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1. NÁLEZ 

1.1 Identifikace předmětu ocenění 

Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu (tržní hodnotu) nemovitostí a jejich 
příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora č.j. 159 EX 
02160/15-042 ze dne 07.02.2017, a to na nemovitostech povinného: 

v k.ú. Svinošice, zapsaných na LV 223 

 Parc. č. 350/2, lesní pozemek, o výměře 236 m2 

 Parc. č. 352/1, trvalý travní porost, o výměře 255 m2 

 Parc. č. 354/100, orná půda, o výměře 2 264 m2 

 Parc. č. 354/102, orná půda, o výměře 1 894 m2  

1.2 Poloha a popis nemovitosti 

Svinošice je obec nacházející se v okrese Blansko, Jihomoravský kraj, přibližně 10 
km jihozápadně od centra města Blansko. V současné době má katastrální výměru 
7,33 km2 a 360 obyvatel. V obci se nachází omezená občanská vybavenost – obecní 
úřad, knihovna, restaurace. Dostupnost obce je zajištěna autobusovou dopravou. 
Oceňované pozemky se nachází severovýchodně přibližně 600 m od centra obce a 
jsou dostupné přes pozemky (pole) cizích vlastníků. Pozemky parc.č. 354/100 a 
parc.č. 354/102 jsou využívány jako orná půda. Pozemky parc.č. 350/2 a parc.č. 
352/1, jsou využívány jako les. V územním plánu jsou jednotlivé pozemky vedeny 
stejně, jako je jich využití. Mají obdélníkový půdorysný tvar, jsou rovinaté až sklonité 
a nejsou napojeny na inženýrské sítě. 

1.3 Věcná břemena, výměnky, nájemní a pachtovní práva 

 Věcná břemena 

Dle výpisu z katastru nemovitostí neváznou na oceňovaných nemovitostech žádná 
věcná břemena. Na LV 223 jsou zapsány zatížení plynoucí z exekučních řízení.  

 Pachtovní smlouvy 

Dle Veřejného registru půdy LPIS hospodaří na pozemcích parc. č. 354/100, 354/102 
v k.ú. Svinošice AGRODRUŽSTVO Brťov-Lipůvka, Na Návsi 87, Brťov u Černé Hory, 
679 21 Brťov-Jeneč.  

Znalec měl k dispozici pachtovní smlouvu z 19.6.2018, která je přílohou tohoto 
znaleckého posudku. 

Propachtovatel: Štastná Eva, nar. 6.9.1959, Dykova č.p. 1274/37, Pražské 
Předměstí, 500 02 Hradec Králové 

Pachtýř: AGRODRUŽSTVO Brťov-Lipůvka, Na Návsi 87, Brťov u Černé Hory, 
679 21 Brťov-Jeneč, IČ: 499 71 492 

Předmět pachtu: podíl ½ na parc. č. 354/100, 354/102 v k.ú. Svinošice o 
celkové výměře podílu 0,2079 ha 

Pachtovné: 478 Kč/rok včetně daně 
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Doba pachtu: doba neurčítá 

Výpovědní lhůta: 3 roky 

Pachtovní smlouva je sjednaná za obvyklých podmínek. 

 Výměnky a nájemní práva 

Znalec při šetření nezjistil existenci žádných nájemních smluv ani výměnků, které by 
vázly na oceňované nemovitosti. 

1.4 Vlastnické a evidenční údaje 

Dle výpisu z katastru nemovitostí z 04. 10. 2019 jsou jako vlastníci oceňovaných 
nemovitostí na LV 223 k.ú. Svinošice zapsáni: 

Bartoň Miloš, Šebrov 188, 67922 Šebrov-Kateřina, spoluvlastnický podíl 1/2 

Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, 
spoluvlastnický podíl 1/2 

1.5 Prohlídka a zaměření nemovitosti 

Místní šetření bylo provedeno dne 30. 10. 2019. Povinná se k místnímu šetření 
nedostavila. Místní šetření bylo provedeno za přítomnosti zástupce znaleckého 
ústavu STATIKUM s.r.o. 

1.6 Movité a nemovité příslušenství 

Předmětem ocenění byl spoluvlastnický podíl na pozemcích. Movité a nemovité 
příslušenství se na pozemcích nenacházelo. 

1.7 Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

 Výpisy z katastru nemovitostí pro oceňované nemovitosti; 

 Kopie katastrální mapy k oceňovaným nemovitostem; 

 Informace zjištěné při prohlídce nemovitosti; 

 Informace z realitního serveru; 

 Vlastní databáze znalce; 

 Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření a 
fotodokumentace z místního šetření; 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění k datu ocenění; 

 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění k datu 
ocenění; 

 Vyhláška č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, v platném znění k datu ocenění; 

 BRADÁČ a kol. – Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a doplněné 
vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009; 

 ZAZVONIL ZBYNĚK – 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 ZBYNĚK – Porovnávací hodnota nemovitostí, I. vydání, 
nakladatelství EKOPRESS, s.r.o., 2006; 
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 BRADÁČ a kol. – Soudní znalectví, I. vydání, Akademické nakladatelství CERM, 
2010; 

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

 ZAZVONIL ZBYNĚK – Oceňování nemovitostí – výnosový přístup, I. vydání, 
nakladatelství Oeconomica 2010; 

 IOM VŠE Praha: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou, 
Praha, září 2012. 
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2. POSUDEK 
Obvyklou cenu (tržní hodnotu) nemovitosti lze obecně vyjádřit následovně: 

Obvyklá cena je taková, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje 
a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. 

V zákoně 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. 

Cena určená jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena je cena zjištěná. Jiným 
způsobem oceňování jsou: 

2.2.1. Metoda nákladová 

Metoda nákladová je založena na principu, že hodnota nemovitostí nebude větší, než 
činí současné náklady na jejich pořízení s odpočtem přiměřených odpisů. Jedná se 
tedy o výpočet reprodukční hodnoty snížené o přiměřené opotřebení. Reprodukční 
hodnota se vypočte pomocí obestavěného prostoru, zastavěné plochy, podlahové 
plochy, délky (dle charakteru stavby). Dále se dle provedení a vybavení zjistí 
odpovídající cena za zvolenou měrnou jednotku, chybějící prvky konstrukcí se 
nezapočítávají, vyšší vybavení se připočítává. Vynásobením zjištěné zastavěné 
plochy nebo obestavěného prostoru a jednotkové ceny se zjišťuje tzv. výchozí 
hodnota. Od takto zjištěné výchozí hodnoty se odečte opotřebení, které odpovídá 
stavbě daného stáří a způsobu údržby objektu, výsledkem je věcná hodnota. 

Ve znaleckých a odborných posudcích se ke zjištění věcné hodnoty používá též 
modifikovaná metodika definovaná vyhláškou Ministerstva financí č. 441/2013, o 
oceňování majetku a o změně některých zákonu, v aktuálním znění.  

2.2.2. Metoda výnosová 

Principem výnosového způsobu ocenění je princip anticipace, jehož podstata 
spočívá v tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím očekávání. Jestliže budoucí 
prospěch lze finančně vyjádřit jako řadu očekávaných výnosů, pak výnosovou 
hodnotu lze definovat jako součet všech těchto očekávaných výnosů, 
transformovaných na současnou hodnotu peněz. Očekávaný příjem se zjistí z 
nájemních smluv, nejsou-li v odchylce od situace na běžném realitním trhu. Roční 
výnos z pronájmu nemovitosti je třeba snížit o náklady spojené s užíváním 
nemovitosti (zejména se jedná o náklady na průměrnou roční údržbu, správu 
nemovitosti, daň z nemovitosti a pojištění nemovitosti). Transformace na současnou 
hodnotu peněz se provádí pomocí tzv. výnosové kapitalizace. Očekávaný výnos se u 
předmětné nemovitosti zjistí z ročního nájemného.  
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2.2.3. Metoda komparativní 

Komparativní metoda, též srovnávací metoda je statistická metoda. Vychází z toho, 
že z většího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako 

základ pro hodnocení určité nemovitosti (pro zjištění 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 

o vzdálenost od center měst či obcí 
o vzdálenost od hlavních komunikačních tahů 
o přístup k silničním či železničním trasám 

Využitelnost nemovitostí 

o stavebně-technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak 
o pře dimenzovanost 
o účel staveb a možnost adaptace na jiné využití 
o kapacita inženýrských sítí a možnost jejich úpravy 
o možnosti přístaveb a rozšíření nemovitostí 
o omezené možnosti další výstavby (stavební uzávěry, ochranná pásma) 

Vlastnické vztahy a zátěžová břemena 

o stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypověditelnost 
o předkupní práva, věcná břemena 
o zástavní práva 
o soudní spory (např. restituční spory) 

Situace na realitním trhu 

o celkové trendy v prodeji nemovitostí 
o prodejnost obdobných nemovitostí v dané lokalitě 

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.  

Metodou ocenění byla tedy zvolena metoda komparativní. 

2.2 Ocenění porovnávací metodou 

V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu. 

Předmětem ocenění jsou pozemky. Dle místního šetření a z náhledu do 
katastru nemovitostí je patrné, že pozemky parc. č. 354/100, výměra 2 264 m2 a 
parc. č. 354/102, výměra 1 894 m2 jsou užívány jako orná půda. Pozemky parc. 
č. 350/2, výměra 236 m2 a parc. č. 352/1, výměra 255 m2 jsou užívány jako les. 
Celková výměra pozemků orné půdy činí 4 158 m2 a lesů 491 m2. 
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Srovnávací nabídka – orná půda 

1) Prodej orné půdy, Moravské Knínice, okres Brno-venkov, pozemek 4 330 

m2 

Výhradně nabízíme k prodeji zemědělský pozemek v katastrálním území Moravské 
Knínice v okrese Brno – venkov. Předmětem prodeje je parcela orné půdy o celkové 
výměře 4.330 m2 . Orná půda je aktivně obhospodařovaná a je přihlášena v LPIS. 

 

NABÍDKOVÁ CENA: 151 550,- Kč 

 

  

 

2) Prodej orné půdy, Újezd u Černé Hory, okres Blansko, pozemek 11 623 

m2 

Nabízíme k prodeji zemědělské pozemky - ornou půdu a trvalý travní porost v 
katastrálním území Újezd u Černé Hory, okres Blansko. Předmětem prodeje je osm 
parcel orné půdy a dvě parcely trvalých travních porostů o celkové výměře 11623 
m2. Pozemky jsou v současné době pronajaty a aktivně obhospodařovány, 
přihlášeny v LPIS. 

 

NABÍDKOVÁ CENA: 337 067,- Kč 

 

 

   

3) Prodej orné půdy, Moravské Knínice, okres Brno-venkov, pozemek 13 

609 m2 

Nabízíme k prodeji soubor pozemků vedených jako orná půda a lesní pozemek o 
celkové výměře 13609 m2 v katastrálním území Moravské Knínice, okres Brno-
venkov. Pozemky tvoří půdní blok. Přístup po obecní zpevněné komunikaci. BPEJ 
30810, 32331 a 35800. Pozemky jsou obhospodařovány na základě pachtovní 
smlouvy. 
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NABÍDKOVÁ CENA: 408 270,- Kč 

 

 

 

Komparace 

 

Porovnávací hodnota nemovitých věcí (pozemků orná půda) specifikovaných 
v bodě 1.1 a 1.2 činí dle odborného odhadu 120 582 Kč. Při porovnání byly 
zohledněny veškeré skutečnosti, mající vliv na obvyklou cenu. 

Srovnávací nabídka – les 

1) Prodej lesa, Velké Opatovice, okres Blansko, pozemek 3 937 m2 
Exkluzivně nabízíme k prodeji pozemky u Brťova u Velkých Opatovic. Celková 
plocha pozemků je 3937 m2. Pozemky jsou v katastru nemovitostí evidované jako 
trvalý travní porost, ale jsou součástí lesa a na pozemcích jsou mladší i vzrostlejší 
stromy a pozemky jsou umístěny v zalesněné části na obcí Korbelova Lhota. 
 
NABÍDKOVÁ CENA: 78 740,- Kč 
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2) Prodej lesa, Ochoz u Brna, okres Brno-venkov, pozemek 4 025 m2 
Nabízíme k prodeji podíl o velikosti id. 1/12 k pozemkům par. č. 1442, 1443, 1444 a 
1446 o celkové ploše 48301m2. Na tento podíl připadá pak plocha 4025m2. 
Pozemky jsou velice dobře přístupné jak z veřejné komunikace tak z vlastní cesty. 
Porosty jsou dle LHO staré 100-114 let. Z porostu je z ca 40-50% zastoupena 
borovice, méně pak smrk 10-15% a dub zimní 10-15% a další. 
 
NABÍDKOVÁ CENA: 75 000,- Kč 
 

    
     
3) Prodej lesa, Vanovice, okres Blansko, pozemek 4 503 m2 
Realitka Green ® Vám zprostředkuje prodej lesního pozemku v katastrálním území 
Vanovice, okres Blansko. Celková plocha je 4.503 m2. Nachází se zásoba 151 m3 
porostu BO, SM, BR ve věku 73 let. 
 
NABÍDKOVÁ CENA: 85 000,- Kč 
 

 
 
 
 
 



STATIKUM s. r.o. 4643-628-2019 

  Str. 12 

Komparace 

 
Porovnávací hodnota nemovitých věcí (les) specifikovaných v bodě 1.1 a 1.2 
činí dle odborného odhadu 8 347 Kč. Při porovnání byly zohledněny veškeré 
skutečnosti, mající vliv na obvyklou cenu. 

Sumarizace ocenění 

V tabulce je provedena sumarizace ploch a obvyklých cen jednotlivých druhů 
pozemků. 

 

Stanovení obvyklé ceny jednotlivých spoluvlastnických podílů 

Úkolem znalce bylo stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 
povinné Evy Šťastné na pozemcích vč. součástí a příslušenství. Z tohoto důvodu je v 
níže uvedené tabulce provedeno rozdělení obvyklé ceny nemovitých věcí na základě 
jednotlivých spoluvlastnických podílů. 
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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 , resp. spoluvlastnického 
podílu ve výši 1/2 povinné Evy Šťastné, specifikovaných 

v bodě 1.1 činí dle odborného odhadu 

 64 465 Kč 

 

Cena slovy: Šedesátčtyřitisícčtyřistašedesátpět 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 4643-628-2019. 

 

V Brně dne 06. 12. 2019 

 

 

 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

 

……………………………. 

                                                                                                 Ing. Lukáš Pejchal 

 

 



 

 

 
 
 

 

Příloha č. 1: Výpis z katastru nemovitostí LV 223, k.ú. Svinošice ................. 6 listů 

Příloha č. 2: Náhled katastrální mapy LV 223............................................... 1 list 

Příloha č. 3: Náhled ortofotomapy LV 223 .................................................... 1 list 

Příloha č. 4: Usnesení soudního exekutora o ustanovení znalce ................. 2 listy 

Příloha č. 5: Fotodokumentace LV 223 ........................................................ 1 list 

Příloha č. 6: Pachtovní smlouva ................................................................... 4 listy 

PŘÍLOHY 
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 04.10.2019 22:15:02   

1
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, kód: 701.

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

CZ0641 Blansko 582433 SvinošiceOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

Bartoň Miloš, Šebrov 188, 67922 Šebrov-Kateřina
Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 50002 
Hradec Králové

380827/431
595906/1042

1/2
1/2

Vlastnické právo

Typ vztahu

Kat.území: 760889 Svinošice List vlastnictví: 223

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti
Pozemky

     350/2

     352/1

     354/100

     354/102

236

255

2264

1894

lesní pozemek

trvalý travní porost

orná půda

orná půda

pozemek určený k 
plnění funkcí lesa
zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: EX 02160/15 pro Exekutorský úřad Brno - 
město

Mgr. Jan Krejsta
soudní exekutor

Zahájení exekuceo

pověřený soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město, Horní 729/32, 
639 00 Brno

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 159 EX-02160/2015 -042 
Exekutorského úřadu Brno-město, soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, ze dne 
07.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 07.02.2017. Zápis proveden dne 
13.02.2017; uloženo na prac. Blansko

Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 159 EX-02160/2015

Z-340/2017-701

Z-341/2017-701

Související zápisy

B1

C

D

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Poznámky a další obdobné údaje

- Bez zápisu

- Bez zápisu

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
dle pověření Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 20.1.2016, čj. 27 EXE 116/2016-
12 na spoluvlastnický podíl id. 1/2

Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 50002 
Hradec Králové, RČ/IČO: 595906/1042

Povinnost k

Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 
50002 Hradec Králové, RČ/IČO: 595906/1042

Povinnost k

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 159 EX-02160/2015 -013 
Exekutorského úřadu Brno-město ze dne 31.01.2016. Právní účinky zápisu ke dni 
07.02.2017. Zápis proveden dne 10.02.2017; uloženo na prac. Blansko

Listina

Listina

Parcela: 350/2, Parcela: 352/1, Parcela: 354/100, Parcela: 354/102
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 04.10.2019 22:15:02   

2
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, kód: 701.

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

CZ0641 Blansko 582433 SvinošiceOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 760889 Svinošice List vlastnictví: 223

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Zahájení exekuce

Zahájení exekuce

o

o

pověřený soudní exekutor: JUDr. Milan Suchánek, Pod Pekárnami 245/10
190 00 Praha 9

pověřený soudní exekutor: JUDr. Milan Suchánek, Pod Pekárnami 245/10
190 00 Praha 9

Listina

Listina

-042 Exekutorského úřadu Brno-město ze dne 07.02.2017. Právní moc ke dni 
09.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 19.04.2017. Zápis proveden dne 
24.04.2017; uloženo na prac. Blansko

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 085 EX-6825/2013 -58 Exekutorského 
úřadu Praha 9, soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, ze dne 27.02.2017. 
Právní účinky zápisu ke dni 27.02.2017. Zápis proveden dne 02.03.2017; 
uloženo na prac. Blansko

Z-934/2017-701

Z-8689/2017-101

Z-472/2017-701

Z-8690/2017-101

Související zápisy

Související zápisy

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

dle pověření Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 16.5.2013 čj.37 EXE 1244/2013-
14 n spoluvlastnický podíl id.1/2

dle pověření Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 20.2.2015 čj.27 EXE 478/2015-14
na spoluvlastnický podíl di.1/2

Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 50002 
Hradec Králové, RČ/IČO: 595906/1042

Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 50002 
Hradec Králové, RČ/IČO: 595906/1042

Povinnost k

Povinnost k

Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 
50002 Hradec Králové, RČ/IČO: 595906/1042

Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 
50002 Hradec Králové, RČ/IČO: 595906/1042

Povinnost k

Povinnost k

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 085 EX 6825/13-57 k 37 EXE 
1244/13-14  ze dne 27.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 27.02.2017. Zápis 
proveden dne 02.03.2017; uloženo na prac. Praha

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 085 EX 1770/15-35 k 27 EXE 
478/15-14  ze dne 27.02.2017. Právní účinky zápisu ke dni 27.02.2017. Zápis 
proveden dne 02.03.2017; uloženo na prac. Praha

Listina

Parcela: 350/2, Parcela: 352/1, Parcela: 354/100, Parcela: 354/102

Parcela: 350/2, Parcela: 352/1, Parcela: 354/100, Parcela: 354/102
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3
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, kód: 701.

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

CZ0641 Blansko 582433 SvinošiceOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 760889 Svinošice List vlastnictví: 223

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Zahájení exekuce

Nařízení exekuce

o

o

pověřený soudní exekutor:  JUDr. Lukáš Jícha, Komenského 38, 750 02 Přerov

pověřený soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš, Exekutorský úřad Chrudim, Škroupova 150, 537 
01 Chrudim

Listina

Listina

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 085 EX-1770/2015 -36 Exekutorského 
úřadu Praha 9, soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, ze dne 27.02.2017. 
Právní účinky zápisu ke dni 28.02.2017. Zápis proveden dne 02.03.2017; 
uloženo na prac. Blansko

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 203 Ex-09036/2015 -38 Exekutorského
úřadu Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, ze dne 11.05.2017. Právní 
účinky zápisu ke dni 11.05.2017. Zápis proveden dne 16.05.2017; uloženo na 
prac. Blansko

Z-491/2017-701

Z-6203/2017-808

Z-6203/2017-808

Z-1084/2017-701

Z-1762/2017-701

Související zápisy

Související zápisy

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

dle pověření Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 19.3.2015 čj. 31 EXE 718/2015-8
na spoluvlastnický podíl id.1/2

dle pověření Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 21.8.2012, čj. 31 EXE 911/2012-
10  na spoluvlastnický podíl id. 1/2

Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 50002 
Hradec Králové, RČ/IČO: 595906/1042

Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 50002 
Hradec Králové, RČ/IČO: 595906/1042

Povinnost k

Povinnost k

Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 
50002 Hradec Králové, RČ/IČO: 595906/1042

Povinnost k

Povinnost k

Oznámení o změně exekutora a převzetí exekuce 203 Ex-09036/2015 -32 pověřený 
soudní exekutor: JUDr. Lukáš Jícha, Komenského 38, 750 02 Přerov ze dne 
02.04.2016. Právní účinky zápisu ke dni 11.05.2017. Zápis proveden dne 
15.05.2017; uloženo na prac. Přerov

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 103 Ex-09036/2015 -7 pověřený 
soudní exekutor: JUDr. Tomáš Vrána, Komenského 1294/38,750 02 Přerov ze dne 
08.04.2015. Právní účinky zápisu ke dni 11.05.2017. Zápis proveden dne 
15.05.2017; uloženo na prac. Přerov

Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu v Hradci Králové 31 EXE-
911/2012 -10 ze dne 21.08.2012. Právní moc ke dni 20.10.2012. Právní účinky 
zápisu ke dni 15.08.2017. Zápis proveden dne 16.08.2017; uloženo na prac. 
Blansko

Listina

Listina

Parcela: 350/2, Parcela: 352/1, Parcela: 354/100, Parcela: 354/102
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4
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, kód: 701.

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

CZ0641 Blansko 582433 SvinošiceOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 760889 Svinošice List vlastnictví: 223

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nařízení exekuce

Zahájení exekuce

o

o

pověřený soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš, Exekutorský úřad Chrudim, Škroupova 150, 537 
01 Chrudim

pověřený soudní exekutor:
JUDr. Josef Lavička, 26. dubna 10, 350 02 Cheb

Listina

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 129 EX-6090/2012 -54 Exekutorského 
úřadu Chrudim, soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš, ze dne 14.08.2017. Právní 
účinky zápisu ke dni 14.08.2017. Zápis proveden dne 16.08.2017; uloženo na 
prac. Blansko

Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 129 EX-6090/2012 
-54 Exekutorského úřadu Chrudim ze dne 14.08.2017. Právní moc ke dni 
17.08.2017. Právní účinky zápisu ke dni 07.09.2017. Zápis proveden dne 
11.09.2017; uloženo na prac. Blansko

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 129 EX-7855/2012 -56 Exekutorského 
úřadu Chrudim, soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš, ze dne 14.08.2017. Právní 
účinky zápisu ke dni 14.08.2017. Zápis proveden dne 16.08.2017; uloženo na 
prac. Blansko

Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 129 EX-7855/2012 
-56 Exekutorského úřadu Chrudim ze dne 14.08.2017. Právní moc ke dni 
17.08.2017. Právní účinky zápisu ke dni 07.09.2017. Zápis proveden dne 
11.09.2017; uloženo na prac. Blansko

Z-1749/2017-701

Z-1969/2017-701

Z-1763/2017-701

Z-1750/2017-701

Z-1968/2017-701

Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
dle pověření Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 30.10.2012, čj. 27 EXE 
1477/2012-10  na spoluvlastnický podíl id. 1/2

Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 50002 
Hradec Králové, RČ/IČO: 595906/1042

Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 50002 
Hradec Králové, RČ/IČO: 595906/1042

Povinnost k

Povinnost k

Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 
50002 Hradec Králové, RČ/IČO: 595906/1042

Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 
50002 Hradec Králové, RČ/IČO: 595906/1042

Povinnost k

Povinnost k

Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu v Hradci Králové 27 EXE-
1477/2012 -10 ze dne 30.10.2012. Právní moc ke dni 12.12.2012. Právní účinky 
zápisu ke dni 15.08.2017. Zápis proveden dne 16.08.2017; uloženo na prac. 
Blansko

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Cheb 176 EX-

Listina

Listina

Listina

Listina

Parcela: 350/2, Parcela: 352/1, Parcela: 354/100, Parcela: 354/102

Parcela: 350/2, Parcela: 352/1, Parcela: 354/100, Parcela: 354/102
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5
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, kód: 701.

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

CZ0641 Blansko 582433 SvinošiceOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

     352/1
     354/100

     354/102

Parcela BPEJ Výměra[m2]

Typ vztahu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 760889 Svinošice List vlastnictví: 223

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

54099
54710
54752
54710
54752

254
1495
769
1301
593

Listina

Bartoň Miloš, Šebrov 188, 67922 Šebrov-Kateřina

Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 50002 Hradec 
Králové

Pro:

Pro:

380827/431

595906/1042

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 1126/1995 Okresního soudu v Blansku ze dne 
16.12.1996 - id.1/2.

Usnesení soudu o dědictví 34D 1398/2014 -28 Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 
28.11.2016. Právní moc ke dni 28.12.2016. Právní účinky zápisu ke dni 05.01.2017. Zápis 
proveden dne 16.01.2017.

o

o

Z-15200009/1997-701

V-65/2017-701

POLVZ:9/1997

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

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 176 EX-00766/2013 -066 
Exekutorského úřadu Cheb, soudní exekutor JUDr. Josef Lavička, ze dne 
10.11.2017. Právní účinky zápisu ke dni 10.11.2017. Zápis proveden dne 
15.11.2017; uloženo na prac. Blansko

Z-6904/2017-402

Z-2431/2017-701

Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
dle pověření Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 18.4.2013, čj. 31 EXE 955/2013-
9 na spoluvlastnický podíl id. 1/2

Šťastná Eva, Dykova 1274/37, Pražské Předměstí, 
50002 Hradec Králové, RČ/IČO: 595906/1042

Povinnost k

00766/2013 -010 ze dne 29.04.2013. Právní účinky zápisu ke dni 10.11.2017. 
Zápis proveden dne 13.11.2017; uloženo na prac. Cheb

Listina

Parcela: 350/2, Parcela: 352/1, Parcela: 354/100, Parcela: 354/102
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Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, kód: 701.

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

CZ0641 Blansko 582433 SvinošiceOkres: Obec:

Kat.území: 760889 Svinošice List vlastnictví: 223

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

04.10.2019  22:35:04Vyhotoveno:Vyhotovil:

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, kód: 701.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
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U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Horní 729/32, PSČ 639 00, pověřený
vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 20.1.2016, č.j. 27 EXE 116/2016-12, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí, který vydal Český telekomunikační úřad dne 17.07.2013, č.j.
ČTÚ-93311/2011-636/IV.vzř.-NoJ, k uspokojení pohledávky oprávněného GENOR Finance s.r.o., IČ: 64051561, Zdařilá  817 /
čo. 8, 140 00 Praha 4,  zast. Mgr. Filip Mařík, advokát, Mikulášská  455 / čo. 9, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí, proti povinné
Eva Šťastná, IČ: 45986291, nar. 6.9.1959, Dykova čp.1274 / čo.37, 500 02 Hradec Králové - Pražské Předměstí, ve výši
1 435,10 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce, rozhodl

t a k t o :

I. Soudní exekutor pro účely provedení exekuce prodejem nemovitých věcí povinného Eva Šťastná, bytem Dykova čp.1274 /
čo.37, Hradec Králové - Pražské Předměstí 500 02,  IČ: 45986291, narozen 6.9.1959, na základě exekučního příkazu č.j. 159 EX
02160/15-042 ze dne 07.02.2017 ustanovuje k ocenění nemovitých věcí znalce: STATIKUM s.r.o., Purkyňova 648/125, PSČ 612
00 Brno.

II. Úkolem znalce je:

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

1) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/2 na nemovitostech
zapsaných na listu vlastnictví č. 223 u Katastrálního  úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, pro
obec Svinošice, kat. území Svinošice, a to:

-Pozemek parc. č. 350/2 o výměře 236 m², lesní pozemek
 -Pozemek parc. č. 354/102 o výměře 1894 m2, orná půda
 -Pozemek parc. č. 352/1 o výměře 255 m2, trvalý travní porost
 -Pozemek parc. č. 354/100 o výměře 2264 m2, orná půda

2. Znalec ve znaleckém posudku stanoví obvyklou cenu nemovité věci a jejího příslušenství. Cenu obvyklou stanoví s
přihlédnutím k příslušenství nemovité věci, věcným břemenům, výměnkům a nájemním či pachtovním právům, které
na nemovité věci váznou. K právům zástavním znalec nepřihlíží. Znalec uvede přehled cen každé jednotlivé nemovité
věci, je-li předmětem ocenění více nemovitých věcí.

Znalec ve znaleckém posudku jednotlivě vyjmenuje jemu známé věci (nemovité i movité), které tvoří příslušenství
nemovité věci. V případě, že takové věci nejsou (nebyly zjištěny), znalec výslovně uvede, že tyto věci nejsou.

Znalec ve znaleckém posudku uvede jemu známá věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva
váznoucí na nemovité věci. V případě, že na nemovité věci neváznou žádná věcná břemena, výměnky, nájemní,
pachtovní či předkupní práva, znalec výslovně uvede, že taková věcná břemena, výměnky ani práva nejsou (nebyly
zjištěny).

V případě, že znalec zjistí, že na nemovité věci vázne věcné břemeno, výměnek, nájemní či pachtovní právo, uvede ve
znaleckém posudku jemu odpovídající výši nájemného či pachtovného, případně výnosu z věci, které jsou v daném
místě a čase obvyklé, a to jednotlivé pro každé zjištěné věcné břemeno, výměnek, nájemní či pachtovní právo.

Znalec ve znaleckém posudku uvede, kdy byl ohledně nemovité věci vydán první kolaudační souhlas, nebo kdy bylo
započato první užívání stavby (zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění). V případě, že kolaudační souhlas
nebyl vydán, nebo nebylo započato s užíváním stavby, uvede znalec tuto skutečnost výslovně. V případě oceňování
pozemku znalec uvede, zda je na něm zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť a zda na
něm může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba (§ 56
zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění).

III. Znalci se ukládá, aby znalecký posudek podal písemně ve 2 vyhotoveních do 45 dnů od doručení tohoto usnesení.



IV.  O době a místě ohledání uvědomí znalec oprávněného a povinného. Soudní exekutor ukládá dle § 127 odst. 3 zák. č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.) povinnému, aby poskytl znalci součinnost potřebnou k ocenění nemovité věci,
zejména umožnil znalci prohlídku nemovité věci potřebnou k vypracování znaleckého posudku, a aby se zdržel jednání, které
by bránilo znalci splnit uložený úkol nebo by jeho splnění ztěžovalo, a aby znalci předložil veškerou potřebnou dokumentaci,
zejm. nájemní či pachtovní smlouvy, smlouvy o zřízení výměnku nebo věcného břemene, platná stavební povolení, ohlášení
stavebnímu úřadu, rozhodnutí o kolaudaci, kolaudační souhlas, příp. oznámení záměru o užívání dokončené stavby a
umožnil mu pořídit fotokopie těchto dokladů.

O d ů v o d n ě n í :

 Podle ust. § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení
přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Vzhledem k tomu, že pro vydání rozhodnutí podle § 336a o.s.ř. je nutné v souladu s ust. § 336 o.s.ř. ocenit nemovité věci,
které jsou předmětem provádění exekuce prodejem nemovitých věcí, ustanovil soudní exekutor v souladu s ust. § 127 o.s.ř. znalce z
oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí.

Při oceňování předmětu ocenění se použije obvyklá cena podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 151/1997 Sb. o
oceňování majetku). Soudní znalec provede ocenění nemovité věci cenou obvyklou, avšak nebude oceňovat samostatně existující
práva a závady, neboť jejich hodnota se nezjišťuje. Práva a závady přecházejí na nabyvatele spolu s nemovitou věcí. Úkolem znalce
je, aby hodnotu práva a závad promítl do určení celkové obvyklé ceny nemovité věci a uvedl jejich výčet. Úkolem znalce je rovněž
specifikovat příslušenství oceňované nemovité věci včetně movitých věcí, které jsou příslušenstvím nemovité věci. S ohledem na
možné zatížení prodeje předmětu ocenění příslušnou sazbou daně z přidané hodnoty soudní exekutor potřebuje mít ke svému
dalšímu postupu povědomost o cenách jednotlivých nemovitých věcí, a to alespoň jejich procentuálním vyjádřením poměru
k výsledné ceně všech nemovitých věcí. Znalcem určená obvyklá cena protiplnění poskytovaných za případně zřízená věcná
břemena, výměnek, nájemní či pachtovní právo bude podkladem pro posouzení a rozhodnutí o možném zániku těchto práv podle
§ 336a odst. 2 o.s.ř.

P o u č e n í :  Odvolání proti tomuto usnesení  n e n í  přípustné.

Znalec je vyloučen z výkonu funkce, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich
zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. Jakmile se znalec dozví o skutečnostech, pro které je vyloučen, je
povinen to neprodleně oznámit soudnímu exekutorovi.

Stanovená lhůta pro podání posudku je závazná. Znalec může požádat o jeho prodloužení jen ze závažných důvodů.
Nedodržení stanovené nebo dohodnuté lhůty může mít za následek snížení odměny, případně opatření podle § 53
o.s.ř., tj. uložení pořádkové pokuty do 50.000,- Kč. Znalec může odepřít podání znaleckého posudku, nepatří-li
vymezený úkol do oboru jeho znalecké činnosti nebo kdyby podáním znaleckého posudku způsobil nebezpečí
trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. O důvodnosti odepření podání znaleckého posudku rozhoduje soudní
exekutor. Uvede-li znalec nepravdu o okolnosti, která má význam pro rozhodnutí, nebo zamlčí-li takovou okolnost,
jde o trestný čin (§ 346 tr. zák.).

Neumožní-li povinný prohlídku nemovité věci a nelze-li bez ohledání cenu určit, je soudní exekutor oprávněn
zjednat si do nemovité věci povinného přístup. Tomu, kdo nesplní povinnost uloženou mu podle § 254 odst. 1
a § 127 odst. 3 o. s. ř., může být uložena pořádková pokuta až do výše 50 000,– Kč.

 V Brně, dne 7.10.2019

        Mgr. Jan Krejsta, v.r. 
soudní exekutor

        Exekutorský úřad Brno-město

Doručuje se:  1) oprávněný, 2) povinný, 3) manžel povinného, 4) znalec

Za správnost vyhotovení: Mgr. Jakub Komprs, pověřený soudním exekutorem Mgr. Janem Krejstou

K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem
soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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