 32,67 Kč Nepoužit 32,67 
Kč 1.00 1.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.1900 27,45 Kč 

    
Celkem průměr 28,42 Kč 
Minimum 22,50 Kč 
Maximum 35,30 Kč 
Směrodatná odchylka - s 6,45 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 21,97 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 34,87 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. 

Komentář k nemovitosti č. 1: Srovnávaný vzorek je větší.  Z toho důvodu je 
celkový koeficient úpravy (K1 x ... x K6) nižší než 1. 

Komentář k nemovitosti č. 2:  Srovnávaný vzorek je menší. Celkový koeficient 
úpravy (K1 x…x K6) je proto vyšší než 1. 

Komentář k nemovitosti č. 3: Srovnávaný vzorek je menší. Z toho důvodu je 
celkový koeficient úpravy (K1 x...x K6) vyšší než 1. 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

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

28,42 Kč/m2 

* 

______________7.932 m2 

= 225.406 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

225.000,-- Kč 

Celková cena po úpravě spoluvlastnickým podílem ve výši 1/6 

37.500,-- Kč 
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Pozemky parc. č. 663/1, 665, 676, 723, 724, LV č. 377, katastrální území Milovice 

Pozemek v katastrálním území Milovice, obec Soběsuky 
  

č. K1 - poloha K2 - 
velikost K3 - účel užití K4 - inženýrské sítě K5 - další 

vlastnosti 
  

Oceňovaný 
objekt 

Soběsuky, Soběsuky, 
okres Kroměříž 

plocha 7145 
m

2 
zemědělský 
pozemek 

přístup ze zpevněné obecní 
komunikace 

veden koridor 
pro plyn 

  

1 Tlumačov, okres Zlín plocha 
15797 m

2 
zemědělský 
pozemek 

přístup po nezpevněné 
komunikaci 

 

2 Jarohněvice, okres 
Kroměříž 

plocha 2439 
m

2 
zemědělský 
pozemek 

přístup po nezpevněné 
komunikaci 

 

3 Karolín, okres Kroměříž plocha 2024 
m

2 
zemědělský 
pozemek 

přístup po nezpevněné 
komunikaci 
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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 30,01 Kč Nepoužit 30,01 
Kč 1.00 0.85 1.00 1.00 1.05 1.00 0.8925 33,62 Kč 

2 27,00 Kč Nepoužit 27,00 
Kč 1.00 1.20 1.00 1.00 1.05 1.00 1.2600 21,43 Kč 

3 32,67 Kč Nepoužit 32,67 
Kč 1.00 1.19 1.00 1.00 1.05 1.00 1.2495 26,15 Kč 

    
Celkem průměr 27,06 Kč 
Minimum 21,43 Kč 
Maximum 33,62 Kč 
Směrodatná odchylka - s 6,15 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 20,91 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 33,21 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. 

Komentář k nemovitosti č. 1: Srovnávaný vzorek je větší, má lepší vlastnosti.  Z 
toho důvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x ... x K6) nižší než 1. 

Komentář k nemovitosti č. 2:  Srovnávaný vzorek je menší, má lepší vlastnosti. 
Celkový koeficient úpravy (K1 x…x K6) je proto vyšší než 1. 

Komentář k nemovitosti č. 3: Srovnávaný vzorek je menší, má lepší vlastnosti. 
Z toho důvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x...x K6) vyšší než 1. 

Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

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

27,06 Kč/m2 

* 

______________7.145 m2 

= 193.373 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

193.000,-- Kč 

Celková cena po úpravě spoluvlastnickým podílem ve výši 5/24 

40.208,-- Kč 
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Pozemek parc. č. 613/17, 613/28, LV č. 166,  katastrální území Milovice 

Pozemek v katastrálním území Milovice, obec Soběsuky 
  

č. K1 - poloha K2 - 
velikost 

K3 - účel 
užití K4 - inženýrské sítě K5 - další vlastnosti 

  

Oceňovaný 
objekt 

Milovice, 
Soběsuky, okres 
Kroměříž 

plocha 
692 m

2 
stavební 
pozemek is v dosahu pozemku přístup po zpevněné obecní 

komunikaci 

  

1 Divoky, Zdounky, 
okres Kroměříž 

plocha 
1950 m

2 
stavební 
pozemek 

is u pozemku, kanalizace v 
jednání přístup ze zpevněné komunikace 

2 Halenkovice, okres 
Zlín 

plocha 
3123 m

2 
stavební 
částečně 

elektřina, kanalizace v 
dosahu přístup z obecní komunikace 

3 Lubná, okres 
Kroměříž 

plocha 
1708 m

2 
stavební 
pozemek 

elektřina, kanalizace na 
hranici pozemku, plyn, 
vodovod přes silnici 

přístup ze zpevněné komunikace 

4 Lubná, okres 
Kroměříž 

plocha 
8758 m

2 
stavební 
pozemek is v dosahu pozemku přístup ze zpevněné komunikace 

5 Halenkovice, okres 
Zlín 

plocha 
2018 m

2 
částečně 
stavební 
pozemek 

elektřina, vodovod, plyn v 
dosahu pozemku 

přístup po částečně zpevněné 
obecní komunikaci - nutno 
dobudovat zpevněnou 
komunikaci 
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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 

1 764,10 Kč 0.9 687,69 
Kč 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.10 0.9680 710,43 Kč 

2 528,34 Kč 0.9 475,50 
Kč 1.00 0.77 0.95 1.00 1.00 1.10 0.8047 590,91 Kč 

3 615,00 Kč 0.9 553,50 
Kč 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 1.10 0.9790 565,37 Kč 

4 350,00 Kč 0.9 315,00 
Kč 1.00 0.70 1.00 1.00 1.00 1.10 0.7700 409,09 Kč 

5 470,76 Kč 0.9 423,69 
Kč 1.00 0.87 0.95 1.00 0.95 1.10 0.8637 490,55 Kč 

    
Celkem průměr 553,27 Kč 
Minimum 409,09 Kč 
Maximum 710,43 Kč 
Směrodatná odchylka - s 112,90 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 440,37 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 666,17 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. 

Komentář k úvaze odhadce: přes oceňované pozemky je veden koridor kanalizace, 
pozemky mají nevhodný tvar.  

Komentář k nemovitosti č. 1: Srovnávaný vzorek je větší, má lepší vlastnosti.  Z 
toho důvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x ... x K6) nižší než 1. 

Komentář k nemovitosti č. 2:  Srovnávaný vzorek je menší, má horší využití,  má 
lepší vlastnosti. Celkový koeficient úpravy (K1 x…x K6) je proto nižší než 1. 

Komentář k nemovitosti č. 3: Srovnávaný vzorek je větší, má lepší vlastnosti. 
Z toho důvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x...x K6) nižší než 1. 

Komentář k nemovitosti č. 4: Srovnávaný vzorek je větší, má lepší vlastnosti. 
Z toho důvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x...x K6) nižší než 1. 

Komentář k nemovitosti č. 5: Srovnávaný vzorek je větší, má horší využití, nemá 
dobudovanou komunikaci, má lepší vlastnosti.  Z toho důvodu je celkový koeficient 
úpravy (K1 x...x K6) nižší než 1. 
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Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 

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

553,27 Kč/m2 

* 

______________692 m2 

= 382.863 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

383.000,-- Kč 

Celková cena po úpravě spoluvlastnickým podílem ve výši 5/24 

79.792,-- Kč 

Pozemek parc. č. 428/1, LV č. 191, katastrálním území Lhotka u Kroměříže 

Pozemek v katastrálním území Lhotka u Kroměříže, obec Kostelany 
  

č. K1 - poloha K2 - 
velikost K3 - účel užití K4 - inženýrské sítě K5 - další vlastnosti 

  

Oceňovaný 
objekt 

Kostelany, 
Kostelany, okres 
Kroměříž 

plocha 
2977 m

2 
stavební pozemek 
1/3, zemědělský 
pozemek 2/3 

is v dosahu pozemku přístup po nezpevněné obecní 
komunikaci 

  

1 Divoky, Zdounky, 
okres Kroměříž 

plocha 
1950 m

2 stavební pozemek is u pozemku, 
kanalizace v jednání 

přístup ze zpevněné 
komunikace 

2 Halenkovice, 
okres Zlín 

plocha 
3123 m

2 stavební částečně elektřina, kanalizace v 
dosahu přístup z obecní komunikace 

3 Lubná, okres 
Kroměříž 

plocha 
1708 m

2 stavební pozemek 
elektřina, kanalizace na 
hranici pozemku, plyn, 
vodovod přes silnici 

přístup ze zpevněné 
komunikace 

4 Lubná, okres 
Kroměříž 

plocha 
8758 m

2 stavební pozemek is v dosahu pozemku přístup ze zpevněné 
komunikace 

5 Halenkovice, 
okres Zlín 

plocha 
2018 m

2 
částečně stavební 
pozemek 

elektřina, vodovod, plyn 
v dosahu pozemku 

přístup po částečně zpevněné 
obecní komunikaci - nutno 
dobudovat zpevněnou 
komunikaci 
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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 

1 764,10 Kč 0.9 687,69 
Kč 1.00 1.10 1.30 1.00 1.30 1.00 1.8590 369,93 Kč 

2 528,34 Kč 0.9 475,50 
Kč 1.00 0.98 1.00 1.00 1.30 1.00 1.2740 373,24 Kč 

3 615,00 Kč 0.9 553,50 
Kč 1.00 1.12 1.30 1.00 1.30 1.10 2.0821 265,84 Kč 

4 350,00 Kč 0.9 315,00 
Kč 1.00 0.70 1.30 1.00 1.30 1.00 1.1830 266,27 Kč 

5 470,76 Kč 0.9 423,69 
Kč 1.00 1.09 1.00 1.00 1.15 1.00 1.2535 338,00 Kč 

    
Celkem průměr 322,66 Kč 
Minimum 265,84 Kč 
Maximum 373,24 Kč 
Směrodatná odchylka - s 53,47 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s 269,19 Kč 
Pravděpodobná horní hranice - průměr + s 376,13 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. 
Komentář k nemovitosti č. 1: Srovnávaný vzorek je menší, má lepší využití, má 
lepší vlastnosti.  Z toho důvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x ... x K6) vyšší 
než 1. 
Komentář k nemovitosti č. 2:  Srovnávaný vzorek je větší, má lepší vlastnosti. 
Celkový koeficient úpravy (K1 x…x K6) je proto vyšší než 1. 
Komentář k nemovitosti č. 3: Srovnávaný vzorek je menší, má lepší využití, má 
lepší vlastnosti, na pozemku stojí budovy.  Z toho důvodu je celkový koeficient 
úpravy (K1 x...x K6) vyšší než 1. 
Komentář k nemovitosti č. 4: Srovnávaný vzorek je menší,  má lepší využití, má 
lepší vlastnosti. Z toho důvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x...x K6) vyšší než 
1. 
Komentář k nemovitosti č. 5: Srovnávaný vzorek je menší, má lepší vlastnosti.  
Z toho důvodu je celkový koeficient úpravy (K1 x...x K6) vyšší než 1. 
 
Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: 
Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme 
srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na 

322,66 Kč/m2 
* 

______________2.977 m2 
= 960.544 Kč 

Celková cena po zaokrouhlení: 

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

I) Ocenění dle platného cenového předpisu 

LV č. 166, katastrální území Soběsuky, spoluvlastnický podíl 5/24           2.561,-- Kč 

LV č. 166, katastrální území Skržice, spoluvlastnický podíl 5/24              9.658,-- Kč 

LV č. 166, katastrální území Milovice, spoluvlastnický podíl 5/24           40.755,-- Kč 

LV č. 130, katastrální území Cvrčovice u Zdounek, spoluvlastnický podíl 1/6   

58.034,-- Kč 

LV č. 377, katastrální území Milovice, spoluvlastnický podíl 5/24           36.371,-- Kč 

LV č. 191, katastrální území Lhotka u Kroměříže                                  791.316,-- Kč 

II) Ocenění tržním porovnáním 

Výsledek dle srovnávací metody 

LV č. 166, katastrální území Soběsuky, spoluvlastnický podíl 5/24           6.042,-- Kč 

LV č. 166, katastrální území Skržice, spoluvlastnický podíl 5/24             21.667,-- Kč 

LV č. 166, katastrální území Milovice, spoluvlastnický podíl 5/24           79.792,-- Kč 

LV č. 130, katastrální území Cvrčovice u Zdounek, spoluvlastnický podíl 1/6   

37.500,-- Kč 

LV č. 377, katastrální území Milovice, spoluvlastnický podíl 5/24           40.208,-- Kč 

LV č. 191, katastrální území Lhotka u Kroměříže                                  961.000,-- Kč 

 

Výše uvedenými metodikami byly vypočteny dílčí ceny, které se stanou základem 
pro stanovení výsledné tržní hodnoty. 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. 
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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 tržní hodnota jednotlivých spoluvlastnických 
podílů na předmětných nemovitostech v daném místě a čase stanoveny po 
zaokrouhlení na 

LV č. 166, katastrální území Soběsuky, spoluvlastnický podíl 5/24           6.042,-- Kč 

LV č. 166, katastrální území Skržice, spoluvlastnický podíl 5/24             21.667,-- Kč 

LV č. 166, katastrální území Milovice, spoluvlastnický podíl 5/24           79.792,-- Kč 

LV č. 130, katastrální území Cvrčovice u Zdounek, spoluvlastnický podíl 1/6   

37.500,-- Kč 

LV č. 377, katastrální území Milovice, spoluvlastnický podíl 5/24           40.208,-- Kč 

LV č. 191, katastrální území Lhotka u Kroměříže                                  961.000,-- Kč 

 

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, Ing. Zdeněk Mazáček 
Mánesova 1374/53, 12000 Praha 
Tel.: +420737858334 
Email: info@xpinvest.cz 

V Praze, dne 21.1.2022 

 

 

 

……………………………… …………………………… …………………………… 

         Ing. Eva Hurtíková                    Martin Málek                 Ing. Zdeněk Mazáček 
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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 15481-123/2022 znaleckého deníku. 

H. Seznam příloh 

výpis z katastru nemovitostí, ortofoto mapa, fotodokumentace předmětu ocenění, výřez z 
územního plánu, srovnávané nemovitosti 

I. Přílohy 

Výpis z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 
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Výstřižky z územního plánu 

LV č. 191 

 

LV č. 166, Milovice 
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LV č. 166, Soběsuky 

 

LV č. 166, Skržice 

 

LV č. 130, Cvrčovice 
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LV č. 377, Milovice 
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Pořízená fotodokumentace 
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Srovnávané nemovitosti – zemědělské pozemky 

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 15797 m
2
, Tlumačov, 

okres Zlín 

Celková cena:  474.000 Kč  

Adresa: Tlumačov, okres Zlín  

 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   Tlumačov, okres Zlín   Číslo řízení   V-8367/2019  
 Cena dle kupní 
smlouvy  

 474 000 Kč   Plocha pozemku 
(m2)  

 15797  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 10.09.2019   Současné využití   zemědělská 
půda  

Slovní popis 

Prodáme pozemek o výměře 15.797m2 v katastrálním území Tlumačov na Moravě na 
LV č. 696.  
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 4. Fotodokumentace  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

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

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 2439 m
2
, 

Jarohněvice, okres Kroměříž 

Celková cena:  65.844 Kč  

Adresa: Jarohněvice, okres Kroměříž  

 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   Jarohněvice, okres Kroměříž   Číslo řízení   V-1459/2021  
 Cena dle kupní 
smlouvy  

 65 844 Kč   Plocha pozemku 
(m2)  

 2439  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 18.03.2021   Současné využití   zemědělská 
půda  

Slovní popis 

Jedná se o prodej pozemků v k.ú. Jarohněvice, a to ppč.656/32 a 656/33. Prodáváme 
ornou půdu, podíl ve výši 2/3, kde bonita půdy je 16,50,- Kč/m2 a celková prodávaná 
výměra je 2.439 m2. Kontaktujte nás prosím pomocí emailu  
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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, 2024 m
2
, Karolín, 

okres Kroměříž 

Celková cena:  66.125 Kč  

Adresa: Karolín, okres Kroměříž  

 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   Karolín, okres Kroměříž   Číslo řízení   V-747/2021  
 Cena dle kupní 
smlouvy  

 66 125 Kč   Plocha pozemku 
(m2)  

 2024  

 Kupní smlouva 
podepsaná dne  

 08.02.2021   Současné využití   zemědělská 
půda  

Slovní popis 

Nabízíme Vám ke koupi pozemek v katastrálním území Karolín u Sulimova, v okrese 
Kroměříž, LV 606 o výměře 2024 m2.   Parcela č. 307/4 - o výměře 2024 m2 (orná půda), 
s průměrnou bonitou 13,75   Jsme přímí majitelé pozemků, neplatíte tedy žádnou provizi. 
Zajišťujeme rychlý prodej - připravíme kupní smlouvy a v případě zájmu Vám zajistíme 
ostatní právní služby. Zaručíme Vám jednoduchý a transparentní prodej.  



55 

 4. Fotodokumentace  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  
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Srovnávané nemovitosti – stavební pozemky 
 
 

Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 1  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 1950 m
2
, Divoky, 

Zdounky, okres Kroměříž 

Celková cena:  1.490.000 Kč  

Adresa: Divoky, Zdounky, okres 
Kroměříž  

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

   

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

 Adresa   Divoky, Zdounky, okres Kroměříž   Plocha pozemku 
(m2)  

 1950  

 Cena   1 490 000 Kč   Současné využití   pro bydlení  

Slovní popis 

Nabízíme Vám k prodeji stavební pozemek o celkové výměře cca 1950 m2 v katastrálním 
území obce Divoky. Pozemek se skládá z několika parcel vedených jako zahrada a ostatní 
plocha a dle platného územního plánu je určen k výstavbě rodinného domu. Jedná se o 
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zajímavý pozemek ve velmi klidné lokalitě, sousedící s obytnou zástavbou a na okraji 
oblasti Chřibů. Pozemek je trojúhelníkového tvaru, je zčásti rovinatý a zčásti svažitý, 
takže skýtá pestrou škálu možností. Vede k němu asfaltová příjezdová komunikace a jsou 
zde všechny inženýrské sítě – elektřina včetně elektroměru, vlastní studna na pozemku o 
hloubce 10 m, obecní voda a plyn na hranici pozemku. Kanalizace je v jednání obce, 
nicméně lze řešit jímkou či domácí ČOV. Na okraji pozemku jsou vysazeny ovocné 
stromky a celý pozemek je geometricky vytyčen.   Obec Divoky má základní občanskou 
vybavenost, je zde bohatý kulturní život, akce pro děti, možnost krásných procházek do 
okolí, cykloturistika, jízda na koni apod. Obec Divoky je místní částí obce Zdounky, kde 
se nachází veškerá občanská vybavenost (úřady, pošta, školka, škola, obchody). Velmi 
dobrá dostupnost do okolních měst a obcí – Kroměříž cca 14 km, Koryčany cca 20 km, 
Uherské Hradiště 25 km, autobusová a vlaková doprava.   S financováním nemovitosti 
Vám rádi pomůžeme. Pro více informací či případnou prohlídku kontaktujte realitního 
makléře.  

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  
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  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   

 Záznam o prodeji srovnávané nemovitosti č. 2  

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 3123 m
2
, 

Halenkovice, okres Zlín 

Celková cena:  1.650.000 Kč  

Adresa: Halenkovice, okres Zlín  

 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) 

 Adresa   Halenkovice, okres Zlín   Současné využití   pro bydlení  
 Cena   1 650 000 Kč   Umístění objektu   Klidná část 

obce  
 Plocha pozemku 
(m2)  

 3123    

Slovní popis 

Nabízíme k prodeji stavební pozemek v klidné části obce Halenkovice s krásným 
výhledem. Jedná se o mírně svažitý terén, jiho-východní svah. Celková plocha činí 3123 
m2. Přední část pozemku je určena dle platného územního plánu pro výstavbu bydlení. 
Šířka pozemku 12 - 20 m. Pozemek je geodeticky vytyčen a je přístupný z místní 
komunikace. V dosahu jsou inženýrské sítě (elektřina, kanalizace). Pozemek se nachází 
nedaleko autobusové zastávky. Obec má dobrou občanskou vybavenost, v centru obce se 
nachází mateřská a základní škola, místní knihovna, kulturní dům, obchody s 
potravinami. Pozemek je dispozičně úzký a dlouhý. Pro představu přikládáme ověření, že 
na tento typ pozemku lze umístit stavba pro bydlení, která dodrží odstupové vzdálenosti. 
Největší předností parcely je její umístění a výhled. Pro realitní kanceláře - nemáme 
zájem o vaše služby. Doporučujeme prohlídku, očekáváme Vaše nabídky, prosím volat 
po 16h. Tel: 733 531 519  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

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

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 1708 m
2
, Lubná, 

okres Kroměříž 

Celková cena:  1.050.420 Kč  

Adresa: Lubná, okres Kroměříž  

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

   

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

 Adresa   Lubná, okres Kroměříž   Současné využití   pro bydlení  
 Cena   1 050 420 Kč   Umístění objektu   Klidná část 

obce  
 Plocha pozemku 
(m2)  

 1708    

Slovní popis 

Prodej rovinatého slunného stavebního pozemku o výměře 1708 m2 v obci Lubná. Na 
pozemku stojí stávající obytné a hospodářské budovy určené k demolici či kompletní 
rekonstrukci. Elektřina a kanalizace je na hranici pozemku, veřejný vodovod a plyn je 
přes silnici. Zahrada je osázená ovocnými stromy. Na pozemku jsou dvě studny s 
užitkovou vodou. Rozměry pozemku jsou cca 19 x 90 m.  



62 

 4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

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

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 8758 m
2
, Lubná, 

okres Kroměříž 

Celková cena:  3.065.300 Kč  

Adresa: Lubná, okres Kroměříž  

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

   

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

 Adresa   Lubná, okres Kroměříž   Plocha pozemku 
(m2)  

 8758  

 Cena   3 065 300 Kč   Současné využití   pro bydlení  

Slovní popis 

Prodej pozemku určeného územním plánem k výstavbě, parc. č. 3199, k.ú. Lubná u 
Kroměříže. Jedná se o stavební pozemek, mírně vyvýšený nad obcí, hezké místo.  

 4. Fotodokumentace  
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 5. Mapové zobrazení  

 

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

 1. Identifikace  

 

Prodej, Pozemek, 2018 m
2
, 

Halenkovice, okres Zlín 

Celková cena:  950.000 Kč  

Adresa: Halenkovice, okres Zlín  

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

   

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

 Adresa   Halenkovice, okres Zlín   Plocha pozemku 
(m2)  

 2018  

 Cena   950 000 Kč   Současné využití   pro bydlení  

Slovní popis 

Nabízíme k prodeji pozemek v centru obce o celkové výměře 2018m2. Část cca 400m2 
je dle územního plánu v ploše bydlení, určena pro stavbu rodinného domu a část 1618m2 
je zahrada. Pozemek je dlouhý lichoběžník, šířka 9 – 15m, je mírně svažitý s orientací na 
západ, není udržovaný, je zarostený náletovými dřevinami. V okolí jsou rodinné domy. 
Přístup k pozemku je po obecní částečně udržované komunikaci, částečně po zelené 
ostatní ploše. Nutné vybudování příjezdové komunikace. Dle sdělení majitele je možnost 
napojení na tyto elektřinu, obecní vodovod, plynové vedení.  
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4. Fotodokumentace  

  

  

 5. Mapové zobrazení  

 

  Oceňovaná nemovitost    Srovnávaná nemovitost  

   


