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A.  SITUACE 

 

 

 

 

Znalecký posudek je vypracován na základě e-mailové objednávky zástupce AK Mgr. 

Sofie Pondikasové, Vrchlického sad 1894/4, BRNO, a to stanovením obvyklé (tržní) ceny 

pozemků p.č. 2481, 2482 a 2483 včetně rodinného domu U Trati 451/43 v k.ú. Svatobořice v 

okrese Hodonín.  
 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.  PROHLÍDKA 

 
 

Prohlídka předmětných nemovitých věcí byla provedena znalcem osobně dne 27.7.2016 

za účasti paní Láníkové Lenky.  
 

 
 

 

 
 

A.2.  PODKLADY 
 
 

  a/      dodané objednatelkou  

 
         -     kopie výpisu  z  katastru nemovitostí z listu vlastnictví č. 1397 pro k.ú. Svatobořice, 

obec Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín získaná dálkovým přístupem na 

internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního dne 

20.1.2016 bez čísla řízení     
 

    b/     zjištěné znalcem  

 
- skutečný stav oceňované nemovitosti    

- 8ks fotodokumentace 

           -    kopie  katastrální mapy předmětné lokality získaná dálkovým přístupem na interne- 

tových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního dne 26.7.2016 bez 

čísla řízení 
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B. NÁLEZ 

 
 

B.1.  VLASTNICKÉ A EVIDENČNÍ ÚDAJE 

 
 

Ve výše uvedeném výpisu z KN z listu vlastnictví č. 1397 je mimo jiné uvedeno: 

 

A:  Vlastník                                                                               Identifikátor                       Podíl  

      Láníková Lenka                                                                 605515/1498                                 

      U Trati 451/43, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín                        

B:  Pozemky 

      p.č. 2481                           341 m
2
                      ostatní plocha                      zeleň           

      p.č. 2482                            455m
2
                      zastavěná plocha a 

                                                                                 nádvoří  

      Součástí je stavba: Svatobořice , č.p. 451, bydlení     

      Stavba stojí na pozemku p.č.: 2482      

      p.č. 2483                         1410 m
2
                      orná půda     

B1:Bez zápisu    

C: Zástavní právo soudcovské a exekutorské - nemá vliv na obvyklou cenu, při stanovení 

obvyklé ceny neuvažováno  

 

 

 

 

 

 

 

B.2.  VÝČET  SOUČÁSTÍ OCEŇOVANÉ NE-

MOVITOSTI 

 
 

1/   Pozemky                                         

2/   Rodinný dům U Trati 451/43   

3/   Vedlejší stavby                                 

4/   Venkovní úpravy                                 

5/   Trvalé porosty                                  
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B.3.  POPIS  NEMOVITOSTI, JEJÍ VÝMĚRY A                                                 

VÝPOČET PRO OCENĚNÍ 

 
 

Jedná se o ocenění pozemků p.č. 2481, 2482 a 2483 se všemi součástmi (rodinným 

domem, vedlejšími stavbami, venkovními úpravami a trvalými porosty) nacházejících se v 

k.ú. Svatobořice v okrese Hodonín.  
 

1/ Pozemky - jedná se o pozemky p.č. 2481, 2482 a 2483 zmíněné ve výše uvedeném 

výpisu z katastru nemovitostí. Tyto oceňuji obvyklou cenou současně s rodinným domem 

jako jeden celek.    
 
2/ Rodinný dům U Trati 451/43 - jedná se o podsklepený samostatně stojící 

třípodlažní rodinný dům. Objekt je postaven pravidelného pravoúhlého půdorysu v k.ú. 

Svatobořice a jeho jednotlivá podlaží jsou v souladu s vyhláškou  o  oceňování  nemovitostí  

č.  53/2016 Sb.  nazývána  jako podzemní (1. podzemní podlaží – sklepy) a nadzemní (1. 

nadzemní podlaží – přízemí a 2. nadzemní podlaží – podkroví). Číslování podlaží je 

uvažováno vzhledem k úrovni průměrného přilehlého terénu a jako pravá a levá strana jsou 

uváděny strany při pohledu z ulice U Trati na něj. Vstup do rodinného domu je z  pravé přední 

strany uliční fronty po zastřešeném venkovním schodišti do chodby s dalším schodištěm, 

kterým jsou přístupná jednotlivá podlaží rodinného domu. V přízemí jsou v uliční části dvě 

obytné místnosti a ve střední části chodba a WC. V levé zadní části je kuchyně a koupelna. V 

1. patře jsou chodba a dvě obytné místnosti. V podzemním podlaží jsou jednotlivé skladové 

místnosti a dílna. Objekt je napojen na veřejný elektrorozvod a vodovod. Na hranici pozemku 

je  přiveden plynovod, ale rodinný dům na tento není napojen.  Splaškové vody jsou svedeny 

do jímky.  

Provedení - nosné zdivo je skladebné tloušťky převážně 30cm, stropy jsou s rovnými 

podhledy, okna jsou zdvojená dřevěná EURO a dřevěná dvojitá. Dveře jsou rámové, podlahy 

jsou v místnostech  s položeným linem a kobercem a  podlahy ostatních místností z keramické 

dlažby, z litého broušeného teraca a s linem. Vytápění je ústřední kotlem na tuhá paliva a 

lokální krbovými kamny a hygienické zařizovací předměty jsou standardní.  Krov je proveden 

sedlový pokrytý pálenou krytinou s klempířskými  konstrukcemi.  

Na rodinném domě byla v letech 2006 až 2007 provedena výměna podlahy v obývacím 

pokoji, zrekonstruována koupelna a kuchyně, výměněny hlavní vstupní dveře a dveře na dvůr 

a osazení krbových kamen.  
 

Výpočet započitatelné plochy: 
Výčet místností 

Název podlaží    

 Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Započitatelná plocha 

sklepy    

 prádelna 8,64 m
2 0,50 4,32m

2 

 dílna 29,65 m
2 0,50 14,82m

2 

 sklep 18,65 m
2 0,50 9,32m

2 

 sklep 9,60 m
2 0,50 4,80m

2 

 sklep 27,01 m
2 0,50 13,51m

2 
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sklepy - celkem 93,55 m
2  46,77 m

2 

přízemí    

 koupelna 9,41 m
2 1,00 9,41m

2 

 kuchyň 16,47 m
2 1,00 16,47m

2 

 ložnice 18,02 m
2 1,00 18,02m

2 

 pokoj 17,49 m
2 1,00 17,49m

2 

 chodba 21,93 m
2 1,00 21,93m

2 

přízemí - celkem 83,32 m
2  83,32 m

2 

Podkroví    

 pokoj 17,45 m
2 1,00 17,45m

2 

 pokoj 17,75 m
2 1,00 17,75m

2 

 chodba 6,01 m
2 1,00 6,01m

2 

Podkroví - celkem 41,20 m
2  41,20 m

2 

   

 

 

3/ Vedlejší stavby - jedná se o stavby postavené na pozemku p.č. 2482. Tyto oceňuji 

obvyklou cenou současně s rodinným domem jako jeho příslušenství a jejich cena je již 

obsažena v obvyklé (tržní) ceně.  
 

4/ Venkovní úpravy - jedná se o oplocení, zpevněné plochy, přípojky technických sítí a 

vstupní schodiště provedené na oceňovaných parcelách. Tyto oceňuji obvyklou cenou 

současně s rodinným domem jako jeho příslušenství a jejich cena je již obsažena v obvyklé 

(tržní) ceně.  
 

5/ Trvalé porosty - jedná se o součásti oceňovaných pozemků, které jsou oceňovány  

obvyklou cenou současně s rodinným domem jako jeho příslušenství. Jejich cena je již 

obsažena v obvyklé (tržní) ceně.  
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C. POSUDEK 

 

 

C.1.  ZNALECKÝ ÚKOL A METODIKA ŘE- 

ŠENÍ 

 
 

Úkolem znalce je stanovit obvyklou (tržní) cenu pozemků p.č. 2481, 2482 a 2483 

včetně rodinného domu U Trati 451/43 v k.ú. Svatobořice v okrese Hodonín.  

Obecně  řeší  institut  obvyklé  ceny  zákon  č. 151/1997 Sb. O oceňování majetku a o 

změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) platný  od 1.1.1998. Definice obvyklé 

(tržní) ceny je v tomto zákoně uvedena v hlavě 1,  § 2 odst. 1. 
 

"Majetek a služba se oceňuje  obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 

oceňování. Obvyklou cenou se rozumí pro účely tohoto  zákona 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 i 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 věci a určí se 

porovnáním." 

 

Jiným způsobem oceňování stanovených tímto zákonem nebo na jeho základě je:  

a)   nákladový způsob  

b)   výnosový způsob  

c)  porovnávací způsob  

Obvyklou cenu nikdy nelze přesně spočítat ani určit. Lze ji pouze s určitou mírou 

subjektivních odlišností odhadnout na základě porovnání s prodeji obdobného majetku 

v obvyklém obchodním styku. Vlastní kupní (přesná a konkrétní) cena se zjistí až po 

interakci nabízejícího s poptávajícím.  

Proto byl pro stanovení obvyklé ceny použit porovnávací způsob a na základě tohoto 

způsobu ocenění byla znalcem odhadnuta obvyklá cena. 
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C.2.  STANOVENÍ CENY POROVNÁVACÍM 

ZPŮSOBEM 

 
 

Tato   metoda  je podmíněna  soustavným  tříděním a uchováváním vstupních údajů,  

tzn. skutečně realizovaných prodejních cen jednotlivých nemovitých věcí na trhu. Aby bylo 

možno jednotlivé nemovité věci porovnat, je nutno je statisticky vyhodnotit. Statisticky 

významný soubor je podle skript Oceňování nemovitostí od autora Prof. Ing. Bradáče Alberta 

DrSc. alespoň 15 objektů. Obdobně (dle knihy autorů Rosse, Brachmana, Holznera - 

Zjišťování stavební hodnoty budov a obchodní hodnoty nemovitostí vydané Consul investem 

v roce 1993) je za srovnatelný soubor  uvažováno minimálně 15 až 25 objektů. Tento postup 

vyžaduje mnohaleté systematické záznamy v pokud možno  srovnatelných podmínkách, které 

dosud nebylo možno od roku 1989 v ČR vysledovat. Při porovnávání s prodanými 

nemovitostmi v předchozích obdobích je nutno zohlednit i datum prodeje, protože ceny se 

v čase mohou lišit. Porovnávané pozemky byly vytipovány  podle známých prodejních cen.  

Porovnávány byly nemovité věci uvedené v informačním systému MOISES, který je 

zaměřen na  sjednané ceny nemovitých věcí, které zasílají subjekty sdružení v tomto systému.  

Další informace byly převzaty z realitní inzerce.  

 

srovnávací objekty: (objekty č. 1 – 6 byly vybrány z informačního systému MOISES a 

objekty č. 7 - 10 byly vybrány z realitní inzerce) 

 

1.    Rodinný dům Nádražní, Svatobořice-Mistřín – prodej v roce 2011 za 1,884.000,- Kč, 

č. záznamu 18474 

2.    Rodinný dům Žarošice – prodej v roce 2012 za 1,100.000,- Kč, č. záznamu 19989 

3.    Rodinný dům Sokolská, Vracov – prodej v roce 2012 za 1,099.000,- Kč, č. záznamu 

20973 

4.    Rodinný dům Sportovní, Vracov – prodej v roce 2012 za 1,160.000,- Kč, č. záznamu 

20974 

5.    Rodinný dům Servítky, Ždánice – prodej v roce 2013 za 1,865.000,- Kč, č. záznamu 

21823 

6.    Rodinný dům V Novinách, Svatobořice-Mistřín – prodej v roce 2015 za 1,650.000,- 

Kč, č. záznamu 23767 

7.    Rodinný dům Svatobořice-Mistřín – nabídka v roce 2016 za 1,390.000,- Kč, 

8.    Rodinný dům Svatobořice-Mistřín – nabídka v roce 2016 za 1,400.000,- Kč, 

9.    Rodinný dům Svatobořice-Mistřín – nabídka v roce 2016 za 1,330.000,- Kč, 

10.  Rodinný dům Svatobořice-Mistřín – nabídka v roce 2016 za 790.000,- Kč, 
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Výpočet porovnávací hodnoty 

Lokalita Započitat

elná 

plocha 

Pozemek Dispozice Požadovaná 

cena 
Jednotková 

cena 
 

Koeficien

t celkový  

Upravená cena 

 

Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu Kc  Foto 
  m

2 m
2  Kč Kč/m

2  Kc  Kč/m
2 

Svatobořice-

Mistřín 
200,00 648  1 884 000 9 420 1,14 10 739 

Nádražní, Jedná se o třípodlažní, částečně podsklepený RD. 

 

Vytápění domu je ÚT s kotlem na plyn. Základní příslušenství je standardního provedení. 

Dostupná technická infrastruktura: voda, kanalizace, NN, zemní plyn, telefon. 
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - Kupní smlouva 2011 - koeficient 1,06; Velikost 

objektu - Větší - koeficient 1,02; Poloha - Stejná - koeficient 0,98; Provedení a vybavení 

- Obdobné - koeficient 1,00; Celkový stav - Obdobný - koeficient 0,98; Vlivy pozemku - 

Menší - koeficient 1,10; Úvaha zpracovatele - Obdobný - koeficient 1,00;  
 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - Kupní smlouva 2011; Velikost objektu - Větší; 

Poloha - Stejná; Provedení a vybavení - Obdobné; Celkový stav - Obdobný; Vlivy pozemku - Menší; Úvaha 
zpracovatele - Lepší=garáž;  

      

 

Žarošice 167,00 1 938  1 100 000 6 587 1,38 9 090 

Žarošice, Přízemní, nepodsklepený, řádový rodinný dům z roku 1925 s průjezdem po levé straně a 

dvorním křídlem, provizorně upraveným jako obytným. Možnost napojení na všechny inženýrské 

sítě. Vytápění plynové lokální, ohřev vody elektrickým bojlerem. Objekt vyžaduje provedení 

rekonstrukčních prací a to i v prvcích dlouhodobé životnosti. V některých částech jsou stavební 

úpravy provedeny provizorně, zejména ve dvorním křídle. K domu patří vedlejší stavby bez 

významnější hodnoty a pozemek o výměře 1443 m2.  
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - Kupní smlouva 2012 - koeficient 1,04; Velikost 

objektu - Obdobný - koeficient 0,99; Poloha - Horší - koeficient 1,03; Provedení a 

vybavení - Obdobný - koeficient 1,05; Celkový stav - Horší - koeficient 1,23; Vlivy 

pozemku - Menší=horší - koeficient 1,01; Úvaha zpracovatele - Obdobný - koeficient 

1,00;  
 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - Kupní smlouva 2012; Velikost objektu - Obdobný; 

Poloha - Horší; Provedení a vybavení - Obdobný; Celkový stav - Horší; Vlivy pozemku - Menší=horší; Úvaha 

zpracovatele - Obdobný;  

      

 

Vracov 191,50 543 2+1, 3+1 1 099 000 5 739 1,24 7 116 

Sokolská, RD 2+1, 3+1. Stáří domu cca 40 let. Konstrukce převážně původní, údržba mírně 

zanedbaná. Před 3 lety provedena rekonstrukce koupelny a WC v 1.NP 

Vybavení původní , ve 2.NP vybavení pouze částečné, chybí zde kuch. linka, sporák, část obkladů      
 
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - Kupní smlouva 2012 - koeficient 1,04; Velikost 

objektu - Větší - koeficient 1,01; Poloha - Horší - koeficient 1,05; Provedení a vybavení - 

Obdobné - koeficient 1,00; Celkový stav - Obdobný - koeficient 1,01; Vlivy pozemku - 

Menší=horší - koeficient 1,11; Úvaha zpracovatele - Obdobná - koeficient 1,00;  
 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - Kupní smlouva 2012; Velikost objektu - 

Větší; Poloha - Horší; Provedení a vybavení - Obdobné; Celkový stav - Obdobný; Vlivy pozemku - 

Menší=horší; Úvaha zpracovatele - Obdobná;  

      

 

Vracov 138,00 338 3+1 1 160 000 8 406 1,19 10 003 

Sportovní, RD 3+1. Dům postaven ve třech etapách, stáří původní stavby cca 80 let, uliční 

přístavby 40 let, dvorní 5 let. V uliční části se projevuje vlhkost způsobená zatečením. 

Standardní vybavení 
 
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - Kupní smlouva 2012 - koeficient 1,04; Velikost 

objektu - Menší - koeficient 0,95; Poloha - Horší - koeficient 1,05; Provedení a vybavení 

- Obdobné - koeficient 1,00; Celkový stav - Obdobný - koeficient 1,00; Vlivy pozemku -       
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Menší - koeficient 1,15; Úvaha zpracovatele - Obdobný - koeficient 1,00;  
 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - Kupní smlouva 2012; Velikost objektu - 

Menší; Poloha - Horší; Provedení a vybavení - Obdobné; Celkový stav - Obdobný; Vlivy pozemku 

- Menší; Úvaha zpracovatele - Obdobný;  
 

Ždánice 154,93 866 4+1 1 865 000 12 038 1,05 12 640 

Servítky, Rodinný dům je samostatně stojící, z větší části podsklepený, s garáží, s jedním 

nadzemním podlažím, s částečným obytným podkrovím, se sedlovou střechou, půdorys 

nepravidelného tvaru. Rodinný dům je dle současného skutečného stavu o velikosti 4+1. Stáří 

domu je cca z roku 1950. V roce 2008 byla na domě provedena částečná modernizace - sociální 

zařízení, kuchyně, ÚT, z části podlahy. Rodinný dům je v průměrném technickém stavu.  
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - Kupní smlouva 2013 - koeficient 1,02; Velikost 

objektu - Menší - koeficient 0,98; Poloha - Obdobná - koeficient 1,00; Provedení a 

vybavení - Obdobná - koeficient 1,00; Celkový stav - Obdobný - koeficient 0,98; Vlivy 

pozemku - Menší - koeficient 1,07; Úvaha zpracovatele - Obdobný - koeficient 1,00;  
 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - Kupní smlouva 2013; Velikost objektu - 

Menší; Poloha - Obdobná; Provedení a vybavení - Obdobná; Celkový stav - Obdobný; Vlivy 

pozemku - Menší; Úvaha zpracovatele - Obdobný;  

      

 

Svatobořice-

Mistřín 
145,00 990  1 650 000 11 379 0,96 10 924 

V Novinách, Dům dispozičně obsahuje po levé straně průjezd sloužící současně jako garáž, z 

průjezdu je vstup do obytné části.  Pozemek se směrem dozadu svažuje. 

Dispozice přízemí: chodba se schodištěm, spíž, WC na podestě do sklepa, jídelna, kuchyň, 

koupelna (vana + umyvadlo) a dva pokoje. Podkroví: chodba, komora a dva pokoje. V suterénu je 

kotelna a běžné sklepní místnosti. 

Stáří domu není doloženo, podle stavebního provedení (teraccové schody, podlahy a pod.) 

předpokládám pořízení okolo roku 1970. 
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - Kupní smlouva 2015 - koeficient 1,00; Velikost 

objektu - Menší - koeficient 0,97; Poloha - Obdobná - koeficient 1,00; Provedení a 

vybavení - Obdobné - koeficient 1,00; Celkový stav - Lepší - koeficient 0,93; Vlivy 

pozemku - Menší - koeficient 1,06; Úvaha zpracovatele - Obdobný - koeficient 1,00;  
 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - Kupní smlouva 2015; Velikost objektu - 

Menší; Poloha - Obdobná; Provedení a vybavení - Obdobné; Celkový stav - Lepší; Vlivy pozemku 

- Menší; Úvaha zpracovatele - Obdobný;  

      

 

Svatobořice-

Mistřín 
170,00 167  1 390 000 8 176 0,93 7 604 

Svatobořice-Mistřín, Jedná se o prodej rodinného domu situovaného u hlavní silnice. Dům je 

vhodný pro podnikání a bydlení. Dům byl kolaudován v roce 2000. V domě jsou čtyři prostorné 

místnosti, sociální zázemí. Vytápění plynovým kotlem. Dům je napojen na plyn, elektřinu, 

vodovod, odpady svedeny do kanalizace. Půdní prostor je řešen jako hrubá stavba k vybudování 

bydlení. Možnost parkování pro zákazníky před domem. Vhodné pro zřízení obchodu. Možnost i 

pronájmu. Volné ihned. 
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - Nabídka 2016 - koeficient 0,90; Velikost objektu - 

Obdobná - koeficient 1,00; Poloha - Stejná - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - 

Obdobné - koeficient 1,00; Celkový stav - Lepší - koeficient 0,75; Vlivy pozemku - 

Menší - koeficient 1,25; Úvaha zpracovatele - Horší - koeficient 1,10;  
 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - Nabídka 2016; Velikost objektu - 

Obdobná; Poloha - Stejná; Provedení a vybavení - Obdobné; Celkový stav - Lepší; Vlivy pozemku 

- Menší; Úvaha zpracovatele - Horší;  
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Svatobořice-

Mistřín 
220,00 1 436 5+1 1 400 000 6 364 1,11 7 064 

Svatobořice-Mistřín, Nabízíme Vám ke koupi RD 5+1 ve Svatobořicích-Mistříně,část 

Svatobořice.Dům je přízemní,cihlový, částečně podsklepený s průjezdem do zahrady.Při vstupu je 

prostorná hala,dále pokoj,ložnice,obývací pokoj,pokoj,komora,jídelna,kuchyň,koupelna,WC,vstup 

do sklepa,technická místnost,vstup na dvůr (zde je menší hospod.stavení),zahrada.V domě je 

elektřina,voda obecní,plyn přípojka u domu,topení na tuhá paliva.Celková výměra pozemku je 

1436m2.V obci je veškerá občanská vybavenost,různé kroužky,cyklostezka,zábavné centrum pro 

děti,atd.. 
  
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - Nabídka 2016 - koeficient 0,90; Velikost objektu - 

Větší - koeficient 1,04; Poloha - Stejná - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - 

Obdobná - koeficient 1,00; Celkový stav - Horší - koeficient 1,08; Vlivy pozemku - 

Menší - koeficient 1,05; Úvaha zpracovatele - Horší=není garáž - koeficient 1,05;  
 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - Nabídka 2016; Velikost objektu - Větší; 

Poloha - Stejná; Provedení a vybavení - Obdobná; Celkový stav - Horší; Vlivy pozemku - Menší; 

Úvaha zpracovatele - Horší=není garáž;  

      

 

Svatobořice-

Mistřín 
280,00 1 400 4+2 1 330 000 4 750 1,12 5 320 

Svatobořice-Mistřín, Nabízíme k prodeji rodinný dům 4+2 v centru obce Svatobořice. Dům má 

velký dvůr a velkou zahradu, která by se dala využít na stavbu dalšího domu - vstup na pozemek je 

možný ze dvou stran. Dům je z pálených cihel, je v dobrém stavu, má nová plastová okna, čtyři 

prostorné pokoje, šatnu, komoru, verandu a letní kuchyni. Je připojen na inženýrské sítě - voda a 

elektřina, vytápění je řešeno kotlem na tuhá paliva - jsou zde nízké měsíční poplatky (cca 2000 Kč 

měsíčně). V případě zájmu o prohlídku nás neváhejte kontaktovat.  
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - Nabídka 2016 - koeficient 0,90; Velikost objektu - 

Větší - koeficient 1,10; Poloha - Stejná - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - 

Obdobné - koeficient 1,00; Celkový stav - Obdobný - koeficient 0,98; Vlivy pozemku - 

Menší - koeficient 1,05; Úvaha zpracovatele - Horší=není garáž - koeficient 1,10;  
 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - Nabídka 2016; Velikost objektu - Větší; 

Poloha - Stejná; Provedení a vybavení - Obdobné; Celkový stav - Obdobný; Vlivy pozemku - 

Menší; Úvaha zpracovatele - Horší=není garáž;  

      

 

Svatobořice-

Mistřín 
105,00 188  790 000 7 524 1,09 8 201 

Svatobořice-Mistřín, Naše realitní kancelář Vám nabízí exklusivně k prodeji cihlový rodinný 

dům o velikosti 3+1 s menším dvorkem. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě - obecní 

vodovod, elektro 220 V, obecní kanalizace, vytápění domu plynovými VAF zařízeními, plastová 

okna. Dům působí velice útulně, je obyvatelný a ihned k nastěhování. Dům je vhodný pro rodinu s 

dětmi, nebo pro mladý manželský pár, ale rovněž i pro starší osoby, které mají rádi klidné bydlení 

v krásném prostředí. Do obce je dobré dopravní spojení. Neváhejte a využijte této vynikající 

nabídky prodeje domu v pěkné a klidné lokalitě nedaleko města Kyjova a domluvte si prohlídku s 

realitním makléřem společnosti RK Kominíček. Neváhejte. 
 

Hodnocení: Redukce pramene ceny - Nabídka 2016 - koeficient 0,90; Velikost objektu - 

Menší - koeficient 0,90; Poloha - Stejná - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - 

Obdobné - koeficient 1,00; Celkový stav - Obdobný - koeficient 0,98; Vlivy pozemku - 

Menší - koeficient 1,25; Úvaha zpracovatele - Horší=není garáž - koeficient 1,10;  
 

Zdůvodnění koeficientu Kc: Redukce pramene ceny - Nabídka 2016; Velikost objektu - Menší; 

Poloha - Stejná; Provedení a vybavení - Obdobné; Celkový stav - Obdobný; Vlivy pozemku - 

Menší; Úvaha zpracovatele - Horší=není garáž;  

      

 

Variační koeficient před úpravami: 27,96 % Variační koeficient po úpravách: 23,72 % 

Započitatelná plocha 171,30 m
2  

Minimální jednotková cena: 5 320Kč/m
2 Minimální cena: 911 316 Kč 

Průměrná jednotková cena: 8 870 Kč/m
2 Průměrná cena: 1 519 431 Kč 

Maximální jednotková cena: 12 640 Kč/m
2 Maximální cena: 2 165 232 Kč 

Stanovená jednotková cena: 8 900 Kč/m
2 Porovnávací hodnota:       1 524 570,- Kč 
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C.3.  STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY 

 
 

Stanovení této ceny je vždy vysoce odborným odhadem, který vychází jak ze zjištěných 

pomocných hodnot, tak z dokonalé znalosti regionálního trhu s daným typem nemovitých 

věcí,  přičemž se přihlíží ke všem skutečnostem, jež mohou mít na cenu obvyklou vliv. 

Jedním z takových vlivů je i stav hospodářství, které má své cykly s obdobími recese a  

konjunktury, a proto mohou být ceny  nemovitostí v jistých časových obdobích i velmi 

odlišné. Vlastní kupní cena se zjistí až při  dohodě prodávajícího s kupujícím.   
 

negativa    -   vytápění, plíseň  

pozitiva     -   velikost pozemků  
 
 

Při odhadu obvyklé (tržní) ceny vycházel znalec z celkové ekonomické situace v ČR, 

poptávky po těchto druzích nemovitých věcí a výše provedeného způsobu ocenění. 

Nejprůkaznější pro stanovení obvyklé ceny je porovnávací způsob, proto znalec při odhadu 

obvyklé ceny vycházel hlavně z tohoto způsobu ocenění. Na základě tohoto způsobu ocenění 

by se průměrná obvyklá cena pohybovala v okolí cca 1,254.000,- Kč. Dalším důležitým 

kriteriem je skutečnost, že přepočtená jednotková cena nemovité věci nestoupá lineárně s její 

velikostí. Tzn., že větší stavby mají nižší cenu při přepočtu jednotkové porovnávací hodnoty 

na podlahovou plochu. Tato zákonitost již byla zohledněna v porovnání. Vzhledem k tomu, že 

některé porovnávané nemovité věci byly prodány v letech 2011 až 2015 a ceny nemovitých 

věcí v čase kolísají, proto byla výsledná obvyklá cena upravena na základě informací 

z Českého statistického úřadu o vývoji indexu cen v ČR. Tento index vývoje cen u rodinných 

domů  byl již použit v porovnávacím způsobu ocenění.  

Vzhledem k nejednoznačným ekonomickým očekáváním, proto hodnotu stanovenou na 

základě porovnávací metody mírně snižuji. Proto na základě výše uvedeného a po zhodnocení 

konkrétních pozitiv a negativ odhaduje znalec obvyklou cenu pozemků ke dni 27.7.2016 na: 
 

 
Pozemky p.č. 2481, 2482 a a 2483                           1,500.000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AK MGR. SOFIE PONDIKASOVÉ, VRCHLICKÉHO SAD 1894/4, BRNO 

_________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

POZEMKY P.Č. 2481, 2482 A 2483 VČETNĚ RODINNÉHO DOMU  

U TRATI 451/43 V K.Ú. SVATOBOŘICE V OKRESE HODONÍN   

 - 11 - 

C.4.  REKAPITULACE  

 
 

            1/ - 5/ Pozemky p.č. 2481, 2482 a 

                       2483 včetně rodinného domu  

     U Trati 451/43 včetně všech  

     součástí a příslušenství                       1,500.000,- Kč       
 

 
slovy: Jedenmiliónpětsettisíckorunčeských 

       
 

Zpracováno dne: 9.9.2016 

 
 

Vypracoval: ing. Jiří Ošlejšek, Roubalova 458/5b, BRNO 

                     

 

 

 

 

Znalecká  doložka 

 

 

Znalecký posudek  jsem podal jako  znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy  Krajského  

soudu  v   Brně,  ze  dne  26.6.1992  č.j.  spr. 78/92 pro  základní obor ekonomika,  odvětví 

ceny a  odhady nemovitostí,  obor stavebnictví,  odvětví stavby  obytné, stav.  odv. různá se 

spec. zdravotní inženýrství 

 

  Znalecký   úkon  je   zapsán  pod   pořadovým  číslem  ......……….  znaleckého deníku. 

 

  Znalečné a náhradu nákladů  účtuji podle připojené likvidace na základě dokladu číslo ........ 

 

 

         Otisk kulaté pečetě 

 

 

 

                                                                        Podpis znalce 
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pohled pravý přední na rodinný dům z ulice U Trati   

 

 
 

 

 
 

pohled pravý zadní na rodinný dům ze dvora  
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pohled do kuchyně  

 
 

 

 

 

 

 
 

pohled do obývacího pokoje  
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pohled do koupelny  

 

 

 
 

pohled do ložnice 
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pohled do kuchyně  

 

 

 
 

 

 
 

pohled na vedlejší stavbu  
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