
Příloha č. 2

Způsob výpočtu výše bezdůvodného obohacení manželů Zímových

Vzhledem k tomu, že části pozemků p.č. 192/2 (zahrada) o výměře 185 m2 a p.č. 185/9 
(ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 207 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova byly užívány 
manžely MUDr. Pavlem a Mgr. Evou Zímovými jako zahrádky, přičemž nájemné za nájem 
takových pozemků bylo stanoveno vnitřním předpisem Rady města Přerova č. 2/04, č. 16/07 
a č. 7/09 ve výši 1,- Kč/m2/rok a pozemky p.č. 192/4 a 185/10 v k.ú. Kozlovice u Přerova 
byly zastavěny rodinným domem č.p. 212, přičemž nájemné za nájem takových pozemků 
bylo stanoveno vnitřním předpisem Rady města Přerova č. 2/04, který nabyl účinnosti dnem 
1.4.2004, ve výši 10,- Kč/m2/rok, vnitřním předpisem č. 16/07, který nabyl účinnosti dnem 
5.7.2007, ve výši 25,- Kč/m2/rok, a vnitřním předpisem č. 7/09, který nabyl účinnosti dnem 
14.5.2009, ve výši 25,- Kč/m2/rok), byla výše bezdůvodného obohacení manželů 
MUDr. Pavla a Mgr. Evy Zímových stanovena na 43.368,26 Kč:

a) bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku p.č. 185/9 (ostatní plocha – jiná 
plocha) o výměře 207 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova bez právního důvodu v době 
od 24.5.1991 do 1.10.2013 (tj. 22 let a 131 dnů), ve výši 4.628,29 Kč:

        207 m2 x 1,- Kč/m2/rok x 22 let = 4.554,- Kč
         207 m2 x 1,- Kč/m2/rok x 131/365 dnů = 74,29 Kč

b) bezdůvodné obohacení za užívání pozemku p.č. 185/10 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 99 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova bez právního důvodu v době od 24.5.1991 
do 4.7.2007 (tj. 16 let a 42 dnů), ve výši  15.953,92 Kč:

        99 m2 x 10,- Kč/m2/rok x 16 let = 15.840,- Kč
         99 m2 x 10,- Kč/m2/rok x 42/365 dnů = 113,92 Kč

c) bezdůvodné obohacení za užívání pozemku p.č. 185/10 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 99 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova bez právního důvodu v době od 5.7.2007 
do 1.10.2013 (tj. 6 let a 89 dnů), ve výši 15.453,49 Kč:

        99 m2 x 25,- Kč/m2/rok x 6 let = 14.850,- Kč
         99 m2 x 25,- Kč/m2/rok x 89/365 dnů = 603,49 Kč

d) bezdůvodné obohacení za užívání id. ½ části pozemku p.č. 192/2 (zahrada) o výměře 
185 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova bez právního důvodu v době od 24.5.1991 
do 14.5.2012 (tj. 20 let a 356 dnů), ve výši 1.940,22 Kč:

        ½ x 185 m2 x 1,- Kč/m2/rok x 20 let = 1.850,- Kč
         ½ x 185 m2 x 1,- Kč/m2/rok x 326/365 dnů = 90,22 Kč

e) bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku p.č. 192/2 (zahrada) o výměře 185 m2

v k.ú. Kozlovice u Přerova bez právního důvodu v době od 15.5.2012 do 1.10.2013 
(tj. 1 rok a 140 dnů), ve výši 255,96 Kč:

        185 m2 x 1,- Kč/m2/rok x 1 rok = 185,- Kč
         185 m2 x 1,- Kč/m2/rok x 140/365 dnů = 70,96 Kč

f) bezdůvodné obohacení za užívání id. ½ pozemku p.č. 192/4 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 30 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova bez právního důvodu v době od 24.5.1991 
do 4.7.2007 (tj. 16 let a 42 dnů) ve výši  2.417,26 Kč:

        ½ x 30 m2 x 10,- Kč/m2/rok x 16 let = 2.400,- Kč
         ½ x 30 m2 x 10,- Kč/m2/rok x 42/365 dnů = 17,26 Kč



g) bezdůvodné obohacení za užívání id. ½ pozemku p.č. 192/4 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 30 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova bez právního důvodu v době 
od 5.7.2007 do 14.5.2012 (tj. 4 roky a 314 dnů)  ve výši 1.822,60 Kč: 

         ½ x 30 m2 x 25,- Kč/m2/rok x 4 roky = 1.500,- Kč
         ½ x 30 m2 x 25,- Kč/m2/rok x 314/365 dnů = 322,60 Kč

h) bezdůvodné obohacení za užívání pozemku p.č. 192/4 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 30 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova bez právního důvodu v době od 15.5.2012 
do 1.10.2013 (tj. 1 rok a 140 dnů) ve výši 1.037,67 Kč:

        30 m2 x 25,- Kč/m2/rok x 1 rok = 750,- Kč
         30 m2 x 25,- Kč/m2/rok x 140/365 dnů = 287,67 Kč.


