
 

 

 

Dodatek č. 1 

ke znaleckému posudku č. 4545-530-2019 

Ve věci : O ceně nemovitostí zapsaných specifikovaných v bodě 1.1 ve 
obci Pohořelice, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou  

 

Objednatel: Mgr. Jan Krejsta 
soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město 
Horní 729/32, 639 00 Brno 
IČ: 66253209 

Účel posudku : Zjištění obvyklé ceny nemovitostí zapsaných na LV 2558 
a LV 3299 k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice 
pro potřebu exekučního řízení na základě usnesení č.j. 
159 EX 00264/19-087; provedené exekuce prodejem 
nemovitých věcí povinného: UREUS a.s., IČ: 27709205, 
Masarykovo náměstí 36/35, 680 01 Boskovice  

Oceněno k datu: 3. 9. 2019 

Zhotovitel posudku: STATIKUM s.r.o., znalecký ústav zapsaný Ministerstvem 
spravedlnosti ČR 

Odpovědní zpracovatelé:  Ing. Pavel Pejchal, CSc., Ing. Lukáš Pejchal  

Počet stran dodatku:  5 stran 

Počet vyhotovení : 3, z toho 2x objednatel, 1x archiv znaleckého ústavu 

V Brně dne 18. 11. 2019 
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1. NÁLEZ 

1.1 Znalecký úkol 

Tento dodatek č. 1 ke znaleckému posudku č. 4545-530-2019 byl vypracován z důvodu 
zjištění formální chyby v rámci rekapitulace na str. 19 a potřeby rozdělení souhrnně 
určené obvyklé ceny za parcely uvedené v 1.1.1 podle usnesení č.j. 159 EX 00264/19-
143.  
 
Úkolem je stanovit obvyklou cenu nemovitostí uvedených ve znaleckém posudku č. 
4545-530-2019 pod bodem 1.1.1 zvlášť a to na: 
 
1.1.1 a) 
 

• pozemek parc.č. 748/10, o výměře 7653 m2, ostatní plocha 
 

a 
 
1.1.1 b) 

• pozemek p.č 748/11 o výměře 164 m2, ostatní plocha 

• pozemek p.č 748/12 o výměře 154 m2, ostatní plocha 

• pozemek p.č 748/13 o výměře 162 m2, ostatní plocha 

• pozemek p.č 748/14 o výměře 139 m2, ostatní plocha 
 

vše zapsáno na LV 2558 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Brno-venkov, pro obec Pohořelice, katastrální území Pohořelice nad 
Jihlavou. 

1.2 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 zaměstnaneckém či obdobném právním 
vztahu. 

Znalec dále prohlašuje, že jednání o odměně za zpracování tohoto znaleckého 
posudku byla vedena tak, aby výše odměny nebyla nikterak závislá na výsledcích 
ocenění. 
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2. POSUDEK 
 

2.2.1. Jednotková cena pozemku se zahrnutím vlivu stavby na pozemku a bez 
zahrnutí spoluvlastnického podílu na parc.č. 748/1 

2.2.2. Obvyklá cena spoluvlastnického podílu na parc.č. 748/1 

2.2.3. Obvyklá cena parcel spec. v 1.1.1 

Rozdělení obvyklé ceny je následující: 

 

JC po redukci 1 566 Kč/m2 

Parc.č. 748/10 7653 m2 

Vypočtená cena 11 984 598 Kč 

Obvyklá cena 11 980 000 Kč 

Odhadovaná porovnávací hodnota nemovitých věcí specifikovaných v bodě 
1.1.1 a) činí po zaokrouhlení 11 980 000 Kč. Při porovnání byly zohledněny 
veškeré skutečnosti mající vliv na obvyklou cenu. 

 

JC po redukci 1 566 Kč/m2 

Parc.č. 748/11 164 m2 

Parc.č. 748/12 154 m2 

Parc.č. 748/13 162 m2 

Parc.č. 748/14 139 m2 

Výměra parcel celkem 619 m2 

Vypočtená cena 969 354 Kč 

Obvyklá cena 970 000 Kč 

Odhadovaná porovnávací hodnota nemovitých věcí specifikovaných v bodě 
1.1.1 b) činí po zaokrouhlení 970 000 Kč. Při porovnání byly zohledněny veškeré 
skutečnosti mající vliv na obvyklou cenu. 
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3. REKAPITULACE 
 

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

 

Obvyklá cena nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1.1.1 
a) ve vlastnictví povinného činí dle odborného odhadu 

11 980 000 Kč 

 

Cena slovy: Jedenáctmiliónůdevětsetosmdesáttisíc Kč 

 

Obvyklá cena nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1.1.1 
b) ve vlastnictví povinného činí dle odborného odhadu 

970 000 Kč 

 

Cena slovy: Devětsetsedmdesáttisíc Kč 

 

 

Obvyklá cena spoluvlastnického podílu povinného ve výši 
609092/678672 nemovitých věcí specifikovaných v bodě 
1.1.2 činí dle odborného odhadu 

2 040 000 Kč 

 

Cena slovy: Dvamilionyčtyřicettisíc 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 znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu 
seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech: 

• stavebnictví, s rozsahem znaleckého oprávnění pro technický stav konstrukcí 
pozemního stavitelství – staveb obytných, průmyslových, občanské 
vybavenosti a zemědělských, staveb inženýrských, mostů, betonových, 
ocelových a dřevěných konstrukcí. 

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

 

Znalecký posudek je veden pod číslem 4545-530-2019 – Dodatek č. 1. 

 

V Brně dne 18. 11. 2019 

 

 

 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

 

……………………………. 

                                                                                                 Ing. Lukáš Pejchal


