
Ing.Stanislav Buchta, znalec  

 

   

 

strana  1 

 
ZNALECKÝ  POSUDEK 

 
                                              č. 128-010-12 
 
 
o ceně obecné (obvyklé), nemovitostí, zapsaných: 
  

• na LV č. 9  pro katastrální území Královo Pole, obec Brno, okres Brno - město, u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město, 

• na LV č. 2920  pro katastrální území Žabovřesky, obec Brno, okres Brno - město, u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město. 

 
Objednatel posudku:                                     AMEX Brno, s.r.o. 
                                                                          Hlavní 290/74 
                                                                          624 00 Brno - Komín 
                                                                          IČ 47910925 
                                                                          zastoupený:  Ing. Vladimír Škára, CSc. – jednatel            
 
 
Vypracoval:  Ing. Stanislav Buchta 

Znalec pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a 
odhady nemovitostí, pro základní obor stavebnictví, 
odvětví stavby obytné, průmyslové, inženýrské a 
dopravní. 

                       Štefanikova 550 
                       664 34 Kuřim 

 
 

Účel posudku: Stanovení ceny obecné (obvyklé) nemovitosti dle 
platného cenového předpisu - dle zákona č. 
151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona 
č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a 
č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí 
České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 
456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 
387/2011 Sb., pro účely dražby nemovitosti. 

 
 
 
Oceněno ke dni:    24.6. 2012  
 
Posudek obsahuje včetně titulního listu ….. stran, z toho …… stran příloh. Objednateli se předává 
ve 2 vyhotoveních. 

V Brně dne 27.6. 2012 
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A.1   Znalecký úkol 

Tento posudek byl  vypracován za účelem stanovení ceny obvyklé, v místě a čase, nemovitostí 
zapsaných:  

1) na LV č. 9  pro katastrální území Královo Pole, obec Brno, okres Brno - město, Katastrální 
úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město, pozemku parc. č. 3617/16 
o výměře 135m², v druhu pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace, 

2) na LV č. 2920  pro katastrální území Žabovřesky, obec Brno, okres Brno - město, 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město, pozemku parc. 
č. 394 o výměře 309m², v druhu pozemku ostatní plocha – zeleň.  

 
Znalecký posudek je zpracován pro stav ke dni  24. 6. 2012.  
 
 
Znalec vychází z toho, že informace získané z předložených podkladů pro zpracování ocenění jsou 
věrohodné a správné a nebyly tudíž z hlediska jejich přesnosti a úplnosti dále ověřovány. 

A.2   Informace o nemovitosti 

1) Nemovitost na LV č. 9,  pro katastrální území Královo Pole. 
Název nemovitosti: Pozemek - p.č. 3617/16      
Kraj: Jihomoravský 
Okres: Brno-město 
Obec: Brno 
Katastrální území: Královo Pole 
 
2) Nemovitost na LV č. 2920,  pro katastrální území Žabovřesky. 
Název nemovitosti: Pozemek - p.č. 394      
Kraj: Jihomoravský 
Okres: Brno-město 
Obec: Brno 
Katastrální území:   Žabovřesky 

A.3   Prohlídka a zaměření nemovitosti 

Prohlídka nemovitostí byla provedena dne 24.6. 2012 v rozsahu nutném pro vypracování 
znaleckého posudku.  
 

A.4   Podklady pro vypracování posudku 

A.4.1 Dodané objednatelem 
 
Základní informace o nemovitostech, jejíž cena má být stanovena.    
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A.4.2 Opatřené znalcem 
• výpis z Katastru nemovitostí, vyhotovené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, KP 

Brno - město, ze dne 15.5. 2012, vyhotoveno dálkovým přístupem, kat. území Královo Pole, 
• výpis z Katastru nemovitostí, vyhotovené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, KP 

Brno - město, ze dne 15.5. 2012, vyhotoveno dálkovým přístupem, kat. území Žabovřesky, 
• náhledy kopie katastrální mapy  

                                                                                                                                                        

A.4.3 Ostatní podklady                                                                                                                                    
• Úřední oceňování majetku, 2005, Prof. Bradáč a kol.,  
• Teorie oceňování nemovitostí, CERM1998,  Doc. Bradáč  
• Teorie oceňování nemovitostí, CERM 2004,  Prof. Bradáč a kol.  
• skutečnosti zjištěné na místě v rámci technické prohlídky konané dne 24.6. 2012.                       

   

A.5   Vlastnické a evidenční údaje 

LV č. 9  
 

P.č.  Dle katastru nemovitostí 
1 List vlastnictví  (č., vyd.dne, 

kým ) 
9 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, KP 

Brno - město.  
2 Okres ( číslo , název ) CZ 0642 Brno – město 
3 Obec ( číslo , název ) 582786 Brno 
4 Katastrální území (číslo, název ) 611484 Královo Pole 
5 Čís. budovy, část obce,  

bud. na parc.č. 
   

6 Vlastník ( příjmení, jméno, titul ) Tesla Brno, státní podnik – v likvidaci, Bubeníčkova 
4368/9, 615 00 Brno 
  

8 Rodné číslo / IČ - vlastnický 
podíl 

   

9 Pozemek a stavba různého 
vlastníka 

- 

10 Pozemky ( uvedeno p.č. pro 
pozemek, který je předmětem 
dražby) 

p.č. 3617/16 - 135m2       

 

           
11 Věcná břemena                                     bez zápisu   
12 Omezení vlastnického práva                                          viz. LV 

 

LV č. 2920  
 

P.č.  Dle katastru nemovitostí 
1 List vlastnictví  (č., vyd.dne, 

kým ) 
2920 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, KP 

Brno - město.  
2 Okres ( číslo , název ) CZ 0642 Brno – město 
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3 Obec ( číslo , název ) 582786 Brno 
4 Katastrální území (číslo, název ) 610470 Žabovřesky 
5 Čís. budovy, část obce,  

bud. na parc.č. 
   

6 Vlastníci ( příjmení, jméno, titul ) Česká republika 
  

8 Rodné číslo / IČ - vlastnický 
podíl 

  

9 Pozemek a stavba různého 
vlastníka 

- 

10 Pozemky ( uvedeno p.č. pro 
pozemek, který je předmětem 
dražby) 

p.č. 394 - 309m2       

 

           
11 Věcná břemena                                     bez zápisu   
12 Omezení vlastnického práva                                          viz. LV 

 

Věcná břemena vzniklá přímo ze zákonů (vodního, energetického, telekomunikačního apod.), 
popřípadě závazky vyplývající ze smluvních ujednání, o jejichž existenci se nelze přesvědčit ze 
zápisu z katastru nemovitostí, nebyla zjištěna a ani na ně zpracovatel nebyl žádnou osobou 
upozorněn. 

Zpracovatel vychází z toho, že informace získané z objednatelem předložených podkladů pro 
zpracování ocenění jsou věrohodné a správné a nebyly tudíž z hlediska jejich přesnosti a úplnosti 
ověřovány. Zpracovatel vyhotovil ocenění podle podmínek trhu v době jeho zpracování a 
neodpovídá za případné změny v podmínkách trhu, ke kterým by došlo po předání ocenění. 
Zpracované ocenění respektuje podmínky daného případu.  

A.6   Informace o oblasti 
 

Město Brno je významným centrem regionu s cca 370 tis. obyvateli, je uzlem dálniční, silniční a 
železniční sítě a má vlastní letiště. Město je správním střediskem regionu s některými institucemi 
celostátního významu, koncentrací podnikatelských aktivit a pracovních příležitostí.  

 
Městská část Brno - Královo pole leží směrem na sever od centra města Brna. Západně a východně 
od středu městské části Královo Pole vede tramvajová doprava z centra města buď do Králova Pole 
nebo až do Řečkovic. Středem pak vede trolejbusové spojení na Žabovřesky ,  Komín a Jundrov. 
Tramvajové spojení do centra je velmi rychlé a díky tomu je poloha Králova Pole velmi výhodná 
s ohledem na dojezdovou vzdálenost do centra města. Královo pole obepíná ze západu silnice E 469 
a 640 na ulici Hradecké a z východu pak silnice R 43 na ulici Sportovní. Obě silnice se v části 
Řečkovice spojují a napojují město Brno na Kuřim a Blansko. 

Předmětný pozemek parc. č. 3617/16, viz. Foto č. 1, se nachází na území městské části Brno-
Královo pole v katastrálním území téhož názvu. Pozemek se nachází v blízkosti ulice Purkyňova, u 
točny tramvajové dopravy, mezi novostavbou vícepodlažního objektu a komunikací na ulicí 
Purkyňova. Pozemek má protáhlý, přibližně  obdélníkový tvar, délky cca 49m a šířky v nejširším 
místě cca 3,0m. Převážná část pozemku je porostlá travním porostem, výrazně menší část pozemku, 
cca 1/10 je chodník se zpevněným povrchem. Dle cenové mapy stavebních pozemků statutárního 
města Brna pozemků č. 9, která byla vydána vyhláškou Magistrátu města Brna s platností od 
1.1.2012, se pozemek nachází v části cenové mapy s označením : 2810.  
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Městská část Brno - Žabovřesky leží směrem severo - západním od centra města Brna. Sousedí 
s městskými částmi Brno -Střed, Brno – Královo Pole, Brno- Komín, Brno – Medlánky a Brno –
Řečkovice. 
Východně od středu městské části Žabovřesky vede tramvajová doprava z centra města do Králova 
Pole a do Řečkovic. Středem pak vede trolejbusové spojení na Komín a Jundrov. Tramvajové i 
trolejbusové spojení do centra je velmi rychlé a díky tomu je poloha Žabovřesek velmi výhodná 
s ohledem na dojezdovou vzdálenost do centra města. Žabovřesky obepíná z východu silnice E 469 
a 640 na ulici Hradecké, která napojuje město Brno na Kuřím a Blansko. 

Předmětný pozemek parc. č. 394, viz. Foto č. 2, se nachází na území městské části Žabovřesky 
v katastrálním území téhož názvu.  

Pozemek se nachází na rohu ulice Bráfova a Elišky Machové, na adrese Elišky Machové 53. 
Pozemek má tvar do L a přiléhá k bytovému domu na výše uvedené adrese. Dle cenové mapy 
stavebních pozemků statutárního města Brna pozemků č. 9, která byla vydána vyhláškou Magistrátu 
města Brna s platností od 1.1.2012. se pozemek nachází v části cenové mapy s označením : 3500.  
 

A.7  Základní pojmy 

A.7.1 Cena 

Cena je peněžní částka:  
a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle §§ 2 až 13 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách 

v platném znění nebo 
b) zjištěná podle zvláštního předpisu (zák.č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném 

znění) k jiným účelům než k prodeji. 
Cena je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku za 
zboží nebo službu. Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým faktem. Může nebo 
nemusí mít vztah k hodnotě, které věci přisuzují jiné osoby.  

A.7.2 Hodnota 
Není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Hodnota je ekonomická 
kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit, na jedné 
straně, kupujícími a prodávajícími na druhé straně. Jedná se o odhad. Podle ekonomické 
koncepce hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, k němuž se odhad 
hodnoty provádí. Existuje řada hodnot podle toho, jak jsou definovány (např. věcná hodnota, 
výnosová hodnota, střední hodnota, tržní hodnota ap. - viz dále), přitom každá z nich může být 
vyjádřena zcela jiným číslem.  

Při oceňování je proto vždy nutné zcela přesně definovat, jaká hodnota je stanovována nebo jaká 
cena je zjišťována a pro jaký účel je ocenění zpracováno. 

A.7.3 Tržní cena 

Vlastní tržní cena se tvoří až při konkrétním prodeji resp. koupi a může se od zjištěné hodnoty 
i výrazně odlišovat. Není možno přesně ji stanovit. 

A.7.4 Tržní hodnota  

Je definována jako finanční částka, kterou je možno získat prodejem majetku mezi dobrovolně a 
legálně jednajícím potenciálním kupcem a prodávajícím. Přitom obě strany mají o realizaci zájem, 
nejsou ovlivněny žádným nátlakem a znají všechna fakta o předmětu prodeje. 
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Definice tržní hodnoty (MARKET VALUE DEFINITION)  podle Evropské skupiny odhadců 
majetku TEGoVA (The European Group of Valuers´ Associations) a Mezinárodního výboru pro 
oceňovací standardy IVSC (The International Valuation Standards Committee) 

Definice EU: Tržní hodnota má vyjadřovat cenu, za kterou by pozemky a budovy mohly být 
prodány na základě soukromého smluvního aktu mezi ochotným prodávajícím a nestranným 
kupujícím v den ocenění za předpokladu, že majetek je veřejně vystaven na trhu, že tržní podmínky 
dovolují řádný prodej a že obvyklá lhůta, zohledňující povahu majetku, je dosažitelná při jednáních 
o prodeji. 

Definice IVSC/TEGoVA (je chápána jako definice rozšiřující definici EU): Tržní hodnota je 
odhadnutá částka, za kterou by měla být aktiva směněna v den ocenění mezi ochotným kupujícím a 
ochotným prodávajícím v nestranné transakci po vhodném marketingu, kde obě strany jednají na 
základě znalosti, opatrně a z vlastní vůle. 

Za důležité považuji upozornit na časté zaměňování pojmů hodnota a cena. Zjednodušeně řečeno, 
hodnota věci (např. nemovitosti) je údaj za kolik by se s danou věcí mohlo obchodovat, jedná se 
v podstatě o rozmezí, interval, vyjádřený v Kč.  Hodnotu věci (nemovitosti) při odhadcovské 
činnosti stanovujeme.  

Naopak cena je již skutečné vyjádření hodnoty v penězích a je odrazem realizace obchodu nebo 
např. vyjádření základu daně, je to jedno číslo, v Kč. Cenu při znalecké činnosti zjišťujeme. 

 

A.8  Pojednání o obecné (obvyklé,tržní) hodnotě nemovitostí 

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

Podle zákona o oceňování majetku se majetek a služba tedy oceňují obvyklou cenou, pokud tento 
zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem 
nebo na jeho základě je např. výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění 
skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle 
získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), tento způsob ocenění rovněž směřuje 
k obvyklé ceně. 

Takto definovanou tržní cenu stanovujeme na základě přístupu výnosového, nákladového a 
porovnávacího a označujeme ji: „obvyklá (tržní) cena (hodnota)“ (Market Value) – také obecná 
(tržní) cena dle terminologie soudů.  
Pokud je nemovitost prodána/směněna za „odhadnutou MV“, nazýváme tuto kupní/směnnou cenu 
„realizovaná MV“. Rozdíl mezi odhadnutou a realizovanou částkou lze též vyjádřit pojmy 
„hodnota“ pro odhadnutou částku (např. tržní hodnota, výnosová hodnota apod.) a „cena“ pro 
realizovanou částku (např. kupní cena, tržní cena apod.). 
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Dalším významným faktorem je doba platnosti odhadu – ta je za normálních okolností obvykle 6 
měsíců. U velkých objektů nebo objektů s omezeným (ve smyslu okruhu zájemců) trhem, je 
zpravidla nutná delší doba nabízení na trhu.  

Zpravidla se obvyklá hodnota zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji a koupěmi 
obdobných věcí v daném místě a čase, pokud jsou k tomu dostupné informace. Pokud tyto 
informace nejsou od statisticky významného souboru dostatečně porovnatelných nemovitostí, je 
třeba použít náhradní metodiku. 

A.9  Rozbor situace 
 

Oceňovaný pozemek parc. č. 3617/16 je v katastru nemovitostí veden v druhu pozemku jako ostatní 
plocha – ostatní komunikace, v Územním plánu města Brna (ÚPmB), s platností od 4.5. 2012, je 
pozemek označen jako plochy stavební – plochy smíšené, s označením SV – smíšené plochy výroby 
a služeb.  

Oceňovaný pozemek parc. č. 394 je v katastru nemovitostí veden v druhu pozemku jako ostatní 
plocha – zeleň, v Územním plánu města Brna (ÚPmB), s platností od 4.5. 2012, je pozemek 
označen jako plochy stavební – plochy bydlení, s označením BC – plochy čistého bydlení.  

 
Seznam pozemků 
 
parc.č. Cenová mapa stav. 

pozemků 
Územní plán města 
Brna 

3617/16 2810 SV 

394 3500 BC 

 

Ocenění pozemku, parc. č. 3617/16, se provede podle § 28 odst. (6) vyhlášky Ministerstva financí 

České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. 

a č. 387/2011 Sb..citace: 
 (6) Cenou v Kč/m2 pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha 
se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice, ostatní komunikace, včetně jejich součástí a 
veřejné prostranství, ( komentář znalce: Podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je: citace 
zákona: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“), které není součástí pozemní komunikace (dále jen 
komunikace), jakož i pozemku, k uvedeným účelům již užívaného nebo teprve určeného rozhodnutím 
o umístění stavby nebo regulačním plánem, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), upravená 
dále uvedeným způsobem. Přitom platí, že: 

a) slouží-li oceňovaný pozemek veřejně provozované komunikaci nebo je-li ke stejnému účelu 
určen podle stavebního zákona, upraví se jeho základní cena z odstavce 1 písm. a) až l),  
zdůvodněnými srážkami podle tabulky č.3 přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki 
z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. Výslednou zjištěnou cenou pozemku komunikace se  
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       zpevněným, neprašným povrchem, je nejméně cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), 
upravená koeficientem 0,60 a nejvýše trojnásobek takto upravené ceny. 

 

Oceňovaný pozemek parc. č. 3617/16 je v katastru nemovitostí veden v druhu pozemku jako ostatní 
plocha – ostatní komunikace. Pozemek se nachází v těsné blízkosti komunikace na ulici Purkyňova, 
mezi novostavbou vícepodlažního objektu a komunikací. Pozemek má výrazně protáhlý, přibližně  
obdélníkový tvar, délky cca 49m a šířky v nejširším místě cca 3,0m. Převážná část pozemku je 
porostlá travním porostem, výrazně menší část pozemku, cca 1/10, je chodník se zpevněným 
povrchem. Trh tohoto typu pozemků neexistuje, pokud by byl pozemek tohoto typu vykupován, tak 
prakticky jen podle cenového předpisu. Lze proto konstatovat, že obvyklá cena pozemku bude 
stejná jako cena zjištěná podle cenového předpisu. A to i v případě, že bude výrazně menší než 
cena dle cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna pozemků č. 9, vydaná 
vyhláškou Magistrátu města Brna (s platností od 1.1.2012). Dle této mapy se pozemek nachází 
v části cenové mapy s označením : 2810, tedy 2810 Kč/m².  

  Základní cena pozemku dle § 28 odst.1 ve městě Brně je  1 100 Kč/m
2. 

Srážka na pozemek v k.ú. mimo sídelní útvar obce a s nezpevněným povrchem dle položky 3.2.2 a 

položky 3.5  přílohy č. 21:  celkem 55 %. 

Koeficient změny cen staveb pro komunikace Ki dle pol. 211, dle příl.č.38:                                           

K i = 2,274. 

Koeficient prodejnosti pro inženýrské stavby pro Brno 1-9, dle příl. č.39: Kp = 0,654 

Požadavek na minimální cenu podle písm. a) se neuplatní.  
 

Ocenění pozemku, parc. č. 394, se provede podle § 28 odst. (5) vyhlášky Ministerstva financí 

České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. 

a č. 387/2011 Sb.. 

Oceňovaný pozemek, parc. č. 394, je v katastru nemovitostí veden v druhu pozemku jako 
ostatní plocha – zeleň. Pozemek se nachází na rohu ulice Bráfova a Elišky Machové. Pozemek 
má tvar L a přiléhá k bytovému domu. Pozemek je oplocen, s vchodem z ulice Elišky 
Machové, a je porostlý převážně jen travním porostem. Může mít tedy charakter zahrady 
přiléhající k budově. Trh tohoto typu pozemků je velmi omezený, protože postihuje, v tomto 
případě, jen velmi početně omezenou skupinu potenciálních zájemců.  

Dle cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9, vydané vyhláškou 
Magistrátu města Brna (s platností od 1.1.2012) se pozemek nachází v části cenové mapy 
s označením : 3500, tedy 3500 Kč/m².  

Nejnižší možná obvyklá cena pozemku bude stejná jako cena zjištěná podle cenového 
předpisu a nejvyšší možná cena obvyklá bude cena dle cenové mapy, tedy 3500 Kč/m².  

Základní cena pozemku dle § 28 odst.1 ve městě Brně je  1 100 Kč/m
2. 

Koeficient změny cen staveb Ki dle dle příl.č.38:                                       Ki = 2,139. 

Koeficient prodejnosti pro Brno (3) dle příl. č.39:                                      Kp = 2,221 

Koeficient úpravy se uplatní ve výši 0,40.  
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B. Posudek 
 
 

B.1 Pozemek parc. č. 3617/16    
 

Pozemek oceněný dle § 28 odst. 6 a), pozemek s nezpevněným povrchem. 
Název Parcelní číslo Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

 

 Ki Kp  Srážka 
[%] 

Upr.jedn.cena 
[Kč/m2] 

Min. cena 
[Kč/m2] 

Max. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč/m²] 

ostatní plocha – ostatní 
komunikace 

   3617/16 135 1 100  

 2,274 0,654 55 736,16 660,00 1 980,00  
Pozemek oceněný dle § 28 odst. 6 a) s nezpevněným 
povrchem - celkem 

 736,16 

 - zjištěná jednotková cena = 736,16 Kč/m2 

Celková cena pozemku: 135 m2 x  736,16 Kč/m2 = 99 381,60 Kč 

Pozemek - zjištěná cena po zaokrouhlení                                                     = 99 380,- Kč 

slovy: devadesátdevěttisíctřistaosmdesát Kč 

B.2 Pozemek parc. č. 394    
 

Pozemek oceněný dle § 28 odst. 5, pozemek zahrady nebo ostatní plochy. 
Název Parcelní číslo Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

 

 Ki Kp  Srážka 
[%] 

Upr.jedn.cena 
[Kč/m2] 

Min. cena 
[Kč/m2] 

Max. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč/m²] 

ostatní plocha – zeleň    394 309 1 100  
 2,139 2,221 0 5 225,79 0 0  

Pozemek oceněný dle § 28 odst. 5, s koeficientem úpravy ve 

výši 0,40 - celkem 

 2 090,31 

 - zjištěná jednotková cena = 2090,31 Kč/m2 

Jedná se o nejnižší možnou jednotkovou obvyklou cenu pozemku, nejvyšší možná cena 
obvyklá bude cena dle cenové mapy, tedy 3500 Kč/m².  
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Rekapitulace cen:  
 

Způsob ocenění 
  

Cena  

Cena podle vyhlášky č. 3/2008 Sb.  2090,31Kč/m2        

Cena dle cenové mapy                                3500 Kč/m² 
Obvyklá (tržní) cena podle odborného odhadu 
znalce                                             2 500,- Kč/m2        

Celková cena pozemku: 309 m2 x  2500 Kč/m2 = 772 500,00 Kč 

slovy: sedmsetsedmdesátdvatisícpětset Kč 

 

C.   Závěr    
 
Na základě provedené analýzy je mnou stanovená cena obvyklá             
( tržní), v místě a čase,  nemovitostí zapsaných na LV č. 9,  pro k.ú. 
Královo Pole, obec Brno, okr. Brno - město, a nemovitostí zapsaných 
na LV č. 2920,  pro k.ú. Žabovřesky, obec Brno, okr. Brno – město, 
vše u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Brno - město, k datu 24.6. 2012: 
 
p.č. 3617/16  - 135  m2         cena obvyklá v místě a čase               99 380,-Kč                                           
p.č. 394         - 309  m2         cena obvyklá v místě a čase                772 500,-Kč                                                        
 

 

 

V Kuřimi dne 27.6. 2012 

 

     Vypracoval :                                           Ing. Stanislav Buchta 
                                                                                     znalec 
                                                                                     Štefanikova 550 
                                                                                     664 34 Kuřim 
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D.   Znalecká doložka   
 
Znalecký posudek jsem provedl jako znalec jmenovaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti 
České republiky ze dne 2.2.2001 č.j. M-155/2001, pro základní obory: 
 

• Ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na nemovitosti 
• Stavebnictví, odvětví stavby obytné, odvětví stavby průmyslové, odvětví stavby inženýrské, 

odvětví stavby dopravní 
 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 128-010-12 znaleckého deníku. 
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 128-010-12 podle připojené likvidace. 
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 E.   Přílohy   
                                                                                       

• Fotodokumentace ze dne 24.6. 2012 – 2A4       

• Výpisy z katastru nemovitostí ze dne 15.5. 2012 – 7A4 

• Náhledy kopií snímků z katastrální mapy – 2A4  
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Fotodokumentace ze dne 24.6. 2012 
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Foto č. 1 Pohled na pozemek, parc. č. 3617/16, na území městské části Brno –Královo Pole. 
 

 

 
 

            Foto č. 2  Pohled na pozemek, parc. č. 394, na území městské části Žabovřesky. 
 


