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1.2 Ceny pozemků zjištěné  

P1- Ivanovice p.č. 178/206 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Ivanovice 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Ivanovice 

Pozemek   p.č. 178/206 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 683 

Druh pozemku dle KN     Orná půda 

Druh pozemku dle skutečnosti     Orná půda 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD 

nákladově), 14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 

36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční 

koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 

35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku 

se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, 

popřípadě s jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, 

koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 3,4,5 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou 

rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu, nebo 

IP  -- 1,000 
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tab. 4 - garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a 

pro zemědělství) 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 683 

Cena pozemku bez staveb   Kč 2 818 454,14 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1 

  

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 
Použitá 

hodnota 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      

Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

  
Použitá 

hodnota 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 
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2 
Převažující zástavba v okolí pozemku a 

životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

Doporučená 

hodnota 

Použitá 

hodnota 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P2 – Ivanovice p.č. 545/158 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 
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Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Ivanovice 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Ivanovice 

Pozemek   p.č. 545/158 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 512 

Druh pozemku dle KN     Orná půda 

Druh pozemku dle skutečnosti     Orná půda 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD 

nákladově), 14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 

36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční 

koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 

35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku 

se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, 

popřípadě s jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, 

koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 3,4,5 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou 

rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu, nebo 

tab. 4 - garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a 

pro zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 512 

Cena pozemku bez staveb   Kč 2 112 808,96 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 
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Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 

2000 

I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku a 

životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 



XVII 

 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P3 –Jehnice p.č. 794/14 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Jehnice 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Jehnice 

Pozemek   p.č. 194/14 
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Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 970 

Druh pozemku dle KN     Orná půda 

Druh pozemku dle skutečnosti     Orná půda 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD 

nákladově), 14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 

36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční 

koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 

35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 8 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou 

rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu, nebo 

tab. 4 - garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a 

pro zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 970 

Cena pozemku bez staveb   Kč 4 002 782,60 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 
Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 
V. 0,00 
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součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 

2000 

I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 
Občanská vybavenost v okolí 

pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 
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Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P4 – Jehnice p.č. 789/1 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Jehnice 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Jehnice 

Pozemek   p.č. 789/1 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 837 

Druh pozemku dle KN     Orná půda 

Druh pozemku dle skutečnosti     Orná půda 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD 

nákladově), 14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 

36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční 

koeficient R 

  ano/ne  ne 
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V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 

35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 8 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou 

rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu, nebo 

tab. 4 - garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a 

pro zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 837 

Cena pozemku bez staveb   Kč 3 453 947,46 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 



XXII 

 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 

2000 

I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku a 

životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 
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1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P5 – Jehnice p.č. 288/2 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Jehnice 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Jehnice 

Pozemek   p.č. 288/2 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 400 

Druh pozemku dle KN     Orná půda 

Druh pozemku dle skutečnosti     Orná půda 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD 

nákladově), 14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 

36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční 

koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 

35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 
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Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 8 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou 

rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu, nebo 

tab. 4 - garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a 

pro zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 400 

Cena pozemku bez staveb   Kč 1 650 632,00 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 
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Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 

2000 

I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku a 

životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 
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5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P6 – Jundrov p.č. 1451 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Jundrov 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Jundrov 

Pozemek   p.č. 288/2 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 803 

Druh pozemku dle KN     Zahrada 

Druh pozemku dle skutečnosti     Zahrada 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD 

nákladově), 14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 

36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční 

koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 

35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku 

se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, 

popřípadě s jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, 

koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 
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Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou 

rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu, nebo 

tab. 4 - garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a 

pro zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 803 

Cena pozemku bez staveb   Kč 3 313 643,74 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 
Použitá 

hodnota 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

  
Použitá 

hodnota 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku a 

životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 
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4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

Doporučená 

hodnota 

Použitá 

hodnota 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P7 – Komín p.č. 282/1 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Komín 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Komín 

Pozemek   p.č. 288/2 
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Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 456 

Druh pozemku dle KN     Zahrada 

Druh pozemku dle skutečnosti     Zahrada 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD 

nákladově), 14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 

36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční 

koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 

35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku 

se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, 

popřípadě s jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, 

koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou 

rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu, nebo 

tab. 4 - garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a 

pro zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 456 

Cena pozemku bez staveb   Kč 1 881 720,48 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 
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4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 

2000 

I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku a 

životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 
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2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P8 – Komín p.č. 2574 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Komín 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Komín 

Pozemek   p.č. 288/2 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 1166 

Druh pozemku dle KN     Orná půda 

Druh pozemku dle skutečnosti     Orná půda 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD 

nákladově), 14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 

36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční 

koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 

35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou 
IP  -- 1,000 
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rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu, nebo 

tab. 4 - garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a 

pro zemědělství) 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 1 166 

Cena pozemku bez staveb   Kč 4 811 592,28 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 

2000 

I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 
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4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 
Občanská vybavenost v okolí 

pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P9 – Řečkovice p.č. 3770/7 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Řečkovice 

Typ obce     Statut. Město Brno 
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Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Řečkovice 

Pozemek   p.č. 3770/7 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 936 

Druh pozemku dle KN     ostatní plocha 

Druh pozemku dle skutečnosti     ostatní plocha 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD 

nákladově), 14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 

36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční 

koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 

35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 3,4,5 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou 

rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu, nebo 

tab. 4 - garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a 

pro zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 936 

Cena pozemku bez staveb   Kč 3 862 478,88 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 
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1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 

2000 

I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku a 

životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 
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10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P10 – Řečkovice p.č. 236/1 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Řečkovice 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Řečkovice 

Pozemek   p.č. 236/1 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 660 

Druh pozemku dle KN     ostatní plocha 

Druh pozemku dle skutečnosti     ostatní plocha 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD 

nákladově), 14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 

36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční 

koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 

35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   
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Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku 

se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, 

popřípadě s jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, 

koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 3,4,5 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou 

rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu, nebo 

tab. 4 - garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a 

pro zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 660 

Cena pozemku bez staveb   Kč 2 723 542,80 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 
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Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 

2000 

I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 
Občanská vybavenost v okolí 

pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 
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4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P11 – Sadová p.č. 150/12 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Kr. Pole 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Sadová 

Pozemek   p.č. 150/12 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 518 

Druh pozemku dle KN     zahrada 

Druh pozemku dle skutečnosti     zahrada 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD 

nákladově), 14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 

36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční 

koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 

35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku 

se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, 

popřípadě s jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, 

koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 
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Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou 

rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu, nebo 

tab. 4 - garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a 

pro zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 518 

Cena pozemku bez staveb   Kč 2 137 568,44 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 

2000 

I 1,00 
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2 
Převažující zástavba v okolí pozemku a 

životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P12 – Sadová p.č. 243/2 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 
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Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Kr. Pole 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Sadová 

Pozemek   p.č. 243/2 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 1113 

Druh pozemku dle KN     zahrada 

Druh pozemku dle skutečnosti     zahrada 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD 

nákladově), 14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 

36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční 

koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku 

se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě 

s jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 1 113 
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Cena pozemku bez staveb   Kč 4 592 883,54 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 
Použitá 

hodnota 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, nebo 

pozemek, jehož součástí je 

stavba (stejný vlastník), nebo 

jednotka, nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem na 

pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

  
Použitá 

hodnota 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku a 

životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 
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7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - špatná 

dostupnost centra obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

Doporučená 

hodnota 

Použitá 

hodnota 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  
Svažitost terénu pozemku do 

15% včetně; ostatní orientace  
IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P13 – Soběšice p.č. 30/1 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Soběšice 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Soběšice 

Pozemek   p.č. 30.I 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 2135 

Druh pozemku dle KN     Zahrada 
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Druh pozemku dle skutečnosti     Zahrada 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 2 135 

Cena pozemku bez staveb   Kč 8 810 248,30 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 
Použitá 

hodnota 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, nebo 

pozemek, jehož součástí je 

stavba (stejný vlastník), 

nebo jednotka, nebo 

jednotka se 

V. 0,00 
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spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

  
Použitá 

hodnota 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku a 

životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - špatná 

dostupnost centra obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   
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Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

Doporučená 

hodnota 

Použitá 

hodnota 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku do 

15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P14 – Soběšice p.č. 988/284 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Soběšice 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Soběšice 

Pozemek   p.č. 998/284 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 862 

Druh pozemku dle KN     Zahrada 

Druh pozemku dle skutečnosti     Zahrada 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 
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Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 862 

Cena pozemku bez staveb   Kč 3 557 111,96 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 
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Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 
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6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P15 – Soběšice p.č. 1101/1 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Soběšice 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Soběšice 

Pozemek   p.č. 1101/1 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 2648 

Druh pozemku dle KN     Orná půda 

Druh pozemku dle skutečnosti     Orná půda 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

IP  -- 1,000 
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garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 2 648 

Cena pozemku bez staveb   Kč 10 927 183,84 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 
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3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P16 – Útěchov p.č. 84/60 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 
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Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Útěchov u Brna 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Útěchov u Brna 

Pozemek   p.č. 84/60 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 946 

Druh pozemku dle KN     Orná půda 

Druh pozemku dle skutečnosti     Orná půda 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 8 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 946 

Cena pozemku bez staveb   Kč 3 903 744,68 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 
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Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 
 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 
II. -0,01 



LV 

 

špatná dostupnost centra 

obce 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P17 – Útěchov p.č. 84/57 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Útěchov u Brna 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Útěchov u Brna 

Pozemek   p.č. 84/57 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 984 
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Druh pozemku dle KN     Orná půda 

Druh pozemku dle skutečnosti     Orná půda 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 8 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 984 

Cena pozemku bez staveb   Kč 4 060 554,72 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

V. 0,00 
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spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   
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Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P18 – Útěchov u Brna p.č. 56/41 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Útěchov u Brna 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Útěchov u Brna 

Pozemek   p.č. 56/41 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 2227 

Druh pozemku dle KN     Orná půda 

Druh pozemku dle skutečnosti     Orná půda 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 
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Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 8 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 2 227 

Cena pozemku bez staveb   Kč 9 189 893,66 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 
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Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 
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6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P19 – Ivanovice p.č. 178/8 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Ivanovice 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Ivanovice 

Pozemek   p.č. 178/8 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 1710 

Druh pozemku dle KN     Orná půda 

Druh pozemku dle skutečnosti     Orná půda 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 3,4,5 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 
IP  -- 1,000 
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pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 1 710 

Cena pozemku bez staveb   Kč 7 056 451,80 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 
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2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P20 – Ivanovice p.č. 178/205 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 



LXIV 

 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Ivanovice 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Ivanovice 

Pozemek   p.č. 178/205 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 687 

Druh pozemku dle KN     Orná půda 

Druh pozemku dle skutečnosti     Orná půda 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD 

nákladově), 14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 

36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční 

koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 3,4,5 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 687 



LXV 

 

Cena pozemku bez staveb   Kč 2 834 960,46 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 



LXVI 

 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P21 – Ivanovice p.č. 545/132 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Ivanovice 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 
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Katastrální území     Ivanovice 

Pozemek   p.č. 545/132 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 871 

Druh pozemku dle KN     Orná půda 

Druh pozemku dle skutečnosti     Orná půda 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 3,4,5 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 871 

Cena pozemku bez staveb   Kč 3 594 251,18 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 



LXVIII 

 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 



LXIX 

 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P22 – Ivanovice p.č. 539/8 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Ivanovice 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Ivanovice 

Pozemek   p.č. 539/8 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 772 

Druh pozemku dle KN     Orná půda 

Druh pozemku dle skutečnosti     Orná půda 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   
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Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 3,4,5 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 772 

Cena pozemku bez staveb   Kč 3 185 719,76 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 



LXXI 

 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 



LXXII 

 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P23 – Ivanovice p.č. 545/70 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Ivanovice 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Ivanovice 

Pozemek   p.č. 545/70 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 724 

Druh pozemku dle KN     Orná půda 

Druh pozemku dle skutečnosti     Orná půda 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD 

nákladově), 14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 

36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční 

koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 3,4,5 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 
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Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 724 

Cena pozemku bez staveb   Kč 2 987 643,92 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 
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4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P24 – Ivanovice p.č. 537/27 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 
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Obec (městská část)     Ivanovice 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Ivanovice 

Pozemek   p.č. 537/27 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 830 

Druh pozemku dle KN     ovocný sad 

Druh pozemku dle skutečnosti     orná půda 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 3,4,5 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 830 

Cena pozemku bez staveb   Kč 3 425 061,40 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   
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Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 
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8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P25 – Ivanovice p.č. 537/7 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Ivanovice 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Ivanovice 

Pozemek   p.č. 537/7 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 680 

Druh pozemku dle KN     ovocný sad 

Druh pozemku dle skutečnosti     ovocný sad  

Stavba na parcele      ne 
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Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 3,4,5 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 680 

Cena pozemku bez staveb   Kč 2 806 074,40 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 
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5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 
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2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P26 – Sadová p.č. 213/2 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Kr. Pole 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Sadová 

Pozemek   p.č. 213/2 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 1046 

Druh pozemku dle KN     zahrada 

Druh pozemku dle skutečnosti     zahrada 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 
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Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 1 046 

Cena pozemku bez staveb   Kč 4 316 402,68 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 
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Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 
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P27 – Sadová p.č. 255/2 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Kr. Pole 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Sadová 

Pozemek   p.č. 255/2 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 505 

Druh pozemku dle KN     zahrada 

Druh pozemku dle skutečnosti     zahrada 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 505 
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Cena pozemku bez staveb   Kč 2 083 922,90 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 
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6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P28 - Sadová p.č. 243/8 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Kr. Pole 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 
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Katastrální území     Sadová 

Pozemek   p.č. 243/8 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 919 

Druh pozemku dle KN     zahrada 

Druh pozemku dle skutečnosti     zahrada 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 919 

Cena pozemku bez staveb   Kč 3 792 327,02 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 
Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 
V. 0,00 
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součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 
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Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P29 - Sadová p.č. 227/1 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Kr. Pole 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Sadová 

Pozemek   p.č. 227/1 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 662 

Druh pozemku dle KN     zahrada 

Druh pozemku dle skutečnosti     zahrada 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD 

nákladově), 14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 

36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční 

koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   
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Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 662 

Cena pozemku bez staveb   Kč 2 731 795,96 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 
Použitá 

hodnota 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, nebo 

pozemek, jehož součástí je 

stavba (stejný vlastník), 

nebo jednotka, nebo 

jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 
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Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

  
Použitá 

hodnota 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku a 

životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

Doporučená 

hodnota 

Použitá 

hodnota 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 
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5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P30 - Sadová p.č. 150/12 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Kr. Pole 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Sadová 

Pozemek   p.č. 150/12 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 2938 

Druh pozemku dle KN     zahrada 

Druh pozemku dle skutečnosti     zahrada 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 
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Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 2 938 

Cena pozemku bez staveb   Kč 12 123 892,04 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 
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5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P31 - Sadová p.č. 196/16 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Kr. Pole 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 
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Katastrální území     Sadová 

Pozemek   p.č. 196/16 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 2140 

Druh pozemku dle KN     zahrada 

Druh pozemku dle skutečnosti     zahrada 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 2 140 

Cena pozemku bez staveb   Kč 8 830 881,20 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 
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3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 
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1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P32 – Sadová p.č. 248/7 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Kr. Pole 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Sadová 

Pozemek   p.č. 248/7 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 940 

Druh pozemku dle KN     zahrada 

Druh pozemku dle skutečnosti     zahrada 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 
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Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 940 

Cena pozemku bez staveb   Kč 3 878 985,20 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, 

nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 

vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

  

Použitá 

hodnot

a 



XCVIII 

 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásm

a 

Doporučen

á hodnota 

Použitá 

hodnot

a 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku 

do 15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

P33 – Kr. Pole 4310/4 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění 
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Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno - město 

Obec (městská část)     Kr. Pole 

Typ obce     Statut. Město Brno 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 973 

Katastrální území     Kr. Pole 

Pozemek   p.č. 4310/4 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 550 

Druh pozemku dle KN     zahrada 

Druh pozemku dle skutečnosti     zahrada 

Stavba na parcele      ne 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 

14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty 

porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 

  ano/ne  ne 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve 

funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 

a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

vp m2   

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 

jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno - město, oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 893,00 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,060 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab 3 pro pozemky zastavěné 

nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, 

pro stavby pro obchod a administrativu, nebo tab. 4 - 

garáže, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje a pro 

zemědělství) 

IP  -- 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,060 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 4126,58 

Koeficient redukce na výměru pozemků v jednotném 

funkčním celku (§ 5 odst. 5) 
    1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 550 

Cena pozemku bez staveb   Kč 2 269 619,00 

Jednotková cena pozemku   Kč/m2 4126,58 

 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1   
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Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma Číslo kval. pásma 
Použitá 

hodnota 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s 

nemovitými věcmui 

Poptávka je vyšší než 

nabídka 
III. 0,06 

2 Vlastnicke vztahy 

Nezastavěný pozemek, nebo 

pozemek, jehož součástí je 

stavba (stejný vlastník), 

nebo jednotka, nebo 

jednotka se 

spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

V. 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nem. věci 

Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území  
II. 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. prodej podílu, pronájem) 
Bez vlivu II. 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,06 Index IT = 1,060 

      

      
Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3   

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Rezidenční stavby (byty, bytové a rodinné domy)  v obcích nad 2000 obyvatel 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

  
Použitá 

hodnota 

1 
Druh a účel užití stavby (Druh hlavní 

stavby v jednotném funkčním celku) 

Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku a 

životní prostředí 
Rezidenční zástavba I. 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce III. -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 

všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 

I. 0,00 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská 

vybavenost obce 

I. 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Příjezd po zpevněné 

komunikace, s možností 

parkování na pozemku 

VII. 0,01 

7 Hromadná doprava* 

 Zastávka od 201 m do 

1000m včetně MHD - 

špatná dostupnost centra 

obce 

II. -0,01 

8 
Poloha pozemku z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 

využití stavby na pozemku 
III. 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 
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10 Nezaměstnanost Nižší než je průměr v kraji III. 0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 2 až 11= 0,00 Index IP = 1,000 

      

      
Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2   

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

Doporučená 

hodnota 

Použitá 

hodnota 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II. 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  

Svažitost terénu pozemku do 

15% včetně; ostatní 

orientace  

IV. 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I. 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 0,00 Index IO = 1,000 

 

 


