
 

 

  

 

 

ZNALECKÝ POSUDEK 
číslo položky: 47/2022 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze 

dne 24.6.1993 č.j.Spr. 2 

379/93 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. 

          

Stručný popis předmětu znaleckého posudku 

O ceně obvyklé a ceně dle cenového předpisu vyhl. 424/2021 Sb. nemovitosti pozemku p.č. 

2630, p.č. 2631, p.č. 2749/1, p.č. 2749/2, p.č. 4620 a p.č. 4695 na LV 428 v obci i k.ú. Suchá Loz, 

okres Uherské Hradiště. 

Znalec: Ing. Petr Cvejn 

 Hlásenka 1673 

 755 01 Vsetín 

 telefon: +420 737 468 254 

 e-mail: petr.cvejn@volny.cz  

 IČ: 14589524 DIČ: CZ5708091356 datová schránka: szyt5we 

Zadavatel: Exekutorský úřad Pardubice, soudní exekutor, Pan Mgr. Tomáš Voborník 

 9. května 215 

 53372 Moravany 
 

OBVYKLÁ CENA 6 200,- Kč 

Počet stran: 21  Počet vyhotovení: 1 Vyhotovení číslo: 1 

Podle stavu ke dni: 18. 5. 2022 Vyhotoveno: Ve Vsetíně 8. 6. 2022 

mailto:petr.cvejn@volny.cz
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1. ZADÁNÍ 

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele 
Znalecký posudek o ceně obvyklé a ceně dle cenového předpisu vyhl. 424/2021 Sb. nemovitosti 

pozemku p.č. 2630, p.č. 2631, p.č. 2749/1, p.č. 2749/2, p.č. 4620 a p.č. 4695 na LV 428 v obci 

Suchá Loz. 

1.2. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 18. 5. 2022 za přítomnosti osobně. 

 
 

2. VÝČET PODKLADŮ 

2.1. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 
⚫ výpis z KN č. 428 ze dne 12.4.2022 

⚫ údaje sdělené objednavatelem 

⚫ skutečnosti zjištěné znalcem na místě samém 

 
 

3. NÁLEZ 

3.1. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 
Katastrální údaje: kraj Zlínský, okres Uherské Hradiště, obec Suchá Loz, k.ú. Suchá Loz 

Adresa nemovité věci: Suchá Loz, 687 53 Suchá Loz 

Vlastnické a evidenční údaje 

691217/2828, Pan Kassem Termanini, náměstí Svobody 90, 25266 Libčice nad Vltavou, podíl: 1 / 

24 

 

Místopis 

⚫ Obec Suchá Loz se nachází na jihovýchodě Moravy v Zahradě Moravy – Slovácku, v údolí 

potoka Bystřičky, asi 9 km jihovýchodně od Uherského Brodu. V současnosti se v obci nachází 

veřejný vodovod i plynovod, kanalizace, pošta, mateřská škola, základní škola pro první stupeň, 

veřejná knihovna, kulturní zařízení, tělocvična, víceúčelové hřiště, prodejny potravin i 

smíšeného zboží a pohostinství. 

Situace 

Typ pozemku:  zast. plocha  ostatní plocha  orná půda 

 trvalé travní porosty  zahrada  jiný 

Využití pozemků:   RD  byty  rekr.objekt  garáže  jiné 

Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna

  ostatní 

Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn 

veř. / vl.  /  elektro  telefon 
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Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  MHD  železnice  autobus 

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):   dálnice/silnice I. tř.   silnice II.,III.tř.  

Poloha v obci: okrajová část - samota 

Přístup k pozemku  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 

Přístup přes pozemky 

2362/2 Vlastnické právo: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín. 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Ředitelství silnic Zlínského 

kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín 

2362/46 Vlastnické právo: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín. 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Ředitelství silnic Zlínského 

kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín 
   

Celkový popis nemovité věci 

⚫ Oceňované pozemky se nacházejí mimo zastavěnou část obce, na samotě. K lesním 

pozemkům je možný přístup po živičné komunikaci. Na lesních pozemcích p.č. 2630 a č. 2631 

jsou mladé porosty cca 30 roků smrk a borovice. Tyto porosty v současné době nemají 

hospodářský význam. Na parcele č. 2749/1 se nachází mladý nálet buku, břízy. Tento lesní 

porost není veden v lesním hospodářském plánu jako lesní porost. Hospodářský význam porostu 

je velmi malý, z hlediska těžby. 

 

 

Rizika 
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou  

NE Pozemek je řádně zapsána v katastru nemovitostí 
 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  

NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území 
 

Věcná břemena a obdobná zatížení:   

ANO Exekuce 

Komentář: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 

Nařízení exekuce - Mikudim Jiří 

Zahájení exekuce - Termanini Kassem 

Změna číslování parcel 
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4. ZNALECKÝ POSUDEK 

4.1. Ocenění 

 
Výpočet hodnoty pozemků  

Pozemek p.č. 2630, p.č. 2631, p.č. 2749/1, p.č. 2749/2, p.č. 4620 a p.č. 4695. 

Porovnávací metoda 

Přehled srovnatelných pozemků: 
Název: Les - Suchá Loz, okres Uherské Hradiště 

Popis: Prodej pozemků v katastrálním území Suchá Loz, v okrese Uherské Hradiště, LV 383, podíl 1/4 o 

výměře 1422 m2. Parcela č. 1150/3 - o výměře 829 m2 (Les). Parcela č. 2400/3 - o výměře 4859 m2 

(Les). 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - sreality 0,90 

velikost pozemku -  1,00 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   
Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

42 660 1 422 30,00 0,90 27,00 

     

 

Název: Louka - Horní Němčí, okres Uherské Hradiště 

Popis: Prostřednictvím internetové online aukce nabízíme k prodeji spoluvlastnický podíl na pozemcích v k. ú. 

Horní Němčí. Jedná se o trvalý travní porost a ornou půdu, celková podílová výměra pozemků je 7951 

m2. Pozemky se nacházejí severně a jihovýchodně od Horního Němčí.  

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - sreality 0,90 

velikost pozemku -  1,00 

poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   
Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

174 922 7 951 22,00 0,90 19,80 

     

 

Název: ¨Louka - Bánov, okres Uherské Hradiště 

Popis: Prodej pozemků v katastrálním území Báno, LV 194, podíl 10/966 o výměře 762 m2. Parcely číslo: 

3797, 3806/1, 3806/2 ,3842/1, 3842/2, 3842/3, 3842/4, 3842/5, 3842/6, 3842/7, 6217. 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - sreality 1,00 

velikost pozemku -  1,00 
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poloha pozemku -  1,00 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

   
Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

17 133 762 22,48 1,00 22,48 
     

 

Minimální jednotková porovnávací cena 20 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 23 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 27 Kč/m2 

 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  

[ m2 ] 

Jednotková 

cena 

[ Kč/m2 ] 

Spoluvlastnický 

podíl 

Celková cena 

pozemku 

[ Kč ] 

lesní pozemek 2630 779 23,00 1 / 24 747 

lesní pozemek 2631 3 356 23,00 1 / 24 3 216 

ostatní plocha - jiná 

plocha 

2749/1 607 23,00 1 / 24 582 

trvalý travní porost 2749/2 7 23,00 1 / 24 7 

trvalý travní porost 4620 506 23,00 1 / 24 485 

trvalý travní porost 4695 1 200 23,00 1 / 24 1 150 

Celková výměra pozemků 6 455 Hodnota pozemků celkem 6 187 

 

 

4.2. Výsledky analýzy dat 
 

  

Hodnota pozemku 6 187 Kč 

   
 

Silné stránky  
+ lesní pozemky přístupné ze živičné komunikace 

 
 

Slabé stránky  
- lesní porosty nejsou vhodné k těžbě, stáří porostů nízké 

- parcely jsou úzké, řemenovité 

 
 

Obvyklá cena  

6 200,- Kč  

slovy: Šesttisícdvěstě Kč  
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Komentář ke stanovení výsledné ceny 

 V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je definována cena obvyklá takto: 

„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 

rozumí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. 

Osobními poměry se rozumí 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“. Pro stanovení obvyklé 

ceny (resp. mnohdy připodobňovanému pojmu tržní hodnoty), nemovitosti neexistuje žádný 

závazný předpis. Hodnota nemovitosti bude stanovena na základě dostupných metod, které jsou 

reálně použitelné v ekonomických podmínkách v ČR ke dni ocenění a nejlépe vystihují hodnotu 

(potažmo cenu) nemovitého majetku. Pro určení hodnoty (ceny) nemovitosti se zpravidla používají 

dále uvedené dílčí metody ocenění a analýzou jejich výsledků je pak obvykle stanoven návrh 

výsledné hodnoty nemovitosti. 

 

 Vzhledem ke zjištěným skutečnostem ( velikosti pozemků, 

umístění v lokalitě, realitě trhu, porovnávací hodnotě ) stanovuji cenu 

obvyklou podílu 1/24 

ve výši 6 200,- Kč. 
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5. ZÁVĚR 

5.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď 
 

OBVYKLÁ CENA 6 200,- Kč 
slovy: Šesttisícdvěstě Kč  

 

Znalecký posudek o ceně obvyklé a ceně dle cenového předpisu vyhl. 424/2021 Sb. nemovitosti 

pozemku p.č. 2630, p.č. 2631, p.č. 2749/1, p.č. 2749/2, p.č. 4620 a p.č. 4695 na LV 428 v obci 

Suchá Loz. 

SEZNAM PŘÍLOH 
 počet stran A4 v příloze: 

Fotodokumentace ze dne 18.5.2022. 1 

Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 428 ze dne 12.4.2022. 5 

Kopie katastrální mapy. 1 

Mapa oblasti. 3 

Lesní hospodářský plán. 1 

Lesní hospodářská mapa. 1 
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Konzultant a důvod jeho přibrání 
Znalecký posudek je podáván ve smyslu §127a občanského soudního řádu, jako by se jednalo o 

posudek vyžádaný soudem. Znalecký ústav bere na vědomí povinnost oznámit skutečnost, pro které 

by byl jako znalec vyloučen, nebo které by mu bránily být činný jako znalecký ústav. Zástupce 

znaleckého ústavu prohlašuje, že si je vědom následků vědomě pravdivého znaleckého posudku, 

zejména skutkové podstaty trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku dle § 

346 trestního zákoníku. 

Jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku dle par. 127a občanského 

zákoníku. 

 

Odměna nebo náhrada nákladů 

Odměna byla sjednána smluvně. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 2022108. 

ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.6.1993 č.j.Spr. 2379/93 pro 

základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. 

 

Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 47/2022 evidence posudků. 

Ve Vsetíně 8. 6. 2022 

 

 

OTISK ZNALECKÉ PEČETI 

Ing. Petr Cvejn 

Hlásenka 1673 

755 01 Vsetín 

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.12.1. 
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PŘÍLOHY ZNALECKÉHO POSUDKU 

č: 47/2022 

 počet stran A4 v příloze: 

Fotodokumentace ze dne 18.5.2022. 1 

Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 428 ze dne 12.4.2022. 5 

Kopie katastrální mapy. 1 

Mapa oblasti. 3 

Lesní hospodářský plán. 1 

Lesní hospodářská mapa. 1 
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Kopie katastrální mapy ze dne 19.5.2022 

 
Pozemek p.č. 2630, 2631, 2749/1, 2749/2, 4620, 4695 v k.ú. č. 759031 
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Mapa oblasti 
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Mapa oblasti 
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Mapa oblasti 
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LHP p.č. 2631 

 
LHP p.č. 2630 
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