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1 NÁLEZ 

1.1 Identifikace předmětu ocenění 
Předm tem ocen ní je nemovitá v c zapsaná na LV č. 1088 LV č. 
1088 k.ú. Prušánky, obec Prušánky, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, a to: 

• Pozemek p.č. 257 – zastav ná plocha a nádvoří, vým ra pozemku 315 m2, 
součástí stavba Prušánky č.p. 547, rod. dům; 

• Pozemek p.č. 258, zahrada, vým ra pozemku 685 m2; 

1.2 Účel posudku 

Znalecký posudek je vypracován pro potřebu exekučního řízení na základ  usnesení 
č.j. 159 EX 02340/13-334. 

1.3 Celkový popis nemovitých věcí 
Obec Prušánky je součástí okresu Hodonín, Jihomoravský kraj. Příslušnou obcí 
s rozšířenou působností je rovn ž okresní m sto Hodonín. Obec Prušánky se 
rozkládá asi 10 km jihozápadn  od Hodonína a 10 km severovýchodn  od Břeclavi. 
Národopisn  patří do historické oblasti moravského Slovácka. Prušánky leží 
v prům rné nadmořské výšce 185 m.n.m, katastrální plocha je 1 414 ha a k 1.1.2017 
zde žilo 2 221 obyvatel. 

Prušánky jsou obcí se základní občanskou vybaveností. K dispozici je obchod, pošta, 
vinařství, ubytovací zařízení, mateřská a základní škola, ordinace zubního a 
praktického lékaře, lékárna, sportovní hřišt . Z technické vybavenosti obce jsou 
k dispozici všechny inženýrské sít . Dopravní dostupnost je zajišt na autobusovou 
dopravou, z hlediska silniční dopravy obcí prochází silnice II/423, která se napojuje 
na silnici I/55 vedoucí do Hodonína a Břeclavi. 

1.4 Celkový popis nemovitých věcí 
Rodinný dům č.p. 547, je součástí pozemku parc. č.  257 – zastav ná plocha a 
nádvoří o vým ře 315 m2. Uvažovaná zastav ná plocha je 134 m2, uvažovaná užitná 
plocha objektu je 181 m2.  Společn  s ním je ješt  užíván pozemek parc. č. 258 – 
zahrada o vým ře 685 m2.  

Dům nepravidelného půdorysného tvaru. Dům má ze severozápadní strany štít 
ukončen sedlovou střechou, z jihovýchodní strany polovalbovou střechou, dům má 
dva vikýře, které mají valbovou střechu a jsou v opačných sm rech. Krytina je 
z pálené tašky, krov dřev ný, klempířské konstrukce kompletní pozinkované. Svislé 
konstrukce jsou zd né, z cihel plných pálených.  Objekt je bez venkovní omítky. 
Stropy s rovným podhledem. Okna dřev ná dvojitá (špaletová), vstupní dveře 
dřev né, dřev né obložkové zárubn . Objekt je podsklepen a má 1.NP a podkroví. 
Ve štítu podkroví chybí část obvodového zdiva. Vstup na pozemek je přes kovová 
vrata, která se nachází soub žn  vedle domu. Objekt je napojen na elektřinu. Před 
domem se nachází vodovod, kanalizace, plyn. Na pozemku parc. č. 258 k.ú. 
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Prušánky nachází trvalý travní porost a různé druhy dřevin. Přístup k předm tu 
ocen ní je pomocí pozemku parc. č. 219 k.ú. Prušánky, druh pozemku ostatní 
plocha, způsob využití ostatní komunikace, pozemek je ve vlastnictví Obce 
Prušánky.  

1.5 Movité a nemovité příslušenství 
Při místním šetření nebyly zjišt ny žádné movité v ci, které by tvořily příslušenství 
k oceňovaným nemovitým v cem. 

Nemovitým příslušenstvím předm tu ocen ní jsou přípojky inženýrských sítí a 
oplocení pozemku se vstupní bránou. 

1.6 Omezení vlastnického práva 

Na oceňovaných nemovitých v cech nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí k datu 
ocen ní vedena žádná v cná břemena, vým nky, nájemné, pachtovní ani předkupní 
práva, krom  zástavního práva exekutorského podle § 69a exekučního řádu, 
zástavního práva smluvního, nařízení exekuce, zahájení exekuce a exekučního 
příkazu k prodeji nemovitosti. 

Na listu vlastnictví je také vyznačena plomba - V-10022/2018-706, V-202/2019-706 a 
Z-216/2019-706. 

1.7 Stáří stavby rodinného domu 

M stský úřad Hodonín – Stavební úřad byl dne 28.2.2019 požádán o sd lení 
informace jakému datu došlo ke kolaudaci stavby č.p. 547, k.ú. Prušánky, obec 
Prušánky (viz. příloha č. 4). M stský úřad informaci o kolaudačním rozhodnutí k datu 
vyhotovení znaleckého posudku nedodal.  

1.8 Vlastnické a evidenční údaje 

Dle výpisu z katastru nemovitostí je k datu ocen ní jako vlastník na LV č. 
1088 k.ú. Prušánky zapsán tento subjekt: 

Vlastnické právo Podíl 

Kopanič Josef, Masarykovo nám stí 97/1, 58601 Jihlava 1/2 

Kopanič Jozef, Pražská tř. 1257/23, České Bud jovice 3, 37001 České Bud jovice  1/2 

1.9  Prohlídka a zaměření nemovitosti 
Místní šetření bylo provedeno dne 14. 03. 2019 za přítomnosti zástupce Znaleckého 
ústavu STATIKUM s.r.o. Ing. Petra Daňhela, Ph.D. Povinný se i přes výzvu 
k místnímu šetření nedostavil. 
Znalci nebyl umožněn přístup na oceňované pozemky parc. č. 257 a 258 k.ú. 
Prušánky a do rod. domu, který je součástí pozemku parc. č. 257, k.ú. 



STATIKUM s. r.o. 4217-202-2019 

 

  Str. 

 

6 

Prušánka.  Při ocenění je proto vycházeno pouze ze skutečností zjištěných 
prohlídkou exteriéru oceňovaného rod. domu. 

1.10 Prohlášení Znalce o nezávislosti 
Společnost STATIKUM s. r. o. (dále jen „Znalec“) dále prohlašuje, že k objednateli 
není ve vztahu personální či finanční závislosti, v zam stnaneckém či obdobném 
právním vztahu. 
Znalec dále prohlašuje, že jednání o odm n  za zpracování tohoto znaleckého 
posudku byla vedena tak, aby výše odm ny nebyla nikterak závislá na výsledcích 
ocen ní. 

1.11 Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

• Výpis z katastru nemovitostí; 
• Informace z realitního serveru; 

• Cenové údaje katastru nemovitostí; 
• Vlastní databáze znalce; 

• Databáze realizovaných prodejů nemovitostí MOISES; 
• Znalecký standart AZO č.1; 
• Informace z www.risy.cz a www.csu.cz; 

• Mapové podklady a ortofotosnímky dostupné z www.mapy.cz; 

• Skutečnosti a vým ry zjišt né na míst  samém při místním šetření a 
fotodokumentace z místního šetření; 

• Zákon č. 151/1997 Sb., „o oceňování majetku a o zm n  n kterých zákonů“ 
(zákon o oceňování majetku); 

• Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve zn ní zákona 
č. 322/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 444/2011 Sb. s účinností 
od 1. 1. 2012; 

• Vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. ve zn ní platném k datu 
ocen ní; 

• BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých v cí, 1. Vydání. 
Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016,  

• ZAZVONIL ZBYN K – Odhad hodnoty pozemků, VŠE v Praze, nakladatelství 
Oeconomica, Institut oceňování majetku, 2007; 

• DUŠEK DAVID – Základy oceňování nemovitostí, II. upravené vydání, Vysoká 
škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, 2006; 

• ZAZVONIL ZBYN K – Porovnávací hodnota nemovitostí, I. vydání, 
nakladatelství EKOPRESS, s.r.o., 2006; 

• BRADÁČ a kol. – Soudní znalectví, I. vydání, Akademické nakladatelství 
CERM, 2010; 

• HÁLEK VÍT ZSLAV – Oceňování majetku v praxi, I. vydání, DonauMedia 
s.r.o., 2009; 

• ZAZVONIL ZBYN K – Oceňování nemovitostí – výnosový přístup, I. vydání, 
nakladatelství Oeconomica 2010; 

• IOM VŠE Praha: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou, 
Praha, září 2012. 

http://www.risy.cz/
http://www.csu.cz/
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1.12 Definice obvyklé ceny 

Obvyklou (tržní) cenu nemovitosti lze obecn  vyjádřit následovn : 
Obvyklá cena je taková, kterou by bylo možno za konkrétní v c jako předm t prodeje 
a koup  v rozhodné dob  a míst  dosáhnout. 
V zákon  č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je definována takto: 
„Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb. se 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 věci a určí se porovnáním.“ 

1.13 Popis používaných metod oceňování nemovitých věcí 

1.13.1 Metoda administrativní 
Metoda administrativní se používá pro zjišt ní ceny pro potřeby ocen ní podle 
zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku. Obecn  se jedná o případy, kdy je 
nutné cenu nemovitých v cí určitým způsobem regulovat, aby její použití vytvářelo 
rovnoprávné podmínky. Příkladem použití administrativního ocen ní je stanovení 
zjišt né ceny pro potřeby určení dan  z nabytí nemovitých. Tento způsob ocen ní 
není vhodný pro potřeby stanovení tržní hodnoty, ale může sloužit jako pomocná 
metoda. 

1.13.2 Metoda nákladová 

Metoda nákladová je založena na principu, že hodnota nemovitostí nebude v tší, než 
činí současné náklady na jejich pořízení s odpočtem přim řených odpisů. Jedná se 
tedy o výpočet reprodukční hodnoty snížené o přim řené opotřebení. Reprodukční 
hodnota se vypočte pomocí obestav ného prostoru, zastav né plochy, podlahové 
plochy, délky (dle charakteru stavby). Dále se dle provedení a vybavení zjistí 
odpovídající cena za zvolenou m rnou jednotku, chyb jící prvky konstrukcí se 
nezapočítávají, vyšší vybavení se připočítává. Vynásobením zjišt né zastav né 
plochy nebo obestav ného prostoru a jednotkové ceny se zjišťuje tzv. výchozí 
hodnota. Od takto zjišt né výchozí hodnoty se odečte opotřebení, které odpovídá 
stavb  daného stáří a způsobu údržby objektu, výsledkem je v cná hodnota. 
Ve znaleckých a odborných posudcích se ke zjišt ní v cné hodnoty používá též 
modifikovaná metodika definovaná vyhláškou Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., o 
oceňování majetku a o zm n  n kterých zákonu, v aktuálním zn ní.  



STATIKUM s. r.o. 4217-202-2019 

 

  Str. 

 

8 

1.13.3 Metoda výnosová 

Principem výnosového způsobu ocen ní je princip anticipace, jehož podstata 
spočívá v tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím očekávání. Jestliže budoucí 
prosp ch lze finančn  vyjádřit jako řadu očekávaných výnosů, pak výnosovou 
hodnotu lze definovat jako součet všech t chto očekávaných výnosů, 
transformovaných na současnou hodnotu pen z. Očekávaný příjem se zjistí z 
nájemních smluv, nejsou-li v odchylce od situace na b žném realitním trhu. Roční 
výnos z pronájmu nemovitosti je třeba snížit o náklady spojené s užíváním 
nemovitosti (zejména se jedná o náklady na prům rnou roční údržbu, správu 
nemovitosti, daň z nemovitosti a pojišt ní nemovitosti). Transformace na současnou 
hodnotu pen z se provádí pomocí tzv. výnosové kapitalizace. Očekávaný výnos se u 
předm tné nemovitosti zjistí z ročního nájemného. 

1.13.4 Metoda komparativní 
Komparativní metoda, též srovnávací metoda je statistická metoda. Vychází z toho, 
že z v tšího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako 

základ pro hodnocení určité nemovitosti (pro zjišt ní její obvyklé ceny). Srovnatelné 
hodnoty nemovitostí jsou stanovovány dle již realizovaných prodejů (kupních smluv) 
nebo se opírají o šetření spolupracujících odhadců, realitních kanceláří v daném 
regionu, o vlastní databázi a zkušenosti zhotovitele posudku či o realitní inzerci. 
Mezi základní vlivy působící na hodnotu nemovitého majetku patří: 
Poloha nemovitostí 

• vzdálenost od center m st či obcí 
• vzdálenost od hlavních komunikačních tahů 

• přístup k silničním či železničním trasám 

Využitelnost nemovitostí 

• stavebn -technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak 

• pře dimenzovanost 

• účel staveb a možnost adaptace na jiné využití 
• kapacita inženýrských sítí a možnost jejich úpravy 

• možnosti přístaveb a rozšíření nemovitostí 
• omezené možnosti další výstavby (stavební uzáv ry, ochranná pásma) 

Vlastnické vztahy a zátěžová břemena 

• stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypov ditelnost 

• předkupní práva, v cná břemena 

• zástavní práva 

• soudní spory (např. restituční spory) 
Situace na realitním trhu 

• celkové trendy v prodeji nemovitostí 
• prodejnost obdobných nemovitostí v dané lokalit  
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1.14  Použitelnost znaleckého posudku 

Znalecký posudek je použitelný pouze pro potřeby exekučního řízení. 
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2 POSUDEK 

2.1 Volba metody ocenění 
Vzhledem k výše popsané metodologii oceňování nemovitostí pro obvyklou cenu a 
vzhledem k účelu posudku se jako nejlépe použitelná metoda pro daný účel jeví 
metoda komparativní. Tato metoda dokáže za předpokladu existence kvalitní 
databáze cen srovnatelných objektů nejlépe zhodnotit obchodovatelnost a tedy i tržní 
hodnotu srovnávaných nemovitostí.  
Hlavní metodou ocen ní byla tedy zvolena metoda komparativní.  
V konkrétním případ  je pro porovnání použito cenových údajů katastru nemovitostí, 
dále realitní inzerce na internetu, databáze realizovaných obchodů MOISES, 
databáze realitní inzerce projektu Rozvoje v dního oboru oceňování nemovitých 
v cí, vlastní databáze znaleckého ústavu a veřejné databáze znaleckých posudků a 
odhadů pro potřeby exekučních řízení a dražeb. 

2.2 Rodinný dům č.p. 668 

Předm tem ocen ní je pouze stavba rodinného domu, bez pozemku spolu s ním 
užívaného. S obdobnými typy nemovitých v cí se b žn  neobchoduje a není tedy 
možné sestavit dostatečnou databázi pro porovnání. V daném případ  byla 
porovnávací hodnota stavby rodinného domu stanovena jako rozdíl mezi 
porovnávací hodnotou pozemku včetn  rodinného domu a porovnávací hodnotou 
samotného pozemku. 
Stavebn  technický stav je zohledn n v koeficientu K3, v přímém porovnání. Taktéž 
pozemek parc. č. 258 k.ú. Prušánky je ocen n v rámci jednotného funkčního celku 
se stavbou a pozemkem. 

K sestavení srovnávacích databází jsou použity prodeje nemovitých v cí z let 2016 a 
2017. Pro potřeby komparativní metody jsou ceny převedeny na jednotnou cenovou 
úroveň posledního publikovaného HB indexu, a to 4. čtvrtletní roku 2018. Tato 
cenová úroveň je pro stanovené porovnávací hodnoty dostačující. 
Převedení na cenovou úroveň 4Q 2018 je pomocí HB indexu, mapujícího vývoj cen 
rodinných domů v ČR. Databáze dopln na o srovnávací vzorky z realitní inzerce. 

čtvrtletí I.16 II.16 III.16 IV.16 I.17 II.17 

Hodnota HB indexu 109,2 109,8 111 112,9 114,1 116,2 

čtvrtletí III.17 IV.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 

Hodnota HB indexu 118,4 120,4 122,1 124,4 126,4 129,1 
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Srovnávací nabídka 

1) Prušánky, okres Hodonín, podlahová plocha 132 m2, výměra pozemku 
791 m2 

Prodej RD 4+1 v obci Prušánky. Dům je určený k rekonstrukci. Má zavedeny 
všechny inženýrské sít , kanalizace, plyn, vodovodní řad i vlastní studna. Pod 
domem je garáž a sklep. Prostorná půda. Na pozemku vedlejší zd ná stavba. 
Dům se nachází ve velmi klidné ulici. V obci je zdravotní středisko, škola, 
školka, benzinová pumpa, potraviny. 
 

NABÍDKOVÁ CENA:  1 499 000,- Kč 

REALIZOVANÁ CENA:   1 200 000,- Kč 

Cena po přepočtu na 4Q1018:  1 333 219,- Kč 

Číslo vkladu: V-4542/2017 

Právní účinky vkladu: 26.05.2017 

  

  
 

2) Prušánky, okres Hodonín, podlahová plocha 102 m2,výměra pozemku 
335 m2 

Prodej RD 3+1 v obci Prušánky s dobrou dostupností do Břeclavi a Hodonína. 
Dům je po částečné rekonstrukci (vým na oken a dveří), topení plynové 
wawkami. Voda je obecní, možnost využít taky vlastní studnu na dvoř. Vstup 
do domu přes průjezd, kde na pravé stran  je prostorná veranda, ze které je 
přístup do kuchyn , pokoje a ložnice, koupelny s vanou a sprchovým koutem 
a WC, které je přístupné z chodby. Vlevo je jeden pokoj, který není vytáp n. 
Na dvoře jsou hospodářské místnosti a dvůr je vydlážd n. K domu náleží 
zahrada, kterou je možné využít jako další stavební místo.  
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NABÍDKOVÁ CENA:  900 000,- Kč 

REALIZOVANÁ CENA:   960 000,- Kč 

Cena po přepočtu na 4Q1018:  1 116 541,- Kč 

Číslo vkladu: V-6957/2016 

Právní účinky vkladu: 04.08.2016 

  

  
 

3) Ulice Krátká, Moravská Nová Ves, okres Břeclav, podlahová plocha 
108 m2, výměra pozemku 226 m2 

Rodinný dům 3+1 v lokalit  mezi Hodonínem a Břeclaví, který můžete ihned 
užívat, nebo si jej zrekonstruovat podle vlastních představ. Celopodsklepený 
cihlový dům je napojen na elektřinu, vodu i kanalizaci a disponuje také p knou 
zahradou s ovocnými stromy vhodnou pro nadšené zahradníky či jen pro 
relaxaci. Průkaz energetické náročnosti nebyl dodán, z toho důvodu je 
uvedena třída G.  
 

NABÍDKOVÁ CENA: 1 999 000,- Kč 
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4) Mutěnice, okres Hodonín, podlahová plocha 310 m2, výměra pozemku 
629 m2 

Prodej rodinného domu 5+kk s průjezdem a uzavřeným dvorem v obci 
Mut nice. Dům je dvoupodlažní, z části podsklepený se sedlovou střechou, 
krov dřev ný, krytina pálená taška. Zdivo pálená cihla. Dům prošel částečnou 
rekonstrukcí – nová fasáda se zateplením, nová plastová okna do ulice, 

napojení na obecní kanalizaci. Dispozice: 1. NP – vstupní hala, obývací pokoj, 
ložnice, kuchyn  s jídelnou, koupelna s vanou a toaletou, spíž, letní kuchyn . 
2.NP – samostatné 2 pokoje, půdní prostor. Za domem je atriový dvůr 
nabízející soukromí, možnost vjezdu na zahradu, garáž, menší hospodářské 
stavení, kvelbený sklep. Nemovitost je v dobrém technickém stavu, vhodná k 
okamžitému bydlení, jen k příp. modernizaci. Dům je napojený na kompletní IS 
– obecní voda, plyn, kanalizace, elektřina. Vytáp ní ústřední plynové a ohřev 
vody zabezpečuje elektrický bojler. Celková vým ra parcely činí 629 m2, uliční 
šíře objektu je cca 12 m. PENB je zadán k vyhotovení. 
 

NABÍDKOVÁ CENA: 2 750 000,- Kč 
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5) Dolní Bojanovice, okres Hodonín, podlahová plocha 200 m2, výměra 
pozemku 498 m2 

Prodej přízemního, rohového domu 4+1 s kvelbeným sklepem a velkým 
pozemkem v obci Dolní Bojanovice. Celková plocha pozemku je cca 889 m2. 
Dům je napojený na všechny inženýrské sít . Vytáp ní je zajišt no plynovým 
kotlem. Nemovitost je částečn  podsklepena. Součástí nemovitosti jsou 
hospodářské stavby a menší lisovna vína. Zahrada za domem je osázená 
ovocnými stromy a vinohradem. Dům se nachází na velmi dobře dostupném 
míst  v centru obce.  
 

NABÍDKOVÁ CENA: 2 400 000,- Kč 

  

  

 

6) Starý Poddvorov, okres Hodonín, podlahová plocha 124 m2, výměra 
pozemku 548 m2 

Prodej přízemního, rohového domu 4+1 s kvelbeným sklepem a velkým 
pozemkem v obci Dolní Bojanovice. Celková plocha pozemku je cca 889 m2. 
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Dům je napojený na všechny inženýrské sít . Vytáp ní je zajišt no plynovým 
kotlem. Nemovitost je částečn  podsklepena. Součástí nemovitosti jsou 
hospodářské stavby a menší lisovna vína. Zahrada za domem je osázená 
ovocnými stromy a vinohradem. Dům se nachází na velmi dobře dostupném 
míst  v centru obce.  
 

NABÍDKOVÁ CENA: 1 490 000,- Kč 
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Komparace 

 

Porovnávací hodnota předm tu ocen ní včetn  pozemku spolu s ním užívaného činí 
dle odborného odhadu 1 520 000,- Kč. Při porovnání byly zohledn ny veškeré 
skutečnosti mající vliv na obvyklou cenu. 
  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO     
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1 Prušánky, okres Hodonín 1 333 219 1,00 1 333 219 1,00 0,94 1,10 1,03 0,99 1,00 1,06 1 257 753

2 Prušánky, okres Hodonín 1 116 541 1,00 1 116 541 1,00 0,89 1,10 0,95 0,94 1,00 0,88 1 268 796

3 Ulice Krátká, Moravská Nová Ves 1 999 000 0,90 1 799 100 1,00 0,90 1,20 1,00 0,92 1,00 1,00 1 799 100

4 Mut nice, okres Hodonín 2 750 000 0,90 2 475 000 1,00 1,11 1,20 1,10 0,98 1,00 1,44 1 718 750

5 Dolní Bojanovice, okres Hodonín 2 400 000 0,90 2 160 000 1,05 1,02 1,10 1,10 0,97 1,00 1,25 1 728 000

6 Starý Poddvorov, okres Hodonín 1 490 000 0,90 1 341 000 0,95 0,93 1,20 0,95 0,97 1,00 0,98 1 368 367

Střední hodnota 2 159 750 1 943 775 1 523 460

Minimum 1 490 000 1 341 000 1 368 367

Maximum 2 750 000 2 475 000 1 799 100

Sm rodatná odchylka 469 180 422 262 193 484

Prům r - sm rodatná odhylka 1 690 570 1 521 513 1 329 976

Prům r + sm rodatná odchylka 2 628 930 2 366 037 1 716 944

Variační koeficient 21,72% 21,72% 12,70%

Cena objektu #ODKAZ! #ODKAZ! Kč 1 523 460

#ODKAZ! Kč 1 520 000

KCR Koeficient úpravy na pramen zjišt ní ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přim řen  nižší
K1 koeficient polohy (lokalita, dopravní dostupnost)
K2 koeficient velikosti

K3 koeficient stavebn  - technického stavu
K4 koeficient vybavení a příslušenství objektu
K5 koeficient velikosti pozemku

K6 koeficient úpravy dle úvahy znalce
IO Index odlišnosti IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)

Je-li IO < 1,00 je srovnávaný objekt horší, je-li IO > 1,00 je srovnávaný objekt lepší než oceňovaný objekt
Upravená cena srovnávanýc objektů se zjistí jako podíl redukované ceny a indexu odlišnosti IO
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Celková cena po zaokrouhlení

č. Poloha objektu
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2.3 Obvyklá cena ideálního spoluvlastnického podílu ve výši ½ 

Obvyklá cena spoluvlastnického podílu by nem la být rovna aritmetickému podílu z 
celkové ceny nemovité v ci z důvodu, že je spoluvlastník omezen ve výkonu svých 
vlastnických práv dalšími spoluvlastníky. Znalecký standart POSN č. 1 

Komerční nemovité věci: Snížení aritmetického podílu 

v tšinový podíl do 5 % 

menšinový podíl o cca 5 – 10 % 

Nekomerční nemovité věci:   

v tšinový podíl o cca 15 – 20 % 

menšinový podíl o cca 20 – 40 % 

Vzhledem k tomu že spoluvlastnický podíl je ve výši 1/2 a vzhledem k charakteru 
nemovité v ci byla zvolena výše snížení z aritmetického podílu z obvyklé ceny celé 
nemovité v ci ve výši 15%. 

2.4 Vyjádření k DPH 

Na ortofotosnímku z roku 2003, již oceňovaná stavba stojí. Orotofotosnímek z roku 
2003 tedy dokládá, že toho roku byla stavba pravd podobn  nejpozd ji postavena a 
jedná se o stavbu, jejíž užívání je delší než 16 let. Stavba tudíž splňuje předpoklady 
pro osvobození od DPH dle § 56 zák. o DPH. 
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3 REKAPITULACE 

Dle § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku obvyklá cena vyjadřuje 
hodnotu v ci a určí se porovnáním, proto za obvyklou cenu nemovité v ci 
považujeme cenu určenou porovnávacím způsobem. 

Odhad obvyklé 
ceny [Kč] 

Výše 
podílu 

Snížení  Odhad obvyklé ceny 
podílu 1/2 [Kč] 

1 520 000,00 1/2 15% 646 000,00 

Obvyklá cena nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1.1 činí dle 
odborného odhadu: 

646 000 Kč 

Cena slovy: šestsetčtyřicetšestisíc Kč 
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4 ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek podal ústav zapsaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR 
ze dne 9. 10. 1997 (rozšířeným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 
11. 7. 2012) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a 
ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve zn ní pozd jších předpisů, do 
prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech: 

• stavebnictví, s rozsahem znaleckého oprávn ní pro technický stav konstrukcí 
pozemního stavitelství – staveb obytných, průmyslových, občanské 
vybavenosti a zem d lských, staveb inženýrských, mostů, betonových, 
ocelových a dřev ných konstrukcí. 

• ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávn ní pro ceny a odhady: 
nemovitostí, podniků, movitostí – strojů a zařízení, nehmotného majetku, 
nepen žitých vkladů, sportovních potřeb, sportovního materiálu; rozpočtování 
a fakturace ve stavebnictví. 

 

Znalecký posudek je veden pod číslem 4217-202-2019. 

 

V Brn  dne 05. 04. 2019 

 

 

 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

 

……………………………. 
        Ing. Lukáš Pejchal 



 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Výpis z katastru nemovitostí ............................................................ 4 listy 

Příloha č. 2: Náhled katastrální mapy .................................................................... 1 list 

Příloha č. 3: Náhled ortofotomapy ......................................................................... 1 list 

Příloha č. 4: Žádost stavebnímu úřadu .................................................................. 1 list 

Příloha č. 5: Fotodokumentace ............................................................................ 2 listy 
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 18.02.2019 20:35:02   

1
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0645 Hodonín 586498 PrušánkyOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

Kopanič Josef, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava
Kopanič Jozef, Pražská tř. 1257/23, České Budějovice 3, 
37001 České Budějovice

520319/141
800602/6380

1/2
1/2

Vlastnické právo

Typ vztahu

Kat.území: 734021 Prušánky List vlastnictví: 1088
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti

P = právní vztahy jsou dotčeny změnou

Pozemky

     257

     258

315

685

zastavěná plocha a 
nádvoří

zahrada zemědělský půdní 
fond

P

P

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: EX 02340/13 pro Exekutorský úřad Brno - 
město

Mgr. Jan Krejsta
soudní exekutor

Součástí je stavba: Prušánky, č.p. 547, rod.dům
  257Stavba stojí na pozemku p.č.:

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu

Zástavní právo smluvní

Zástavní právo smluvní

o

o

o

k zajištění pohledávky ve výši 1 136,00 Kč s příslušenstvím (49 EXE 4816/2011) k podílu
1/2

ve výši 3.400,-Kč

ve výši 3.400,-Kč

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 11000
Praha 1, RČ/IČO: 45272956

Svoboda Jakub, č.p. 778, 69155 Moravská Nová Ves

Listina

Listina
POLVZ:928/1968

Z-1992/2012-706

Z-5000928/1968-706

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

B1

C

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

- Bez zápisu

Kopanič Jozef, Pražská tř. 1257/23, České Budějovice 3,
37001 České Budějovice, RČ/IČO: 800602/6380

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 257, Parcela: 258

Parcela: 257

Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti EÚ Cheb
074 EX-20772/2011 -008 ze dne 06.02.2012. Právní moc ke dni 18.02.2012.

Pozemková kniha vložka 3262/.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 18.02.2019 20:35:02   

2
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0645 Hodonín 586498 PrušánkyOkres: Obec:

Typ vztahu

Typ vztahu

Kat.území: 734021 Prušánky List vlastnictví: 1088
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Zástavní právo smluvní

Nařízení exekuce

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Zahájení exekuce

o

o

o

o

ve výši 3.400,-Kč

Mgr. David Koncz, soudní exekutor Exekutorského úřadu Cheb

(49 EXE 4816/2011-8) k podílu 1/2

pověřený soudní exekutor: Mgr. Jan Krejsta, Horní 729/32, 639 00 Brno

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Svoboda František, č.p. 442, 69156 Hrušky

Svoboda Jaroslav, č.p. 211, 69155 Moravská Nová Ves

Listina

Listina

Listina

Listina

Listina

Listina

POLVZ:928/1968

POLVZ:928/1968

Z-5000928/1968-706

Z-5000928/1968-706

Z-2375/2012-301

Z-4436/2012-706

Z-5519/2018-706

D Poznámky a další obdobné údaje

Kopanič Jozef, Pražská tř. 1257/23, České Budějovice 3,
37001 České Budějovice, RČ/IČO: 800602/6380

Kopanič Jozef, Pražská tř. 1257/23, České Budějovice 3,
37001 České Budějovice, RČ/IČO: 800602/6380

Kopanič Josef, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava, 
RČ/IČO: 520319/141

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 257

Parcela: 257

Parcela: 257, Parcela: 258

Pozemková kniha vložka 3262/.

Pozemková kniha vložka 3262/.

Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud České Budějovice č.j.49EXE-
4816/2011 -8 ze dne 03.01.2012; uloženo na prac. České Budějovice

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Cheb 074 EX-20772/2011 -017 ze dne
19.04.2012.
Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení EÚ Cheb 074 EX-
20772/2011 -017. Právní moc ke dni 03.05.2012. Právní účinky zápisu ke dni 
25.10.2018. Zápis proveden dne 26.10.2018.

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce EÚ Brno-město 159 EX-
02340/2013 -008 ze dne 03.10.2013. Právní účinky zápisu ke dni 27.12.2018. 
Zápis proveden dne 28.12.2018; uloženo na prac. Hodonín
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 18.02.2019 20:35:02   

3
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0645 Hodonín 586498 PrušánkyOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu

Kat.území: 734021 Prušánky List vlastnictví: 1088
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Kopanič Jozef, Pražská tř. 1257/23, České Budějovice 3, 37001 
České Budějovice

Kopanič Josef, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava

Pro:

Pro:

800602/6380

520319/141

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 53/1993 ze dne 8.1.1996.Právní moc 
9.11.1996.

Usnesení soudu o dědictví OS Hodonín 31 D-1526/2018 -57 ze dne 11.12.2018. Právní moc ke 
dni 11.12.2018. Právní účinky zápisu ke dni 14.12.2018. Zápis proveden dne 18.12.2018.

o

o

Z-5000048/1997-706

V-9770/2018-706

POLVZ:48/1997

Plomby a upozornění

o Práva k nemovitostem jsou dotčena změnou
Číslo řízení Vztah k

V-10022/2018-706
V-202/2019-706
Z-216/2019-706

Nařízení exekuceo
pověřený soudní exekutor: JUDr. Jan Fendrych, Ve Studeném 117/5a, Praha 4

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Brno-město 159 EX-02340/2013 -
309 ze dne 27.12.2018. Právní účinky zápisu ke dni 27.12.2018. Zápis proveden
dne 28.12.2018; uloženo na prac. Hodonín
Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení EÚ Brno-město 159
EX-02340/2013 -330 ze dne 11.2.2019. Exekuční příkaz č.j. 159 EX 02340/2013-
309 nabyl právní moci dne 14.1.2019. Právní účinky zápisu ke dni 11.02.2019. 
Zápis proveden dne 12.02.2019; uloženo na prac. Hodonín

Z-6493/2018-706

Z-6494/2018-706

Z-683/2019-706

Z-215/2019-706

Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
k podílu 1/2

Kopanič Josef, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava, 
RČ/IČO: 520319/141

Povinnost k

Kopanič Josef, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 
Jihlava, RČ/IČO: 520319/141

Povinnost k

Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Jihlava 2 Nc-4752/2009 -19 ze dne 
03.06.2009. Právní účinky zápisu ke dni 16.01.2019. Zápis proveden dne 
17.01.2019; uloženo na prac. Hodonín

Listina

Listina

Parcela: 257, Parcela: 258
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Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0645 Hodonín 586498 PrušánkyOkres: Obec:

     258
Parcela BPEJ Výměra[m2]

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 734021 Prušánky List vlastnictví: 1088
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

00100 685

18.02.2019  20:52:04Vyhotoveno:Vyhotovil:

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD







 
 
 
 

 
V Brně dne 28. 2. 2019 

 

Městský úřad Hodonín - Stavební úřad 

Horní Valy 2 

695 01 Hodonín 

 

Věc: Žádost o sdělení informace  

 

Usnesením soudního exekutora Mgr. Jana Krejsty, Exekutorský úřad Brno-město č.j. 
159 EX 02340/13-334 bylo znaleckému ústavu STATIKUM s.r.o., Purkyňova 648/125, PSČ 
612 00 Brno, kontaktní e-mail: lukas.pejchal@statikum.cz, uloženo vypracovat znalecký 
posudek pro účely provedení exekuce prodejem zástavy –  nemovitostí povinného Josef 

Kopanič, Masarykovo náměstí čp. 97 / čo.1, 586 01 Jihlava, a sice: 

 

1. Ocenit nemovitost (spoluvlastnický podíl na ní) a její příslušenství, a to: 
 

1) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/2 na nemovitostech 

zapsaný na listu vlastnictví č. 1088 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Hodonín, pro obec Prušánky, kat. území Prušánky, a to: 
-Pozemek parc. č. 257 o výměře 315 m², zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba: Prušánky, č.p. 547, rod. dům 

Stavba stojí na pozemku p.č.: 257 

-Pozemek parc. č. 258 o výměře 685 m2, zahrada 

 

Za účelem vypracování tohoto posudku bych Vás rád zdvořile požádal o sdělení informace, 
k jakému datu došlo ke kolaudaci stavby Prušánky, č.p. 547, rod. dům v k.ú. Prušánky. 

Dále bych se rád zeptal, zda je vydáno platné stavební povolení k parcelám č. 257 a č. 258 
v k.ú. Prušánky. 
 

Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.  

 

Ing. Lukáš Pejchal  
Jednatel společnosti STATIKUM s.r.o. 
www.statikum.cz 

+ 776 824 201 

STATIKUM s.r.o. 
znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR 

 

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, 

IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz 

http://www.statikum.cz/


Příloha č. 5 Fotodokumentace 

 

Obr. 1 – Pohled z ulice z jihovýchodní strany 

  

Obr. 2 a Obr. 3 – Vodovod a kanalizace 



 

Obr. 4 – Pohled na vstup do domu 

 

Obr. 5 – Pohled na vstup do domu 
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