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1 NÁLEZ 

1.1 Znalecký úkol 

Úkolem znalce je stanovit cenu obvyklou nemovitých věcí v k.ú. Určice, obec Určice, okres 

Prostějov, Olomoucký kraj, Česko, a to: 

 

1.2 Účel posudku 

Znalecký posudek je vypracován pro účely exekučního řízení. 

1.3 Místní šetření 

Prohlídka předmětných nemovitých věcí byla provedena dne 23. 6. 2020 za přítomnosti 
zástupce znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o. Povinný se na místní šetření nedostavil. Znalci 

nebyl umožněn přístup do nemovitosti. 

1.4 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. 

1.5 Předpoklady a omezující podmínky 

Tento znalecký posudek je zpracován v souladu s následujícími obecnými a omezujícími 
podmínkami: 

1. Nebylo provedeno žádné šetření pravosti a správnosti podkladů předaných 
zadavatelem. Údaje o skutečnostech obsažených ve znaleckém posudku se považují za 
pravdivé a správné. 

2. Informace z jiných zdrojů, na nichž je založen celý, nebo část znaleckého posudku, jsou 
věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. 
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3. Tento znalecký posudek může být použit výhradně k účelu, pro který byl zpracován. 

4. Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za nepředvídatelné změny v podmínkách. 
Nepředpokládá, že by důvodem k přezkoumání tohoto znaleckého posudku mělo být 
zohlednění událostí nebo podmínek, které by se vyskytly následovně po datu 
zpracování. 

5. Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se u podnikání či jiných činností dotčených 
subjektů plný soulad se všemi aplikovanými zákony a předpisy v ČR. 

6. Znalecký posudek zohledňuje všechny skutečnosti známé zhotoviteli, které by mohly 
ovlivnit dosažené závěry. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné současné ani budoucí zájmy na majetku osob, 

kterých se posudek týká, a že neexistuje osobní zájem nebo zaujatost vzhledem k 
předmětu znaleckého posudku. 

8. Analýzy, názory a závěry uvedené ve znaleckém posudku jsou platné jen za omezených 
podmínek a předpokladů, které jsou v posudku uvedeny, a jsou nezaujatými 
profesionálními analýzami, názory a závěry zhotovitele znaleckého posudku. 

9. Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 

10. Dále se předpokládá, že vlastnictví je pravé a čisté od všech zadržovacích práv, 
služebností nebo břemen kromě těch, které jsou vyznačeny v listinách osvědčujících 
vlastnictví anebo které byly eventuálně sděleny zhotoviteli. 

11. Tento znalecký posudek je dílem podle autorského práva. Žádná jeho část nesmí být 
žádným způsobem reprodukována, ukládána do vyhledávacích systémů nebo 
přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky (elektronickými, 
mechanizačními, kopírováním, fotografováním, zaznamenáváním nebo jinak) bez 
předchozího svolení zhotovitele. Výjimku tvoří použití tohoto znaleckého posudku pro 
účely v něm uvedené. 

1.6 Podklady 

• Kupní smlouva ze dne 29.7.2016 

• Usnesení o ustanovení znalce 

• Sdělení stavebního úřadu 

• Informace a podklady dodané zadavatelem ocenění 
• Informace z katastru nemovitostí 
• Informace a fotodokumentace z místního šetření 
• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění 
• Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění 
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• Vyhláška č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, v platném znění 
• BRADÁČ a kol. – Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a doplněné vydání, 

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009 

1.7 Identifikace nemovité věci 

Číslo LV: 914 

Kraj: Olomoucký kraj 

Okres: Prostějov 

Obec: Určice [590126] 

Katastrální území: Šlapanice u Brna [774723] 

1.7.1 Vlastník 

Vlastnické právo Podíl 

Korecová Zuzana, Masarykova třída 884/32, Hodolany, 77900 Olomouc 1/1 

1.7.2 Nemovitosti 

 

1.8 Popis lokality 

1.8.1 Místopis 

Určice jsou obec v okrese Prostějov v Olomouckém kraji v podhůří Drahanské vrchoviny. 
Nachází se 5 km jižně od Prostějova, který je obcí s rozšířenou působností. Žije zde asi 1360 
obyvatel.  

První zmínka o Určicích pochází z konce 13. století. Určice jsou prastarým sídelním místem, 
archeologické nálezy dokazují osídlení již v paleolitu. 

Obcí protéká Určický potok. Okolní krajinu tvoří převážně pole.  
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1.8.1.1 Doprava 

Východně od obce vede dálnice D46 z Vyškova na Olomouc. Přímo obcí prochází pouze silnice 
III. třídy. 

Obec je dopravně obsluhována příměstskou autobusovou dopravou, jezdí sem dvě 
autobusové linky z Prostějova.  Na území obce se nachází tři autobusové zastávky. 

Železniční doprava v obci nemá zastoupení, nejbližší vlaková stanice se nachází v Prostějově. 

1.8.1.2 Občanská a technická vybavenost 

V obci je pouze základní občanská vybavenost. Nachází se zde obecní úřad, pošta, základní 
a mateřská škola, knihovna, samoobsluha, fotbalové hřiště a restaurační zařízení. 

Veškerá další vybavenost včetně úřadů a zdravotních služeb se nachází v Prostějově.  

V obci je kompletní technická vybavenost. Je zde rozvedena elektřina, kanalizace, vodovod 
i plyn. 

1.8.2 Lokalizace předmětu ocenění 

Oceňovaná nemovitost se nachází na východním okraji obce na kraji obytné zástavby 

  

Situace 

1.8.3 Napojení na inženýrské sítě 

Nemovitá věc je napojena na elektrickou energii, znalec předpokládá také napojení na 
vodovod a kanalizaci, které jsou v obci dostupné. 
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1.8.4 Přístup a příjezd 

Přístup k oceňované nemovité věci je přímo z veřejné komunikace zpevněné asfaltovým 
povrchem. 

Přístup a příjezd přes pozemky: 

Parc. č. Druh pozemku Vlastník 

1817/1 Ostatní plocha – silnice Olomoucký kraj, Jeremenkova 
1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc 

1817/3 Ostatní plocha – silnice Olomoucký kraj, Jeremenkova 
1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc 

1.8.5 Dopravní dostupnost 

V docházkové vzdálenosti 5 minut pěšky se nachází autobusová zastávka. 

V dojezdové vzdálenosti do 8 minut autem se nachází dálnice D46. 

1.9 Popis předmětu ocenění 

Jedná se o rodinný dům na okraji obce Určice. Dům se nachází na okraji zástavby. V okolí se 
nachází rodinné domy. 

Dům je přízemní, půdorysný tvar tvoří dva různě velké na sebe napojené obdélníky. Do ulice 
je dále zastřešené parkovací stání, které není zakresleno v katastru nemovitostí.  

Střecha je sedlová s plechovou krytinou. Krov neumožňuje výstavbu podkroví. Okna jsou 
plastová. Za domem je terasa s pergolou. Celý pozemek je oplocen, z ulice je plot neprůhledný, 
ostatní strany jsou tvořeny drátěným plotem. 

Zastavěná plocha domu činí 117 m2. Započitatelná plocha stanovená odborným odhadem činí 
asi 88 m2. Plocha zastřešeného parkovacího stání je 45 m2.  

Dle sdělení stavebního úřadu bylo souhlas s užíváním stavby vydán v říjnu 2016. Dům je tedy 
4 roky starý. Dle venkovní obhlídky dům působí neobydleně, zahrada nebyla udržovaná.   

Znalci nebyl umožněn přístup do nemovitosti, stav interiéru tedy není znám. Dle kupní 
smlouvy z roku 2016 je dispozice domu 4+kk. Předpokládá se standartní vybavení a technický 
stav odpovídající stáří.  

1.9.1 Příslušenství 

Příslušenství nemovité věci tvoří zastřešené parkovací stání, oplocení, terasa s pergolou a 

zpevněné plochy pro příjezd, parkování a přístup k domu. 
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1.9.2 Užívání stavby 

Souhlas s užíváním stavby byl dle snědení stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova 
vydán 10. října 2016 pod SpZn.: SÚ/1520/2016-Od. 

1.9.3 Pozemky 

Pozemek parc. č. 1323/40 (výměra 117 m2) je veden v katastru nemovitostí jako zastavěná 
plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba č.p. 510; rodinný dům. Skutečný stav je v souladu 

se stavem uvedeným v katastru nemovitostí. 

Pozemek parc. č. 1323/36 (výměra 491 m2) je v katastru nemovitostí veden jako zahrada. Na 
pozemku stojí zastřešené parkovací stání. Skutečný stav je v souladu se stavem uvedeným 
v katastru nemovitostí. 

Pozemek parc. č. 1323/38 (výměra 77 m2) je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha 
– jiná plocha. Na pozemku je zpevněná plocha pro příjezd a travní porost. Skutečný stav je v 
souladu se stavem uvedeným v katastru nemovitostí. 

Celková výměra pozemků činí 685 m2. 

1.9.3.1 Územní plán 

Dle platného územního plánu leží oceňovaná nemovitost v ploše SO = plochy smíšené – 

smíšené obytné. 

 

Náhled územního plánu 
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Hlavní využití: 

Plochy pro bydlení v rodinných domech v kvalitním prostředí. Bydlení je zde 
dominantní. 

Přípustné využití:  

Pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a 
pozemky veřejných prostranství. 

Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které 
svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve 
svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba 
a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v 
území. 

 

Nepřípustné využití: 

stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, zejména: samostatně 
stojící stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, skladové areály a čerpací stanice 
PHM. 

1.10 Nájemní a pachtovní práva 

Znalec nezjistil existenci nájemních ani pachtovních smluv vázaných na oceňované 
nemovitosti. 

1.11 Rizika 

1.11.1 Rizika spojená s právním stavem nemovité věci 

Nemovitá věc je řádně zapsaná v katastru nemovitostí. 

Žádná rizika spojená s právním stavem nemovité věci nebyl zjištěna. 

1.11.2 Rizika spojená s umístěním nemovité věci 

Nemovitá věc je situována mimo záplavové území 100-leté vody (klasifikace riziko povodně 1). 
Žádná jiná rizika spojená s umístěním nemovité věci nebyla zjištěna 
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Grafické znázornění záplavového území 100-leté vody 

1.11.3 Věcná břemena a obdobná zatížení 

Dle výpisu z katastru nemovitostí vázne na oceňované nemovité věci Věcné břemeno zřizování 
a provozování vedení. Jedná se o standardní věcné břemeno přípojek inženýrských sítí, které 
nemá vliv na tržní hodnotu nemovité věci. Oprávněným z věcného břemene je E.ON Distribuce 
a.s. Povinnost je vedena k parcele č. 1323/38.   

Dále je nemovitost zatížena Zástavním právem smluvním a s ním souvisejícími zápisy.  

1.11.4 Ostatní rizika 

Na listu vlastnictví je uvedena poznámka k Zajištění nemovitosti na základě usnesení Policie 
ČR. Dále jsou zde poznámky k Zahájení exekuce a s ním související zápisy. 

Oceňovaná nemovitost se dle venkovní obhlídky zdá neobydlená. 
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2 POSUDEK 

2.1 Definice tržní hodnoty a obvyklé ceny 

2.1.1 Tržní hodnota 

Dle Mezinárodních oceňovacích standardů IVS (International Valuation Standards – 

International Valuation Standards Comittee), Evropských oceňovacích standardů EVS 
(European Valuation Standards – The Europeans Group of Valuers´ Associations) a 
Profesionálních standardů RICS (Proffesionals Standards – Royal Institution of Chartered 

Surveyers) je tržní hodnota definována jako: 

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by bylo možné k datu ocenění 
posuzovaný majetek směnit mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím v 
nezávislé transakci a po uskutečnění náležitého marketingu, přičemž každá ze stran 
jedná informovaně, obezřetně a bez donucení.“ 

2.1.2 Obvyklá cena 

V legislativě České republiky není definice tržní hodnoty zakotvena. Jako ekvivalent k tržní 
hodnotě je v českých předpisech uvedena obvyklá cena. V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku, je obvyklá cena definována jako: 

 „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.“ 

2.2 Volba metody ocenění 

Vzhledem k účelu posudku se jako nejlépe použitelná metoda jeví metoda komparativní. Tato 

je zvolena hlavní metodou ocenění.  

2.2.1 Popis metody 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 
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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 měst či obcí 
• vzdálenost od hlavních komunikačních tahů 

• přístup k silničním či železničním trasám 

Využitelnost nemovitostí 

• stavebně-technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak 
předimenzovanost 

• 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 uzávěry, ochranná pásma) 

Vlastnické vztahy a zátěžová břemena 

• stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypověditelnost 

• předkupní práva, věcná břemena 

• zástavní práva 

• soudní spory (např. restituční spory) 

Situace na realitním trhu 

• celkové trendy v prodeji nemovitostí 
• prodejnost obdobných nemovitostí v dané lokalitě 
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2.3 Ocenění porovnávací metodou 

Jedná se o výsledek vyhodnocení cen prodejů nebo nabídek nemovitostí porovnatelných svým 
charakterem, polohou, stavem, velikostí a lokalitou. 

2.3.1 Srovnávací objekty 

Pro porovnání jsou použity nabídky z realitní inzerce.  

1. Javoříčská, Prostějov, zap. plocha 135 m2 

Vkusně rekonstruovaný rodinný dům v Prostějově, ul. Javoříčská. Rodinný dům se nachází v 
klidné a žádané části Prostějova v řadové zástavbě. Původně přízemní dům byl rekonstruován 
a zvednut o jedno nadzemní podlaží. Současná dispozice domu nabízí v přízemí kuchyni, 
koupelnu se sprchovým koutem, WC zvlášť a prostorný obývací pokoj se vstupem na terasu a 
zahradu, jejíž dominantou je zapuštěný zastřešený bazén se slanou vodou. V patře najde nový 
majitel 2 ložnice a koupelnu s rohovou vanou a WC. Výhodou domu je podsklepení pod celým 
objektem, které nabízí garážové stání, 3 technické místnosti pro uskladnění sezónních věcí a 
WC. 

  

NABÍDKOVÁ CENA:  5 400 000 Kč 

2. Výšovice, zap. plocha 123 m2 

Výstavba nízkoenergetických rodinných domů v obci Výšovice. Obec Výšovice se nachází 7 km 
jižně od centra Prostějova a asi 1,5 km od dálnice Vyškov - Olomouc. Lokalita byla zvolena 

především z důvodů klidné zóny s dobrou dostupností do města Prostějov. 

Jedná se o dvoupodlažní dispozici dělenou na vstupní patro určené ke společnému pobytu 
rodiny a na patro klidové s ložnicemi a koupelnou. 

Vstup do domu je navržen přes zádveří, ze kterého je navržen vstup do technické místnosti, 
pracovny, hygienického zázemí a obytného prostoru. V obytném prostoru je navržen 
kuchyňský kout se spíží. Dominantou obytného prostoru je bezesporu křivočaré schodiště, 
spojující obě podlaží objektu. V podkroví je navržena společná koupelna, ložnice se šatnou a 

dva pokoje. 
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Objekt je navržen jako rodinný dům v nízkoenergetickém standardu. Vytápění objektu je 
řešeno systémem elektrického podlahového vytápění ve všech místnostech. Ohřev teplé vody 
je zajištěn elektrickým kotlem doplněným o FV ohřev. V koupelně je otopná soustava doplněna 
o otopný žebřík. 

  

NABÍDKOVÁ CENA:  4 490 000 Kč 

3. Kralice na Hané, zap. plocha 137 m2 

Samostatně stojící rodinný dům 5 +kk s garáží, včetně místností k podnikání, na pozemku o 
zastavěné ploše 192 m2. 

Dům je zděná novostavba, typu bungalov, kolaudovaná v roce 2015. Dům se nachází na ulici 
Na Výsluní v lokalitě, která je zastavěna podobnými rodinnými domy. Celý dům je kompletně 

dokončen, a to včetně zahrady, obytná plocha 137,50 m2 + garáž s vraty na dálkové ovládání. 

Dům je velmi vkusně vybaven, převládá kombinace přírodních barev s bílou a šedou. V celém 
domě je podlahové vytápění a jednotná dlažba, kuchyňská linka je ve tvaru U, tedy dostatečně 
velká, plně vybavená vestavěnými spotřebiči. Kuchyň je otevřená směrem do obývacího 
pokoje. Vznikla tak vzdušná a prostorná obytná část domu pro celou rodinu. Z obývacího 
pokoje je přímý vstup do zahrady, kde je umístěno venkovní sezení. Z chodby je vstup do 

samostatných místností, koupelny, místnosti s umyvadlem a samostatným záchodem se 
vstupem přímo z ulice, která sloužila jako provozovna (možnost využití pro masáže, 
kadeřnictví, kosmetický salon ap.). Hlavní vstup do domu je přes zádveří s vestavěnou skříní. 

Vytápění celého domu je podlahové teplovodní přes tepelné čerpadlo, v případě potřeby je v 
obývacím pokoji příprava pro krb s výměníkem. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě 
(plyn, vodovod, kanalizace, elektřina). Zahrada má výměru 493 m2, je upravená, trávník 
kompletně osazený kolem celého domu, venkovní sezení je upraveno zámkovou dlažbou. Na 
zahradě je vyhloubena jáma pro kruhový bazén. Je zde prostor i pro venkovní pergolu. 
Parkování je možné v garáži nebo před domem. 
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NABÍDKOVÁ CENA:  6 480 000 Kč 

4. Karla Kryla, Držovice, zap. plocha 112 m2 

Novostavba rodinného domu v obci Držovice u Prostějova, dům je zkolaudován v roce 2018. 
Jde o nízkoenergetický rodinný dům, samostatně stojící, dvoupodlažní s garážovým stáním. 
Průkaz energetické náročnosti budovy je v hodnotě B. V domě jsou použity dva tepelné zdroje. 
Základní vytápění je elektrické - v přízemí je podlahové topení (4 okruhy), v patře jsou 
elektrické přímotopy. Dále je v domě připraven komín pro připojení krbových kamen.  

Dům je dispozičně 4+kk s dvěma koupelnami a dvěma WC. V přízemí je otevřený prostor s 
francouzským oknem na terasu a zahradu - orientace na západ. V kuchyni je příprava pro 
kuchyňskou linku. Koupelna v přízemí má sprchový kout, topný žebřík, prostor pro pračku, 
samostatné WC. Celý prostor přízemí vkusně doplňuje dřevěné schodiště do 1.patra, kde jsou 
tři samostatné pokoje a koupelna s vanou, WC, topným žebříkem a elektrickým bojlerem. Dům 
je napojen na elektrickou síť, obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci, v domě je připravena 
optická síť pro napojení na internet, dále příprava na umístění klimatizace. Podlahy jsou zde 
plovoucí a dlažba. Okna mají trojskla, dům je zateplen a celopodsklepen, tento prostor pod 
domem má funkci provzdušnění.  

Příjezdová cesta má zámkovou dlažbu a každý dům v ulici má kromě garážového stání prostor 
před domem na stání dalšího auta.  
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Obytná plocha domu činní 112 m2, garážové stání má plochu 33 m2. Ulice K.Kryla je v klidné 
části obce, většina domů v ulici je již obydlena. Obec Držovice má obecní úřad, školku, základní 
škola E.Valenty je v blízkém Prostějově vzdálena cca 500 m. V blízkosti je nákupní centrum 
TESCO, OBI, Kaufland, snadný přístupu k výjezdu na Brno a Olomouc, zelená zóna biokoridoru 
Hloučela k procházkám a relaxaci.    

  

  

NABÍDKOVÁ CENA:  5 190 000 Kč 

5. Karla Kryla, Držovice, zap. plocha 130 m2 

Novostavba rodinného domu na ulici Karla Kryla v Držovicích. Dům je aktuálně ve výstavbě, je 
započata základová deska, kolaudace je předpokládána v březnu 2021. 

Jde o přízemní dům, dispozice 4+kk s garáží. Půdorys domu do písmene „L“ s podlahovou 
plochou 130 m2 poskytuje praktické řešení využití domu. V přední části domu je garáž se 
sekčními vraty, vstupní hala, WC a technická místnost. Srdcem domu je obývací pokoj společně 
s jídelnou a kuchyňským koutem. Koupelna s WC odděluje společenskou část, dále pokračuje 
klidová část domu – tři samostatné pokoje. Vstup do části za domem francouzským oknem z 
obývacího pokoje a zadní ložnice.  

Vytápění domu je zajištěno kondenzačním kotlem s dvěma okruhy (zádveří, chodba, WC, 
technická místnost, obývací pokoj, kuchyňský kout, koupelna) a ústředním topením s 
otopnými tělesy (chodba, dva pokoje, ložnice).  
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Dům je napojen na hloubkovou kanalizaci a obecní vodovod, elektřinu i plyn. Příjezdová cesta 
je nadstandardně široká a zohledňuje možné parkování dalších aut před domem.  

Obec Držovice se nachází v přímé blízkosti Prostějova. V obci je mateřská škola, obecní úřad. 
Základní škola E.Valenty je v sousedním Prostějově, vzdálena cca 500 m. V blízkosti je 
autobusová zastávka, obchodní dům TESCO a vedle něj nájezd na rychlostní silnici směr 
Olomouc a Brno. 

  

NABÍDKOVÁ CENA:  5 250 000 Kč 

6. Karla Kryla, Držovice, zap. plocha 103 m2 

Novostavba rodinného domu v obci Držovice u Prostějova, dům je zkolaudován v roce 2018. 
Jde o nízkoenergetický rodinný dům, samostatně stojící, dvoupodlažní s garážovým stáním. 
Průkaz energetické náročnosti budovy je v hodnotě B. V domě jsou použity dva tepelné zdroje. 

Základní vytápění je elektrické - v přízemí je podlahové topení (4 okruhy), v patře jsou 
elektrické přímotopy. Dále je v domě připraven komín pro připojení krbových kamen.  

Dům je dispozičně 3+kk s dvěma koupelnami a dvěma WC. V přízemí je otevřený prostor s 

francouzským oknem na terasu a zahradu - orientace na východ. V kuchyni je příprava pro 
kuchyňskou linku. Koupelna v přízemí má sprchový kout, topný žebřík, prostor pro pračku, 
samostatné WC. Celý prostor přízemí vkusně doplňuje dřevěné schodiště do 1.patra, kde jsou 

dva samostatné pokoje a koupelna s vanou, WC, topným žebříkem a elektrickým bojlerem. 
Dům je napojen na elektrickou síť, obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci, v domě je 
připravena optická síť pro napojení na internet. Podlahy jsou zde plovoucí a dlažba. Okna mají 
trojskla, dům je zateplen a celopodsklepen, tento prostor pod domem má funkci 
provzdušnění.  
Na střeše jsou umístěny solární panely, které nejsou aktuálně v provozu a nemají připraveny 
rozvody. Garážové stání je v polovině a zezadu doplněno vraty, vznikl tím uzavřený prostor 
jako technická místnost se vstupem do půdního prostoru. 

Příjezdová cesta má zámkovou dlažbu a každý dům v ulici má kromě garážového stání prostor 
před domem na stání dalšího auta.  

Obytná plocha domu činní 103 m2, garážové stání má plochu 33 m2. Ulice K.Kryla je v klidné 
části obce, většina domů v ulici je již obydlena. Obec Držovice má obecní úřad, školku, základní 
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škola E.Valenty je v blízkém Prostějově vzdálena cca 500 m. V blízkosti je nákupní centrum 
TESCO, OBI, Kaufland, snadný přístupu k výjezdu na Brno a Olomouc, zelená zóna biokoridoru 
Hloučela k procházkám a relaxaci.    

  

  

NABÍDKOVÁ CENA:  5 290 000 Kč 

2.3.2 Komparace 

Pro porovnání jsou použity vzorky z realitní inzerce.  

2.3.2.1 Porovnání 

Ocenění porovnáním je provedeno jednotkovou cenou. Jako základna pro stanovení 
jednotkové ceny je použita započitatelná plocha hlavní staveb. Započitatelná plocha 
oceňované stavby je 88 m2. 
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Multikriteriální analýza: 

 

Zdůvodnění koeficientů: 
KRPC – Koeficient redukce na pramen ceny zohledňuje, zda se jedná o nabídkovou nebo 
realizovanou cenu. Všechny porovnávané vzorky jsou z nabídky. 

K1 – Koeficient polohy – zohledňuje lokalitu, dopravní dostupnost apod.  

Dům č. 1 – Ulice Javoříčská se nachází na okraji Prostějova, který je okresním městem. 
Je zde dostupná veškerá vybavenost.  

Domy č. 2 a 3 jsou velikostí i dopravní dostupností srovnatelné s Určicemi.  

Domy č. 4, 5 a 6 se nachází v Dražovicích, což je obec přímo navazující na Prostějov.  

K2 – Koeficient velikosti – menší nemovitosti mají vyšší jednotkovou cenu a naopak.  

K3 – Koeficient technického stavu.  

Oceňovaná nemovitost byla kolaudována před 4 lety, jedná se tedy o novostavbu. Dle 
venkovní obhlídky však působí neobydleně a neudržovaně.  

Dům č. 1 je po kompletní přestavbě  modernizaci.  

Domy č. 2 a 5 jsou ve fázi výstavby.  

Dům č. 3 je také dům ve výborném stavu pár let po dokončení.  
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1 Javoříčská, Prostějov 3+1 135 5 400 000 40 000 0,90 36 000 1,07 0,96 1,10 1,03 1,20 0,96 0,96 1,29 27 907

2 Výšovice 4+kk 123 4 490 000 36 593 0,90 32 934 1,00 0,97 1,20 0,98 0,95 1,00 1,00 1,08 30 494

3 Kralice na Hané 5+kk 137 6 480 000 47 299 0,90 42 569 1,00 0,96 1,10 1,08 1,03 1,00 1,00 1,17 36 384

4 Karla Kryla, Držovice 4+kk 112 5 190 000 46 339 0,90 41 705 1,05 0,98 1,12 0,95 1,00 0,99 1,00 1,08 38 616

5 Karla Kryla, Držovice 4+kk 130 5 250 000 40 385 0,90 36 346 1,05 0,96 1,20 1,00 0,95 0,98 0,98 1,11 32 744

6 Karla Kryla, Držovice 3+kk 103 5 290 000 51 359 0,90 46 223 1,05 0,98 1,12 0,98 1,00 0,99 1,00 1,12 41 271

Střední hodnota 34 570

Minimum 27 907

Maximum 41 271

Směrodatná odchylka 5 078

Průměr - směrodatná odhylka 29 492

Průměr + směrodatná odchylka 39 648

Variační koeficient 14,69%

Výměra oceňovaného objektu m
2 88

Cena objektu Kč 3 042 160

0 Kč 3 000 000

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

K3 koeficient stavebně - technického stavu
K4 koeficient vybavení 
K5 koeficient příslušenství objektu
K6 koeficient velikosti pozemku

K7 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 srovnávaných objektů se zjistí jako podíl redukované ceny a indexu odlišnosti IO
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Domy č. 4 a 6 jsou kolaudovány před dvěma lety, lze je také označit za novostavby.  

K4 – Koeficient vybavení.  

 Oceňovaný RD pravděpodobně nemá zřízenou plynovou přípojku. 

 Dům č. 1 – standartní vybavení, všechny sítě 

 Dům č. 2 – Všechny sítě, bez kuchyňské linky 

 Dům č. 3 – Všechny sítě, tepelné čerpadlo, krb s výměníkem 

 Dům č. 4 – Chybí plynová přípojka, bez kuchyňské linky 

Dům č. 5 – Všechny sítě, kondenzační kotel, bez kuchyňské linky 

Dům č. 6 – Chybí plynová přípojka, Bez kuchyňské linky, má solární panely 

K5 – Koeficient příslušenství 

Oceňovaný RD má terasu a kryté garážové stání 

 Dům č. 1 – Podsklepený, garáž, krytý bazén 

 Dům č. 2 – Bez příslušenství 

 Dům č. 3 – Všechny sítě, tepelné čerpadlo, krb s výměníkem 

 Dům č. 4 – Chybí plynová přípojka, bez kuchyňské linky 

Dům č. 5 – Všechny sítě, kondenzační kotel, bez kuchyňské linky 

Dům č. 6 – Chybí plynová přípojka, Bez kuchyňské linky, má solární panely 

K6 – Velikost pozemku – větší pozemek zhodnocuje nemovitost.  

K7 - Koeficient úvahy znalce. Dům č. 1 je řadový, dům č. 5 je dvojdomek. Ostatní domy jsou 
samostatně stojící. 

 

Porovnávací hodnota nemovitosti stanovená odborným odhadem činí 
3 000 000,- Kč. 
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3 REKAPITULACE 

Tržní hodnota nemovitých věcí činí dle odborného odhadu: 

3 000 000,- Kč 

Cena slovy: tři-miliony Kč 

Předmětem ocenění je rodinný dům v obci Určice. Dům je 4 roky od kolaudace. Dle venkovní 
obhlídky působí neobydleně. Ocenění je provedeno metodou porovnávací. Vzhledem k účelu 
odhadu je tato metoda zvolena jako stěžejní. 

Silné stránky: 

• Lokalita s dobrou dostupností do Prostějova a na dálnici D46  

Slabé stránky: 

• Nejistý technický stav. Znalci nebyl umožněn vstup do nemovitosti. 
• Dle venkovní obhlídky nemovitost působí neobydleně. 

Při stanovení obvyklé ceny se předpokládá, že nemovité věci jsou právně čisté, bez 
jakéhokoliv omezení. Stanovená výše obvyklé ceny platí pro standardní prodej nemovitých 
věcí v daném místě a čase. 
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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 4930-110-2020 

V Brně dne 30. 6. 2020 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

……………………………. 
Ing. Lukáš Pejchal
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.02.2020 20:55:02   

1
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, kód: 709.

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

CZ0713 Prostějov 590126 UrčiceOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

Korecová Zuzana, Masarykova třída 884/32, Hodolany, 
77900 Olomouc

915920/5935
Vlastnické právo

Typ vztahu

Kat.území: 774723 Určice List vlastnictví: 914
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti
Pozemky

    1323/36

    1323/38
    1323/40

491

77
117

zahrada

ostatní plocha
zastavěná plocha a 
nádvoří

jiná plocha

zemědělský půdní 
fond

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: EX 00448/19 pro Exekutorský úřad Brno - 
město

Mgr. Jan Krejsta
soudní exekutor

Součástí je stavba: Určice, č.p. 510, rod.dům
 1323/40Stavba stojí na pozemku p.č.:

Zástavní právo smluvní

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

o

o

k zajištění existujících, budoucích, podmíněných i nepodmíněných dluhů ke 
splacení jistiny úvěru ve výši 2.610.000,- Kč s příslušenstvím, a z ostatních dluhů v 
souvislosti s těmito smlouvami vzniklé do 20.8.2051 do celkové výše 3.915.000,- Kč s 
příslušenstvím

distribuční soustavy - kabelového vedení NN včetně skříně SS

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, Jinonice, 15800 
Praha 5, RČ/IČO: 25083325

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 37001 České Budějovice, RČ/IČO: 28085400

Listina

Oznámení o započetí výkonu zástavního práva (§ 1362 obč. zák.)  ze dne 
15.08.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 14.08.2018 17:22:36. Zápis 
proveden dne 24.08.2018; uloženo na prac. Prostějov

V-6422/2016-709

Z-3304/2018-709

Pořadí k 29.07.2016 11:55
Související zápisy

B1

C

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

- Bez zápisu

Započetí výkonu zástavního práva

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 1323/36, Parcela: 1323/38, Parcela: 1323/40
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č.j. ZS 209220/1  ze dne 
29.07.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 29.07.2016 11:55:49. Zápis proveden
dne 23.08.2016.

Listina
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2
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, kód: 709.

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

CZ0713 Prostějov 590126 UrčiceOkres: Obec:

Typ vztahu

Typ vztahu

Kat.území: 774723 Určice List vlastnictví: 914
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Zajištění nemovitosti

Zahájení exekuce

Zahájení exekuce

o

o

o

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

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

Listina

Listina

Listina

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Brno-město č.j.
159 EX-00448/2019 -011 , Mgr. Jan Krejsta, ze dne 30.07.2019. Právní účinky 
zápisu k okamžiku 30.07.2019 11:46:58. Zápis proveden dne 02.08.2019; uloženo
na prac. Prostějov

V-289/2017-709

Z-1226/2017-709

Z-2666/2019-709

Z-2668/2019-709

Z-383/2020-709

Pořadí k 13.01.2017 10:50

Související zápisy

D Poznámky a další obdobné údaje

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Korecová Zuzana, Masarykova třída 884/32, Hodolany, 
77900 Olomouc, RČ/IČO: 915920/5935

Korecová Zuzana, Masarykova třída 884/32, Hodolany, 
77900 Olomouc, RČ/IČO: 915920/5935

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 1323/38

Parcela: 1323/36, Parcela: 1323/38, Parcela: 1323/40

Povinnost k

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná PV-014330040748/002  ze dne 
15.12.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 13.01.2017 10:50:00. Zápis proveden
dne 07.02.2017.

Usnesení Policie České republiky o zajištění majetku podle § 79d trestního řádu
č.j.KRPJ-87462-534/TČ-2016-160781  ze dne 27.03.2017. Právní účinky zápisu k 
okamžiku 27.03.2017 16:48:24. Zápis proveden dne 03.04.2017.

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorského úřadu Brno-město
č.j. 159 EX-00448/2019 -010 (51 EXE 4419/2019-16) ze dne 30.07.2019. Právní 
účinky zápisu k okamžiku 30.07.2019 11:47:29. Zápis proveden dne 01.08.2019; 
uloženo na prac. Prostějov

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorského úřadu Přerov 
č.j. 203 Ex-45528/2019 -11 (48 EXE 3079/2020-12) ze dne 28.01.2020. Právní 
účinky zápisu k okamžiku 28.01.2020 15:54:09. Zápis proveden dne 30.01.2020; 
uloženo na prac. Prostějov

Listina

Parcela: 1323/36, Parcela: 1323/38, Parcela: 1323/40
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3
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, kód: 709.

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

CZ0713 Prostějov 590126 UrčiceOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

    1323/36
Parcela BPEJ Výměra[m2]

Typ vztahu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 774723 Určice List vlastnictví: 914
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

30100 491

Listina

Korecová Zuzana, Masarykova třída 884/32, Hodolany, 77900 
Olomouc

Pro: 915920/5935RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 29.07.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 04.08.2016 14:17:55. 
Zápis proveden dne 30.08.2016.

o

V-6621/2016-709

21.02.2020  21:11:52Vyhotoveno:Vyhotovil:

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

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, kód: 709.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Přerov č.j. 203
Ex-45528/2019 -15 , JUDr. Lukáš Jícha, ze dne 28.01.2020. Právní účinky 
zápisu k okamžiku 28.01.2020 15:54:09. Zápis proveden dne 30.01.2020; uloženo
na prac. Prostějov

Z-383/2020-709

Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Povinnost k

Listina

Parcela: 1323/36, Parcela: 1323/38, Parcela: 1323/40







 

Pohled na oceňovaný RD z Ulice 

 

Pohled na oceňovaný RD z ulice 



 

Pohled na oceňovaný RD ze západu 

 

 

Pohled na oceňovaný RD z východu 



Kupní smlouva 
o převodu vlastnictví nemovité věci 

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném 

znění 

mezi 

prodávající: 	 Jana Musilová, r. č. 635721/0464 

bytem V polích 4392/7, 796 01 Prostějov 

a 

kupující: 
	

Zuzana Korecová, r. č. 915920/5935 

bytem Masarykova Třída 884/32, 779 00 Olomouc - 
Hodolany 

za účasti: 	 JUDr. Pavel Kvíčala, advokát 

nám. T. G. Masaryka 18, 796 01 Prostějov 

tohoto znění: 

I. 

Prodávající má ve svém výlučném vlastnictví tyto níže uvedené nemovité věci: 

pozemek p. č. 1323/36, zahrada o výměře 608 m2, 

pozemek p. č. 1323/38, ostatní plocha o výměře 77 m2. 

Tyto nemovité věci jsou zapsány na LV č. 914 v katastru nemovitostí u Katastrálního 

úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, k. • ú. a obec Určice, okr. 
Prostějov. 

Prodávající prohlašuje, že na pozemku p. č. 1323/36 stojí rozestavěný rodinný dům o 

dispozici 4+kk, který dosud není evidován v katastru nemovitostí. 

II. 

Prodávající prodává v čl. I. kupní smlouvy uvedené nemovité věci se všemi součástmi 

(včetně rozestavěné budovy) a příslušenstvím, ve stavu k dnešnímu dni kupující do jejího 
výlučného vlastnictví. 

Kupující nemovité věci uvedené v čl. I. kupní smlouvy se všemi součástmi (včetně 

rozestavěné budovy) a příslušenstvím ve stavu k dnešnímu dni od prodávající do svého 
výlučného vlastnictví kupuje. 
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Kupní cena převáděných nemovitých věcí byla mezi účastníky sjednána dohodou a 
činí celkem částku Kč 1 379 000,-, slovy: jedenmiliontřistasedmdesátdevěttisíc korun 
českých, z toho cena pozemků činí Kč 495 000,- slovy: čtyřistadevadesátpěttisíc korun 
českých, zbývající část ceny ve výši Kč 884 000,- je cena rozestavěné stavby domu. 

 

Celkovou 	shora 	sjednanou 	cenu 	Kč 	1 379 000,- 	slovy: 
jedenmiliontřistasedmdesátdevěttisíc korun českých, uhradí kupující prodávající takto: 

- částku ve výši 290 000,- Kč již uhradila kupující prodávající před podpisem kupní smlouvy 
z vlastních finančních prostředků, což prodávající svým vlastnoručním podpisem na této 
smlouvě potvrzuje, 

- částku ve výši 1 089 000,- Kč uhradí kupující prodávající, a to nejpozději do 15.8.2016 z 
hypotečního úvěru poskytnutého SBERBANK a. s. na depozitní účet vedlejšího účastníka 
smlouvy vedený u UniCredit Bank, a. s., č. ú. 2108535399/2700, v. s. 328. 

Prodávající prohlašuje, že s takovým způsobem úhrady kupní ceny souhlasí. 

Vedlejší účastník této smlouvy prohlašuje, že má s UniCredit Bank, a. s. uzavřenou 
smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu pro peněžní prostředky přijaté subjektem 
vykonávajícím advokacii a že s uschovanými prostředky bude nakládat podle zákona č. 
85/1996 Sb. o advokacii a pinit povinnosti vyplývající v souvislosti s prováděním úschov 
z právních a stavovských předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti. Vedlejší účastník této smlouvy je povinen oddělit tyto deponované finanční 
prostředky od svého majetku a za jejich úschovu je odpovědný. 

Vedlejší účastník této smlouvy se zavazuje, že přijatou část kupní ceny v celkové výši 
Kč 1 089 000,- poníženou o částku Kč 19 800,-, která odpovídá výši daně z nabytí 
nemovitých věcí za převod nemovitostí uvedených v čl. I. kupní smlouvy, tedy částku Kč 
1 069 200,- poukáže bezhotovostně na účet prodávající č. 797641701/0100 vedený u 
Komerční banky, a. s., a to ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů od zapsání vkladu kupní 
smlouvy do katastru nemovitostí, kdy v bodě A listu vlastnictví bude jako vlastník zapsána 
kupující. 

Částku Kč 19 800,- se zavazuje vedlejší účastník této smlouvy poukázat příslušnému 
správci daně jako zálohu na daň z nabytí nemovitých věcí za prodávající, a to ve lhůtě 
nejpozději do 5 pracovních dnů od zapsání vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, 
kdy v bodě A listu vlastnictví bude jako vlastník zapsána kupující. Pokud bude daň z nabytí 
nemovitých věcí vyšší, než deponovaná částka Kč 19 800,- zavazuje se tento rozdíl doplatit 
správci daně prodávající. 

 

Prodávající prohlašuje, že na předmětu kupní smlouvy neváznou zástavní práva, žádné 
dluhy, věcná břemena ani jiné právní povinnosti. 
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Prodávající se zavazuje, že poskytne veškerou součinnost ke zřízení zástavního práva 
k předmětu převodu k zajištění úvěru poskytnutého kupující SBERBANK a. s., na zaplacení 

kupní ceny dle čl. IV. této smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v době, kdy tato smlouva 
bude vkládána do katastru nemovitostí, bude na předmětu převodu váznout zástavní právo ve 
prospěch SBERBANK a. s. za účelem poskytnutí úvěru na kupní cenu. 

Prodávající prohlašuje, že na její majetek není vedena exekuce ani výkon rozhodnutí. 
Prodávající dále prohlašuje, že předmět převodu není předmětem nedořešených soudních, 
konkurzních, restitučních či jiných nároků a že se nenachází v území, v němž by hrozila jeho 
demolice nebo omezení jeho běžného užívání. 

Kupující prohlašuje, že si předmět převodu podle této smlouvy prohlédla a vychází 
z ujištění prodávající, že předmět převodu netrpí žádnými právními ani faktickými vadami. 
Kupující rovněž stvrzuje, že se ve smyslu ustanovení § 980 — 986 občanského zákoníku 
seznámila s aktuálním stavem zápisů ve veřejném seznamu, který je veden u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov a ve kterém jsou převáděné 
nemovité věci zapsány a že proti nim nevznáší žádné námitky. 

 

Prodávající je povinna předmět prodeje vyklidit a předat kupující nejpozději do 10 dnů 
po zápisu v katastru nemovitostí, kdy jako vlastník v bode A) LV bude zapsána kupující, o 

čemž bude sepsán písemný předávací protokol. Ode dne převzetí nemovitých věcí náleží 
kupující plody a užitky nemovité věci. Rovněž ve stejné době přejde nebezpečí škody na věci 
na kupující ve smyslu ustanovení § 2130 občanského zákoníku. Movité věci, které se budou 
nacházet ke dni předání nemovitých věcí v převáděné rozestavěné stavbě či na pozemcích, 
stávají se vlastnictvím kupující. 

 

Kupující nabývá vlastnických práv k převáděným nemovitým věcem vkladem práva 
vlastnického do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Prostějov, a to k okamžiku, kdy bude návrh na vklad doručen Katastrálnímu úřadu. 

Na základě této smlouvy lze vklad práva vlastnického ve prospěch' kupující do katastru 
nemovitostí zapsat na příslušný list vlastnictví. 

V případě, že Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, 
zamítne, a to z jakýchkoliv důvodů povolení vkladu vlastnického práva na kupující, zavazují 
se strany k součinnosti a k odstranění vyskytnutých vad. Pokud by nebylo možno z titulu této 
smlouvy provést vklad do katastru nemovitostí, ani po případné opravě smlouvy vydá vedlejší 
účastník této smlouvy z depozitního účtu finanční prostředky již přijaté, a to na účet, ze 
kterých byly odeslány. 

 

Kupní smlouva byla uzavřena mezi účastníky svobodně a vážně, žádný z účastníků ji 
neuzavřel v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz bezvýhradného 
souhlasu účastníků s textem této smlouvy, účastníci smlouvu vlastnoručně podepisují. Kupní 

smlouva byla vyhotovena v 5 výtiscích s platností originálu, přičemž jeden výtisk 
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Jana Musilová 

s ověřenými podpisy bude sloužit pro vklad práva vlastnického a bude uschován u vedlejšího 
účastníka do doby úhrady shora uvedené kupní ceny na depozitní účet vedlejšího účastníka, 
po jednom výtisku obdrží účastníci smlouvy vč. vedlejšího účastníka a po jednom výtisku 
smlouvy s úředně ověřenými podpisy obdrží úvěrující banka prostřednictvím kupující. 

V Prostějově dne 29. července 2016 

Prodávající: 	 Kupující: 

Vedlejší účastní smlouvy: 

— 

JUDr. Pavel Kvíčala 

JUDr. PAVEL. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKVÍČALA 
advokát 

Kancelář: nám. T. G. Masaryka 195/1 
796 01 PROSTĚJOV 

zapsaný v seznamu advokátů 
u ČAK v Praze pod ev č 344A 

Zuzana orecová 
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Prohlášení o pravosti podpisu 

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 010133/311, 312/2016/V. 

Já, níže podepsaný JUDr. Pavel Kvíčala, advokát se sídlem v Prostějově, nám T. G. Masaryka 195/18, zapsaný v seznamu advokátů vedeném 
Českou advokátní komorou pod ev. č. 3140, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sám sepsal, přede mnou vlastnoručně ve dvou 
vyhotoveních podepsal/a/i/y 

Jana Musilová, nar. 21.7.1963, 

bytem V polích 4392/7, Prostějov, jehož (jejíž) totožnost jsem zjistil 

z občanského průkazu č. 113966302. 

Zuzana Korecová, nar. 20.9.1991, 

bytem Masarykova třída 884/32, Olomouc - Hodolany, jehož (jejíž) totožnost jsem zjistil 

z občanského průkazu č. 202913569. 

V Prostějově dne 29. července 2016 

JUDr. Pavel Kvíčala 

JUDr. PAVEL KVÍČALA. 
advokát 

Kancelář: nám. T. G. Masaryka 195/18 
796 01 PROSTÉJOV 

zapooný u aeznamu advokátů 
u ČAK V Prw. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	�m4rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,  

5 



VÝSTUP VZNIKLÝ PŘEVEDENÍM PÍSEMNOSTI V LISTINNÉ PODOBĚ DO ELEKTRONICKÉ
PODOBY

Identifikace: 138191812011

Výstup doslovně souhlasí s listinou uloženou ve sbírce listin katastru

Vyhotoveno dne: 30.06.2020

Vyhotovil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno dálkovým přístupem
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