
 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 

č. 1645-109/16 

O ceně pozemku parc.č.st. 9/3, jehož součástí je stavba ( zem.stav. bez čp/če ), 

pozemku parc.č.st. 9/5, jehož součástí je stavba ( zem.stav. bez čp/če ),  

pozemku zahrady parc.č. 1171 v obci Jemnice a k.ú. Louka u Jemnice, okr. Třebíč 

 

 
 

Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Jiří Tomek                                       

Exekutorský úřad Třebíč, 

Bráfova 58 

67401 Třebíč 

Účel znaleckého posudku: Zjištění obvyklé ceny výše uvedených nemovitých 

věcí pro účel exekučního řízení  

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 

Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 

340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb. a č. 53/2016 Sb., podle stavu ke dni 23.8.2016 

znalecký posudek vypracovala: 

 Ing. Martina Dlabajová 

 1. máje 21 

 676 02 Moravské Budějovice 

   

Počet stran: 33 včetně titulního listu a 5 stran příloh. Objednateli se předává ve třech vyhotoveních. 

V Mor. Budějovicích 5.9.2016                                                                                                Výtisk B 
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A. NÁLEZ 

1. Znalecký úkol 

Znalecký posudek o obvyklé ceně výše uvedených nemovitých věcí, t.j.  

pozemku parc.č.st. 9/3, jehož součástí je stavba ( zem.stav. bez čp/če ), pozemku parc.č.st. 9/5, 

jehož součástí je stavba ( zem.stav. bez čp/če ), pozemku zahrady parc.č. 1171 v obci Jemnice a k.ú. 

Louka u Jemnice, okr. Třebíč,  

byl vyžádán soudním exekutorem JUDr. Jiřím Tomkem v srpnu 2016. Znalecký posudek má být 

zpracován podle právního a skutečného stavu ke dni ocenění t.j. k 23.8.2016. Účelem ocenění je 

zjištění obvyklé ceny pro účel exekučního řízení k výše uvedeným nemovitým věcem. 

2. Základní informace 

Název předmětu ocenění: Pozemek parc.č.st. 9/3, jehož součástí je zem.stavba bez čp/če, 

pozemek parc.č.st. 9/5, jehož součástí je zem.stavba bez čp/če, 

pozemek zahrady parc.č. 1171 

Adresa předmětu ocenění: k.ú. Louka u Jemnice 

 675 31 Jemnice 

Kraj: Kraj Vysočina 

Okres: Třebíč 

Obec: Jemnice 

Katastrální území: Louka u Jemnice 

Počet obyvatel: 4 087 

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 270,00 Kč/m
2 

 

Koeficienty obce 

Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce - 2001 - 5000 obyvatel II  0,80 

O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV  0,60 

O3. Poloha obce - V ostatních případech VI  0,80 

O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, 

kanalizace a plyn 

I  1,00 

O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční a autobusová zastávka II  0,95 

O6. Občanská vybavenost v obci - Komplexní vybavenost (obchod, 

služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) 

služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,00 

 

Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 463,00 Kč/m
2 

3. Prohlídka a zaměření 

Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 23.8.2016 bez přítomnosti majitele nemovitých věcí. 

4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

1. Usnesení o ustanovení znalce v exekučním řízení a uložení vypracování posudku o obvyklé ceně 

předmětných nemovitých věcí - jednací číslo 093 EX 746/07-63 

2. Výpis z KN vedený u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina podle LV 22 pro obec Jemnice a 

k.ú. Louka u Jemnice, vyhotovený dálkovým přístupem dne 3.2.2015  

3. Ortofoto katastrální mapy k.ú. Louka u Jemnice s vyznačením polohy oceň. nemovitých věcí 

4. Skutečnosti a výměry zjištěné znalcem na místě samém 
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5. Jiné podklady k vypracování tohoto znaleckého posudku nebyly předloženy. Veškeré potřebné 

údaje k jeho zpracování čerpal znalec z podkladů výše uvedených 

6. K zaměření nemovitosti byl použit laserový dálkoměr HILTI PD42; o výsledcích místního šetření 

byly provedeny příslušné zápisy a nákresy 

7. Informace z internetových stránek - www. sreality.cz, www. jiho.moravskereality.cz 

8. Výsledný znalecký posudek byl zpracován za použití platného oceňovacího předpisu na PC 

pomocí softwarového vybavení NEMExpress AC fy PLUTO-OLT Praha 2016, v.3.5.6. 

9. Platným oceňovacím předpisem je vyhl.MF ČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhl.č. 199/2014 Sb., 

ve znění vyhl.č. 345/2015 Sb., ve znění vyhl.č. a vyhl.č. 53/2016 Sb. o provedení některých 

ustanovení zák.č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

5. Vlastnické a evidenční údaje 

Vlastník stavby: František Fučík, č. p. 32, 675 21 Pokojovice, vlastnictví: výhradní 

Vlastník pozemku: František Fučík, č. p. 32, 675 21 Pokojovice, vlastnictví: výhradní 

 

6. Dokumentace a skutečnost 

K vypracování znaleckého posudku o ceně daných nemovitých věcí byly předloženy podklady, jak 

výše uvedeno. Projektová dokumentace nebyla k dispozici, a proto ocenění vychází ze stavu 

nemovitých věcí, který byl zjištěn při místním šetření dne 23.8.2016. Ohledání nemovitých věcí 

bylo provedeno pouze z venkovní části z důvodu neumožnění přístupu do objektů ( majitel 

nemovitých věcí si nepřevzal doporučený dopis, kterým byl vyzván k zpřístupnění nemovit. věcí ). 

Rozměry objektů byly získány při místním šetření, dále z na místě pořízené fotodokumentace a z 

ortofota získaného z internetových stránek ( www.nahlizenidokn.cuzk.cz ). Doplňující informace o 

nemovitých věcech ( stáří, napojení na inž.sítě, kce a vybavení ) byly získány od majitelů 

sousedních objektů. K ocenění je tedy přikročeno na základě zjištěného způsobu užívání objektů, 

zjištěného provedení a technického stavu. 

Vzhledem k účelu zhotovení znaleckého posudku je přikročeno k ocenění nemovitých věcí i 

obvyklou cenou. 

 
Součástí znaleckého posudku je rovněž stanovení ceny administrativní dle platného oceňovacího 

předpisu, v tomto případě se jedná o oceňovací vyhl. MF ČR č. 441/2013 Sb., ve znění 

vyhl.č.199/2014 Sb., vyhl.č.345/2015 Sb. a vyhl.č. 53/2016 Sb..  

Stavební pozemky parc.č.st. 9/3 a parc.č.st. 9/5 - zastavěné plochy a nádvoří, a pozemek zahrady 

parc.č. 1171, který tvoří s uvedenými stavebními pozemky jednotný funkční celek,   budou oceněny 

podle § 3 a § 4 odst. 1 a příl.č.2 tab.2 a příl.č. 3 tab.č.1, č.2 a č.4  k cit.vyhl.. Zem.stav. bez čp/če 

postavené na parc.č.st. 9/3 a zem.stav. bez čp/če postavené na parc.č.st. 9/5,  jsou oceněny 

nákladovým způsobem dle § 10, §11 a §12 a příl.č. 8 vyhl. č. 441/2013 Sb., ve znění 

vyhl.č.199/2014 Sb. a vyhl.č. 345/2015 Sb. a vyhl.č. 53/2016 Sb.. Pro účely ocenění se jedná u 

zem.stav. na parc.č.st. 9/3 o budovu typu Z - budovy pro zemědělství ( skladování a úprava 

zeměd.produktů ), SKP 46.21.15.3.1., kód CZ-CC 12712 ), u zem.stav. na parc.č.st. 9/5 o budovu 

typu O - budovy pro zemědělství, živočišná produkce, SKP 46.21.15.2.1., kód CZ-CC 12713 ). 

Trvalé porosty na parc.č. 1171 jsou oceněny dle § 47 a odst. 5 cit.vyhl. - zjednodušeným způsobem. 

 
Stanovení obvyklé ceny daných nemovitých věcí včetně jejich součástí ( zeměd.stav. ) bude 

provedeno na základě  

 metoda porovnání tržních hodnot ( inzerovaných cen ) 
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7. Celkový popis nemovité věci 

Oceňované nemovité věci se nacházejí cca 3 km SZ směrem od zastavěného území Jemnice, v 

osadě Louka, jež je částí města Jemnice, v areálu bývalého statku, který patřil majitelům 

jemnického panství. 

Na parc.č.st. 9/3 je postaven zeměd.objekt bez čp/če ( krajní z řady stodol ), který je jednopodlažní, 

zděný, zastřešený sedlovými střechami ( dvě výškové úrovně hřebene ). Na parc.č.st. 9/5 se nachází 

zeměd.objekt bez čp/če, který je vnitřní částí bývalého kravína - z obou stran sousedí s částmi, které 

jsou ve vlastnictví jiných majitelů. Objekt je jednopodlažní, zděný, zastřešený sedlovou střechou. 

Pozemek parc.č. 1171 je zahradou, která sousedí s parc.č.st. 9/3, je zarostlá ovocnými a okrasnými 

trvalými porosty, které nejsou udržované ani pěstebně dotčené, jsou z převážné části přestárlé, část 

vzniklá náletem. Oceňované pozemky jsou mírně svažité k JV, přístupné jsou přes nezpevněné 

plochy sousedních pozemků.  

Pozemky lze napojit na el.energii, v dosahu cca 50 m je veř.kanalizace i plyn, v dané lokalitě je 

soukromý vodovod.  

 
V Louce, která je částí Jemnice, od které je vzdálena cca 3 km, není žádná obč.vybavenost, 

dopravní obslužnost je zajištěna autobusovou dopravou.  
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8. Obsah znaleckého posudku 

A. Nález 

B. Posudek I. – ocenění podle platného oceňovacího předpisu  

1. Ocenění staveb 

1.1. Hlavní stavby 

1.1.1. Zem.stavení na parc.č.st. 9/3 

1.1.2. Zem.stavení na parc.č.st. 9/5 

2. Ocenění pozemků 

2.1. Pozemek parc.č.st. 9/3 

2.2. Pozemek parc.č.st. 9/5 

2.3. Pozemek parc.č. 1171 

3. Ocenění trvalých porostů 

3.1. Trvalé porosty na parc.č. 1171 

 

C. Posudek II. – stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí 

C1. Hodnota stanovená porovnávací metodou 

1. Pozemek parc.č.st. 9/3, vč. zem.stav. bez čp/če 
2. Pozemek parc.č.st. 9/5 vč. zem.stav. bez čp/če 
3. Pozemek parc.č. 1171 

 

D. Rekapitulace  

E. Závěr  

F. Znalecká doložka  

G. Seznam příloh  
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B. POSUDEK  I. – ocenění dle platného oceňovacího předpisu 

Oceňovací předpis 

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., 

č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 

303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 

199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb. a č. 53/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 151/1997 Sb.  

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než 

nabídka 

I  -0,06 

2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se 

spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost - Pozitivní nebo stabilizovaná 

území v historických jádrech obcí, lázeňských a horských středisek 

- viz popis pozemku 

III  0,02 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené - Vlivy snižující cenu - viz popis pozemku I  -0,20 

6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 

IV  1,00 

  
5 

 

Index trhu IT = P6 * (1 + Pi) = 0,760 

  i = 1 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Zemědělství 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 

celku 

I  0,30 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku - Rezidenční zástavba, 

rekreační stavby 

I  -0,01 

3. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce - Pozemek lze 

napojit pouze na některé sítě v obci 

II  0,00 

4. Dopravní dostupnost - Bez možnosti příjezdu nebo příjezd po 

nezpevněné komunikaci 

I  -0,01 

5. Parkovací možnosti - Omezené parkovací možnosti I  -0,02 

6. Výhodnost polohy pozemku z hlediska komerční využitelnosti - 

Poloha bez vlivu na komerční využití 

II  0,00 

7. Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy snižující cenu I  -0,25 

 

  
7 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,213 

  i = 2 

Koeficient pp = IT * IP = 0,162 
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1. Ocenění staveb 

 

1.1. Hlavní stavby 

1.1.1. Zem.stavení na parc.č.st. 9/3 
Předmětem ocenění je zemědělské stavení bez čp/če na parc.č.st. 9/3. Jedná se o krajní objekt v řadě 

zemědělských stavení a o část stodoly, jejíž zbývající část vlastní jiný majitel. Zeměd.stavení je 

zděné, není podsklepené, je jednopodlažní, zastřešené sedlovými střechami ( s dvěma výškovými 

úrovněmi hřebene ).  

Stavba je patrně založena na kamenných základech bez izolace proti zemní vlhkosti, nosná kce je 

zděná ze smíšeného zdiva na tl. zdí 40-50 cm, strop chybí. Střechy jsou sedlové, krov dřevěný, 

napadený dřevokaznými škůdci, krytina je z pálených tašek - rozvolněná, chybějící tašky ( do 

objektu zatéká ). Klempířské konstrukce chybí. Podlahy jsou z dusané hlíny, vnitřní i venkovní 

omítky jsou vápenné, z převážné části opadané. Jsou osazena dřevěná vrata, okna chybí.  El. není 

zavedena, bleskosvod není osazen.   

Zeměd.stavení bylo postaveno cca  v  polovině osmdesátých let 19.století. Předpokládám, že cca 

před 70ti lety byla provedena výměna některých prvků krátkodobé životnosti. V době ocenění je 

objekt ve špatném technickém stavu, údržba nedostatečná.  

Objekt je budovou - nesplňuje definici haly ( halou je stavba o jednom nebo více podlažích, ve 

kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, 

podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého 

prostoru minimálně 400 m
3
, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby).  

Zemědělské stavení je oceněno nákladovým způsobem dle § 10, §11 a §12 a příl.č. 8 vyhl. č. 

441/2013 Sb., ve znění vyhl.č.199/2014 Sb. a vyhl.č. 345/2015 Sb. a vyhl.č. 53/2016 Sb.. Pro účely 

ocenění se jedná o budovu typu Z - budovy pro zemědělství ( skladování a úprava zeměd.produktů 

), SKP 46.21.15.3.1., kód CZ-CC 12712 ) se základní cenou 2 115,- Kč/m
3
 obestavěného prostoru. 

Vlastní ocenění je provedeno podle obest. prostoru v m
3
, vypočteného z rozměrů naměřených při 

místním šetření. Tato hodnota je  násobena koeficienty K1, K2, K3, K4 a K5, v konečné fázi potom 

též koeficientem Ki. Koef. K2 je vypočten na základě průměrné zastavěné plochy budovy, koef. K3 

je vypočten na základě průměrné výšky podlaží budovy. Koef. vybavenosti K4 je vypočten na 

základě porovnání znaků na objektu se vyskytujících se znaky a vybavením dle příl.č. 8 k cit.vyhl.. 

Koeficienty K1, K5, Ki jsou dány vyhláškou ( příl.č. 10, 20 a 41 ). Takto zjištěná základní cena je 

potom upravena opotřebením, které je vypočtené analytickou metodou. Zjištěné opotřebení 

odpovídá špatnému stavu objektu. Takto určená cena stavby nákladovým způsobem se dále dle § 10 

cit.vyhl. vynásobí koef. úpravy ceny dle polohy a trhu dle § 4 odst. 1 cit.vyhl. ( viz ocenění 

pozemku parc.č. st. 9/3 ).  

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: Z. budovy pro zemědělství (skladování a úprava 

zemědělských produktů) 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1271 

 
Výpočet jednotlivých ploch 

Podlaží Plocha  [m
2
] 

1.NP 16,90*12,60 =  212,94 
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Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží 
Zastavěná 

plocha 

Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  212,94 m
2 

 4,80 m  1 022,11 

Součet   212,94 m
2   1 022,11 

 
Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 1 022,11 /212,94 = 4,80 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 212,94 / 1 = 212,94 m
2 

 

Obestavěný prostor 

Výpočet jednotlivých výměr 

Název Obestavěný prostor   

vrchní stavba 16,90*12,60*4,80 =  1 022,11 m
3 

zastřešení 16,90*12,60*5,64/2 =  600,49 m
3 

 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 

Název Typ Obest. prostor 

vrchní stavba NP  1 022,11 m
3 

zastřešení Z  600,49 m
3 

Obestavěný prostor - celkem:   1 622,60 m
3 

 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  

A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací kamenné bez izolace P 100 

2. Svislé konstrukce smíšené tl. 40-50 cm S 100 

3. Stropy chybí C 100 

4. Krov, střecha sedlová střecha, dřevěný krov S 100 

5. Krytiny střech pálená taška S 100 

6. Klempířské konstrukce chybí C 100 

7. Úprava vnitřních povrchů vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů vápenné omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické  X 100 

10. Schody chybí C 100 

11. Dveře chybí C 100 

12. Vrata dřevěná S 100 

13. Okna chybí C 100 

14. Povrchy podlah dusaná hlína P 100 

15. Vytápění  X 100 

16. Elektroinstalace chybí C 100 

17. Bleskosvod chybí C 100 

18. Vnitřní vodovod  X 100 

19. Vnitřní kanalizace  X 100 
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20. Vnitřní plynovod  X 100 

21. Ohřev teplé vody  X 100 

22. Vybavení kuchyní  X 100 

23. Vnitřní hygienické vyb.  X 100 

24. Výtahy  X 100 

25. Ostatní chybí C 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koef. Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací P  13,10 100  0,46  6,03 

2. Svislé konstrukce S  30,40 100  1,00  30,40 

3. Stropy C  13,80 100  0,00  0,00 

4. Krov, střecha S  7,00 100  1,00  7,00 

5. Krytiny střech S  2,90 100  1,00  2,90 

6. Klempířské konstrukce C  0,70 100  0,00  0,00 

7. Úprava vnitřních povrchů S  3,90 100  1,00  3,90 

8. Úprava vnějších povrchů S  2,70 100  1,00  2,70 

9. Vnitřní obklady keramické X  0,00 100  1,00  0,00 

10. Schody C  1,80 100  0,00  0,00 

11. Dveře C  2,40 100  0,00  0,00 

12. Vrata S  3,00 100  1,00  3,00 

13. Okna C  3,40 100  0,00  0,00 

14. Povrchy podlah P  3,00 100  0,46  1,38 

15. Vytápění X  0,00 100  1,00  0,00 

16. Elektroinstalace C  6,10 100  0,00  0,00 

17. Bleskosvod C  0,40 100  0,00  0,00 

18. Vnitřní vodovod X  0,00 100  1,00  0,00 

19. Vnitřní kanalizace X  0,00 100  1,00  0,00 

20. Vnitřní plynovod X  0,00 100  1,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody X  0,00 100  1,00  0,00 

22. Vybavení kuchyní X  0,00 100  1,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. X  0,00 100  1,00  0,00 

24. Výtahy X  0,00 100  1,00  0,00 

25. Ostatní C  5,40 100  0,00  0,00 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  57,31 

Koeficient vybavení K4:  0,5731 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  OP 

[%] 

Část 

[%] 

K UP 

[%] 

PP 

[%] 

St. Živ. Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací P 13,10 100,00 0,46 6,03 10,53 170 180 94,44 9,9445 

2. Svislé konstrukce S 30,40 100,00 1,00 30,40 53,04 170 180 94,44 50,0910 
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4. Krov, střecha S 7,00 100,00 1,00 7,00 12,21 170 175 97,14 11,8608 

5. Krytiny střech S 2,90 100,00 1,00 2,90 5,06 70 72 97,22 4,9193 

7. Úprava vnitřních povrchů S 3,90 100,00 1,00 3,90 6,81 70 70 100,00 6,8100 

8. Úprava vnějších povrchů S 2,70 100,00 1,00 2,70 4,71 70 70 100,00 4,7100 

12. Vrata S 3,00 100,00 1,00 3,00 5,23 70 75 93,33 4,8812 

14. Povrchy podlah P 3,00 100,00 0,46 1,38 2,41 170 170 100,00 2,4100 

Opotřebení: 95,6 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m
3
]: =  2 115,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9510 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,7375 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,5731 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,0000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,1390 

Základní cena upravená  [Kč/m
3
] =  1 707,50 

Plná cena: 1 622,60 m
3
 * 1 707,50 Kč/m

3 
=  2 770 589,50 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 95,6 % /100) *  0,044 

Nákladová cena stavby CSN =  121 905,94 Kč 

Koeficient pp *  0,162 

Cena stavby CS =  19 748,76 Kč 

Zem.stavení na parc.č.st. 9/3 - zjištěná cena =  19 748,76 Kč 

 

1.1.2. Zem.stavení na parc.č.st. 9/5 
Předmětem ocenění je zemědělské stavení bez čp/če na parc.č.st. 9/5. Jedná se o vnitřní část objektu 

bývalého kravína, jehož krajní části vlastní další dva majitelé. Zeměd.stavení je zděné, není 

podsklepené, je jednopodlažní, zastřešené sedlovou střechou.  

Stavba je patrně založena na kamenných základech bez izolace proti zemní vlhkosti, nosná kce je 

zděná ze smíšeného zdiva na tl. zdí 40-50 cm, zastropený klenbou. Střecha je sedlová, krov 

dřevěný, krytina je z pálených tašek - místy rozvolněná. Klempířské konstrukce jsou 

z pozinkovaného plechu, napadené rzí. Podlahy jsou ze stájové dlažby, vnitřní i venkovní omítky 

jsou vápenné, místy opadané. V této části bývalého kravína nejsou osazena žádná vrata ani dveře 

(přístup do oceňované části přes krajní část, ve vlastnictví jiného majitele), okna ocel. tabulková.  

El. zavedena pouze světelná - v době ocenění odpojena, bleskosvod je osazen.   

Zeměd.stavení bylo postaveno cca  v  polovině osmdesátých let 19.století. Předpokládám, že cca 

před 50ti lety byla provedena výměna některých prvků krátkodobé životnosti. V době ocenění je 

objekt ve špatném technickém stavu, údržba nedostatečná.  

Objekt je budovou - nesplňuje definici haly ( halou je stavba o jednom nebo více podlažích, ve 

kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, 

podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého 

prostoru minimálně 400 m
3
, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby).  

Zemědělské stavení je oceněno nákladovým způsobem dle § 10, §11 a §12 a příl.č. 8 vyhl. č. 

441/2013 Sb., ve znění vyhl.č.199/2014 Sb. a vyhl.č. 345/2015 Sb. a vyhl.č. 53/2016 Sb.. Pro účely 

ocenění se jedná o budovu typu O - budovy pro zemědělství, živočišná produkce, SKP 

46.21.15.2.1., kód CZ-CC 12713 ) se základní cenou 2 695,- Kč/m
3
 obestavěného prostoru. Vlastní 

ocenění je provedeno podle obest. prostoru v m
3
, vypočteného z rozměrů naměřených při místním 
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šetření a odměřením z fotodokumentace pořízené při místním šetření ( do objektu nebyl zajištěn 

přístup, nebylo možno změřit výšku krovu ). Tato hodnota je  násobena koeficienty K1, K2, K3, K4 a 

K5, v konečné fázi potom též koeficientem Ki. Koef. K2 je vypočten na základě průměrné zastavěné 

plochy budovy, koef. K3 je vypočten na základě průměrné výšky podlaží budovy. Koef. 

vybavenosti K4 je vypočten na základě porovnání znaků na objektu se vyskytujících se znaky a 

vybavením dle příl.č. 8 k cit.vyhl.. Koeficienty K1, K5, Ki jsou dány vyhláškou (příl.č. 10, 20 a 41). 

Takto zjištěná základní cena je potom upravena opotřebením, které je vypočtené analytickou 

metodou. Zjištěné opotřebení odpovídá špatnému stavu objektu. Takto určená cena stavby 

nákladovým způsobem se dále dle § 10 cit.vyhl. vynásobí koef. úpravy ceny dle polohy a trhu dle § 

4 odst. 1 cit.vyhl. ( viz ocenění pozemku parc.č. st. 9/5 ).  

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12: O. budovy pro zemědělství živočišná produkce 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1271 

 
Výpočet jednotlivých ploch 

Podlaží Plocha  [m
2
] 

1.NP 11,40*10,20 =  116,28 

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Podlaží 
Zastavěná 

plocha 

Konstr. 

výška 
Součin 

1.NP  116,28 m
2 

 3,50 m  406,98 

Součet   116,28 m
2   406,98 

 
Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP = 406,98 /116,28 = 3,50 m 

Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP = 116,28 / 1 = 116,28 m
2 

 

Obestavěný prostor 

Výpočet jednotlivých výměr 

Název Obestavěný prostor   

vrchní stavba 11,40*10,20*3,50 =  406,98 m
3 

zastřešení 11,40*10,20*(1,78+4,20/2) =  451,17 m
3 

 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 

Název Typ Obest. prostor 

vrchní stavba NP  406,98 m
3 

zastřešení Z  451,17 m
3 

Obestavěný prostor - celkem:   858,15 m
3 

 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 

(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, X = nehodnotí se) 

Konstrukce Provedení Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy vč. zemních prací kamenné pasy bez izolace P 100 

2. Svislé konstrukce smíšené tl. 40-50 cm S 100 
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3. Stropy klenba S 100 

4. Krov, střecha sedlová, dřevěný krov S 100 

5. Krytiny střech pálená taška S 100 

6. Klempířské konstrukce z pozink. plechu S 100 

7. Úprava vnitřních povrchů vápenné omítky S 100 

8. Úprava vnějších povrchů vápenné omítky S 100 

9. Vnitřní obklady keramické  X 100 

10. Schody chybí C 100 

11. Dveře chybí C 100 

12. Vrata chybí C 100 

13. Okna kovová tabulková S 100 

14. Povrchy podlah dlažba S 100 

15. Vytápění  X 100 

16. Elektroinstalace světelná S 100 

17. Bleskosvod ano S 100 

18. Vnitřní vodovod chybí C 100 

19. Vnitřní kanalizace chybí C 100 

20. Vnitřní plynovod  X 100 

21. Ohřev teplé vody chybí C 100 

22. Vybavení kuchyní  X 100 

23. Vnitřní hygienické vyb. chybí C 100 

24. Výtahy  X 100 

25. Ostatní chybí C 100 

26. Instalační pref. jádra  X 100 

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybavení   Obj. podíl 

[%] 

Část 

[%] 

Koef. Upravený 

obj. podíl 

1. Základy vč. zemních prací P  10,80 100  0,46  4,97 

2. Svislé konstrukce S  25,60 100  1,00  25,60 

3. Stropy S  11,70 100  1,00  11,70 

4. Krov, střecha S  6,90 100  1,00  6,90 

5. Krytiny střech S  2,80 100  1,00  2,80 

6. Klempířské konstrukce S  0,70 100  1,00  0,70 

7. Úprava vnitřních povrchů S  4,40 100  1,00  4,40 

8. Úprava vnějších povrchů S  3,10 100  1,00  3,10 

9. Vnitřní obklady keramické X  0,00 100  1,00  0,00 

10. Schody C  2,30 100  0,00  0,00 

11. Dveře C  2,40 100  0,00  0,00 

12. Vrata C  1,80 100  0,00  0,00 

13. Okna S  4,30 100  1,00  4,30 

14. Povrchy podlah S  3,20 100  1,00  3,20 

15. Vytápění X  0,00 100  1,00  0,00 

16. Elektroinstalace S  7,00 100  1,00  7,00 

17. Bleskosvod S  0,30 100  1,00  0,30 

18. Vnitřní vodovod C  2,40 100  0,00  0,00 

19. Vnitřní kanalizace C  2,30 100  0,00  0,00 
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20. Vnitřní plynovod X  0,00 100  1,00  0,00 

21. Ohřev teplé vody C  0,40 100  0,00  0,00 

22. Vybavení kuchyní X  0,00 100  1,00  0,00 

23. Vnitřní hygienické vyb. C  2,30 100  0,00  0,00 

24. Výtahy X  0,00 100  1,00  0,00 

25. Ostatní C  5,30 100  0,00  0,00 

26. Instalační pref. jádra X  0,00 100  1,00  0,00 

Součet upravených objemových podílů  74,97 

Koeficient vybavení K4:  0,7497 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu 

UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) 

Konstrukce, vybavení  OP 

[%] 

Část 

[%] 

K UP 

[%] 

PP 

[%] 

St. Živ. Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy vč. zemních prací P 10,80 100,00 0,46 4,97 6,63 170 180 94,44 6,2614 

2. Svislé konstrukce S 25,60 100,00 1,00 25,60 34,15 170 180 94,44 32,2513 

3. Stropy S 11,70 100,00 1,00 11,70 15,61 170 180 94,44 14,7421 

4. Krov, střecha S 6,90 100,00 1,00 6,90 9,20 170 180 94,44 8,6885 

5. Krytiny střech S 2,80 100,00 1,00 2,80 3,73 50 60 83,33 3,1082 

6. Klempířské konstrukce S 0,70 100,00 1,00 0,70 0,93 50 52 96,15 0,8942 

7. Úprava vnitřních povrchů S 4,40 100,00 1,00 4,40 5,87 50 52 96,15 5,6440 

8. Úprava vnějších povrchů S 3,10 100,00 1,00 3,10 4,13 50 52 96,15 3,9710 

13. Okna S 4,30 100,00 1,00 4,30 5,74 170 175 97,14 5,5758 

14. Povrchy podlah S 3,20 100,00 1,00 3,20 4,27 170 175 97,14 4,1479 

16. Elektroinstalace S 7,00 100,00 1,00 7,00 9,34 50 50 100,00 9,3400 

17. Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,40 50 55 90,91 0,3636 

Opotřebení: 95,0 % 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m
3
]: =  2 695,- 

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): *  0,9390 

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9768 

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): *  0,9000 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  0,7497 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,0000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,1390 

Základní cena upravená  [Kč/m
3
] =  3 567,56 

Plná cena: 858,15 m
3
 * 3 567,56 Kč/m

3 
=  3 061 501,61 Kč 

Koeficient opotřebení: (1- 95,0 % /100) *  0,050 

Nákladová cena stavby CSN =  153 075,08 Kč 

Koeficient pp *  0,162 

Cena stavby CS =  24 798,16 Kč 

Zem.stavení na parc.č.st. 9/5 - zjištěná cena =  24 798,16 Kč 

 

 



- 14 - 

 

2. Ocenění pozemků 

2.1. Pozemek parc.č.st. 9/3 
Jedná se o pozemek parc.č.st. 9/3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je zeměd.stavení bez čp/če. 

Výměra oceň.pozemku je 500 m
2
. Pozemek bude oceněn dle § 3 a § 4 odst. 1 cit.vyhl..Základní cena 

stavebního pozemku pro město Jemnice představuje 463,- Kč/m
2
 ( dle tab.č.1 příl.č. 2 cit.vyhl. činí zákl.cena 

stav.pozemků pro okres Třebíč 1 270,- Kč/m
2
, tato se upravuje dle tab.č.2 příl.č.2 cit.vyhl. koef. O1 - O6 ).  

 
Úprava zákl. ceny staveb.pozemku obce nevyjmen. v tab.č.1 - dle § 3 cit.vyhl. (příl.č.2, tab.č.2) 

 
O1 - Velikost obce podle počtu obyvatel   

znak II. - město Jemnice má 4 087 obyvatel; 

O2 - Hospodářsko-správní význam obce 

znak IV. - ostatní obce; 

O3 - Poloha obce 

znak VI. - Jemnice leží cca 35 km od hranice města Třebíč; 

O4 - Technická infrastruktura v obci 

znak I. - v Jemnici jsou veškeré IS; 

O5 - Dopravní obslužnost obce 

znak II. - v Jemnici jsou autobusové i železniční zastávky; 

O6 - Občanská vybavenost obce 

znak I. - v městě Jemnici je komplexní občan. vybavenost ( obchody služby, MŠ, ZŠ, pošta, 

kulturní i sportovní zařízení, zdravotnická zařízení );  

 
Základní  cena staveb. pozemku se dále upraví dle § 4 cit.vyhl.:   

 
Index trhu s nemovitými věcmi: ( příl.č.3, tab.č.1 ) 

 
1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi 

po obdobných nemovitých věcech je poptávka nižší než nabídka; 

2. Vlastnické vztahy 

na pozemku je postavena zeměd.stavba bez čp/če, která je ve vlastnictví stejného majitele; 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost nem.věci 

pozemek leží v lokalitě, která je dle ÚP určená pro obytnou výstavbu; 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost 

na prodejnost nepůsobí  negativně žádná jiná okolnost z titulu právních vztahů; 

5. Ostatní neuvedené 

na oceň.nem.věc působí negativně okolnost, že je zastavěná stavbou, která je ve špatném 

technickém stavu; 

6. Povodňové riziko 

pozemek se nachází v zóně se zanedbatelným rizikem povodně; 

 
Index omezujících vlivů pozemku: ( příl.č.3, tab.č.2 ) 

 
1. Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku 

tvar i výměra oceň. pozemku nemá omezující vliv na jeho využití;  

2. Svažitost pozemku a expozice 

oceň. pozemek je mírně svažitý k JV; 

3. Ztížené základové podmínky 

oceň. pozemek má neztížené základové podmínky; 
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4. Chráněná území a  ochranná pásma 

oceň. pozemek leží mimo chráněná území, na pozemek nezasahuje žádné ochr.pásmo; 

5. Omezení užívání pozemku 

na oceň. pozemek nepůsobí žádné omezení užívání; 

6. Ostatní neuvedené 

na oceň. pozemek nepůsobí žádné další omezující vlivy; 

 
Index polohy: ( příl.č. 3, tab.č. 4 ) 

 
1. Druh a účel užití stavby 

stavba, která je na pozemku postavena, je v KN vedena a v době ocenění užívaná jako 

zeměd.stavba; 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku  

oceň. pozemek se nachází v lokalitě bývalého statku, který náležel k jemnickému zámku, v okolí 

převažuje rezidenční  zástavba; 

3. Možnost napojení pozemku na IS, které jsou v obci 

oceň. pozemek lze napojit na el.energii, veř.kanalizace a plyn ve vzdálenosti cca 50 m, v lokalitě je 

soukromý vodovod; 

4. Dopravní dostupnost k hranici pozemku 

k hranici pozemku je přístup přes nezpevněné plochy sousedních pozemků; 

5. Parkovací možnosti 

v okolí oceň. pozemku jsou omezené možnosti parkování; 

6. Výhodnost  pozemku z hlediska komerční využitelnosti 

pozemek nelze komerčně využít;  

7. Vlivy ostatní neuvedené 

na oceň. pozemek působí negativně okolnost, že se nachází v lokalitě, která je od zast.území 

Jemnice vzdálena cca 3 km; 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,760 

Index polohy pozemku IP = 0,213 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar 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 ochr. pásma - Mimo chráněné území a ochr. pásmo I 0,00 

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

6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Pi = 1,000 

  i = 1 
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Celkový index I = IT * IO * IP = 0,760 * 1,000 * 0,213 = 0,162 

Staveb.pozemek zast.plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst.1 a pozemky od této ceny odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m
2
]  

Index Koef. 
Upr. cena 

[Kč/m
2
]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří  
§ 4 odst. 1  463,-  0,162    75,01 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zast. plocha a nádvoří st. 9/3 500,00 75,01  37 505,- 

Stavební pozemek celkem 500,00   37 505,- 

Pozemek parc.č.st. 9/3 - zjištěná cena =  37 505,- Kč 

 

2.2. Pozemek parc.č.st. 9/5 
Jedná se o pozemek parc.č.st. 9/5 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je zeměd.stavení bez čp/če. 

Výměra oceň.pozemku je 300 m
2
. Pozemek bude oceněn dle § 3 a § 4 odst. 1 cit.vyhl..Základní cena 

stavebního pozemku pro město Jemnice představuje 463,- Kč/m
2
 ( dle tab.č.1 příl.č. 2 cit.vyhl. činí zákl.cena 

stav.pozemků pro okres Třebíč 1 270,- Kč/m
2
, tato se upravuje dle tab.č.2 příl.č.2 cit.vyhl. koef. O1 - O6 ).  

 
Úprava zákl. ceny stav.pozemku obce nevyjmen. v tab.č.1 - dle § 3 cit.vyhl. ( příl.č. 2, tab.č.2 ) 

 
- viz pozemek parc.č.st. 9/3 

 
Základní  cena staveb. pozemku se dále upraví dle § 4 cit.vyhl.:   

 
Index trhu s nemovitými věcmi: ( příl.č.3, tab.č.1 ) 

 
- viz pozemek parc.č.st. 9/3 

 
Index omezujících vlivů pozemku: ( příl.č.3, tab.č.2 ) 

 
1. Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku 

tvar i výměra oceň. pozemku nemá omezující vliv na jeho využití;  

2. Svažitost pozemku a expozice 

oceň. pozemek je mírně svažitý k JV; 

3. Ztížené základové podmínky 

oceň. pozemek má neztížené základové podmínky; 

4. Chráněná území a  ochranná pásma 

oceň. pozemek leží mimo chráněná území, na pozemek nezasahuje žádné ochr.pásmo; 

5. Omezení užívání pozemku 

na oceň. pozemek nepůsobí žádné omezení užívání; 

6. Ostatní neuvedené 

na oceň. pozemek nepůsobí žádné další omezující vlivy; 
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Index polohy: ( příl.č. 3, tab.č. 4 ) 

 
- viz pozemek parc.č.st. 9/3 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,760 

Index polohy pozemku IP = 0,213 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar 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 

 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Pi = 1,000 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,760 * 1,000 * 0,213 = 0,162 

Stav. pozemek zast. plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m
2
]  

Index Koef. 
Upr. cena 

[Kč/m
2
]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří  
§ 4 odst. 1  463,-  0,162    75,01 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zast. plocha a nádvoří st. 9/5 300,00 75,01  22 503,- 

Stavební pozemek celkem 300,00   22 503,- 

Pozemek parc.č.st. 9/5 - zjištěná cena =  22 503,- Kč 
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2.3. Pozemek parc.č. 1171 
Jedná se o pozemek parc.č. 1171 - zahrada, která tvoří jednotný funkční celek s pozemkem parc.č.st. 9/3. 

Výměra oceň.pozemku je 1 000 m
2
. Pozemek bude oceněn dle § 3 a § 4 odst. 1 cit.vyhl..Základní cena 

stavebního pozemku pro město Jemnice představuje 463,- Kč/m
2
 ( dle tab.č.1 příl.č. 2 cit.vyhl. činí zákl.cena 

stav.pozemků pro okres Třebíč 1 270,- Kč/m
2
, tato se upravuje dle tab.č.2 příl.č.2 cit.vyhl. koef. O1 - O6 ).  

 
Úprava zákl. ceny staveb.pozemku obce nevyjmen. v tab.č.1 - dle § 3 cit.vyhl. (příl.č.2, tab.č.2) 

 
- viz pozemek parc.č.st. 9/3 

 
Základní  cena staveb. pozemku se dále upraví dle § 4 cit.vyhl.:   

 
Index trhu s nemovitými věcmi: ( příl.č.3, tab.č.1 ) 

 
1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi 

po obdobných nemovitých věcech je poptávka nižší než nabídka; 

2. Vlastnické vztahy 

pozemek je nezastavěný; 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost nem.věci 

pozemek leží v lokalitě, která je dle ÚP určená pro obytnou výstavbu; 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost 

na prodejnost nepůsobí  negativně žádná jiná okolnost z titulu právních vztahů; 

5. Ostatní neuvedené 

na oceň.nem.věc působí negativně okolnost, že je zarostlý neudržovanými trvalými porosty; 

6. Povodňové riziko 

pozemek se nachází v zóně se zanedbatelným rizikem povodně; 

 
Index omezujících vlivů pozemku: ( příl.č.3, tab.č.2 ) 

 
1. Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku 

tvar i výměra oceň. pozemku nemá omezující vliv na jeho využití;  

2. Svažitost pozemku a expozice 

oceň. pozemek je mírně svažitý k JV; 

3. Ztížené základové podmínky 

oceň. pozemek má neztížené základové podmínky; 

4. Chráněná území a  ochranná pásma 

oceň. pozemek leží mimo chráněná území, na pozemek nezasahuje žádné ochr.pásmo; 

5. Omezení užívání pozemku 

na oceň. pozemek nepůsobí žádné omezení užívání; 

6. Ostatní neuvedené 

na oceň. pozemek nepůsobí žádné další omezující vlivy; 

 
Index polohy: ( příl.č. 3, tab.č. 4 ) 

 
1. Druh a účel užití stavby 

stavba, se kterou je oceň. pozemek v jednotném funkčním celku, je v KN vedena a v době ocenění 

užívaná jako zeměd.stavba; 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku  

oceň. pozemek se nachází v lokalitě bývalého statku, který náležel k jemnickému zámku, v okolí 

převažuje rezidenční  zástavba; 
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3. Možnost napojení pozemku na IS, které jsou v obci 

oceň. pozemek lze napojit na el.energii, veř.kanalizace a plyn ve vzdálenosti cca 50 m, v lokalitě je 

soukromý vodovod; 

4. Dopravní dostupnost k hranici pozemku 

k hranici pozemku je přístup přes nezpevněné plochy sousedních pozemků; 

5. Parkovací možnosti 

v okolí oceň. pozemku jsou omezené možnosti parkování; 

6. Výhodnost  pozemku z hlediska komerční využitelnosti 

pozemek nelze komerčně využít;  

7. Vlivy ostatní neuvedené 

na oceň. pozemek působí negativně okolnost, že se nachází v lokalitě, která je od zast.území 

Jemnice vzdálena cca 3 km; 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nem.věcmi - Poptávka nižší než nabídka I  -0,06 

2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek  V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost - Pozitivní  III  0,02 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené - Vlivy snižující cenu - viz popis pozemku I  -0,10 

6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbat. nebezpečím výskytu záplav IV  1,00 

  
5 

 

Index trhu IT = P6 * (1 + Pi) = 0,860 

  i = 1 

Index polohy pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednot.funkč. celku I  0,30 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku - Rezidenční zástavba I  -0,01 

3. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce - Pozemek lze 

napojit pouze na některé sítě v obci 

II  0,00 

4. Dopravní dostupnost - Bez možnosti příjezdu nebo příjezd po 

nezpevněné komunikaci 

I  -0,01 

5. Parkovací možnosti - Omezené parkovací možnosti I  -0,02 

6. Výhodnost polohy pozemku z hlediska komerční využitelnosti - 

Poloha bez vlivu na komerční využití 

II  0,00 

7. Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy snižující cenu I  -0,25 

  
7 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,213 

  i = 2 

Výpočet indexu cenového porovnání 

Index omezujících vlivů pozemku 

Název znaku č. Pi 

1. Geometrický tvar 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 ochr.pásma - Mimo chráněné území a ochr. pásmo I 0,00 

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

6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 
  6  

Index omezujících vlivů IO = 1 + Pi = 1,000 

  i = 1 

Celkový index I = IT * IO * IP = 0,860 * 1,000 * 0,213 = 0,183 

Stav. pozemek zast.plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m
2
]  

Index Koef. 
Upr. cena 

[Kč/m
2
]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří  
§ 4 odst. 1  463,-  0,183    84,73 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Jedn. cena 

[Kč/m
2
] 

Cena 

[Kč] 

§ 4 odst. 1 zahrada 1171 1 000,00 84,73  84 730,- 

Stavební pozemek celkem 1 000,00   84 730,- 

Pozemek parc.č. 1171 - zjištěná cena =  84 730,- Kč 

 

3. Ocenění trvalých porostů 

3.1. Trvalé porosty na parc.č. 1171 
Jedná se o ocenění trvalých porostů ( jabloně, švestky, třešně, javory, bezy ), jež rostou na pozemku 

parc.č. 1171. Stromy a keře jsou neudržované, přestárlé, pěstebně nedotčené. S ohledem na účel 

zpracování znal. posudku, ve kterém je admin.cena použita pouze jako jeden z ukazatelů při tvorbě 

obvyklé ceny, jsou trvalé porosty oceněny dle § 47 a odst. 5 cit.vyhl. - zjednodušeným způsobem. 

Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin oceněné 

zjednodušeným způsobem: § 47 

   
Celková cena pozemku: Kč  84 730,00 

Celková výměra pozemku m
2 

 1 000,00 

Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m
2 

 1 000,00 

Cena pokryvné plochy porostů Kč  84 730,00 

Cena porostu je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: *  0,065 

Cena smíšeného porostu: =  5 507,45 

Trvalé porosty na parc.č. 1171 - zjištěná cena =  5 507,45 Kč 
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REKAPITULACE cen určených dle vyhl.č. 53/2016 Sb. 

 

1. Ocenění staveb 

1.1. Hlavní stavby 

1.1.1. Zem.stavení na parc.č.st. 9/3  19 748,80 Kč 

1.1.2. Zem.stavení na parc.č.st. 9/5  24 798,20 Kč 

1. Ocenění staveb celkem  44 547,- Kč 

 

2. Ocenění pozemků 

2.1. Pozemek parc.č.st. 9/3  37 505,- Kč 

2.2. Pozemek parc.č.st. 9/5  22 503,- Kč 

2.3. Pozemek parc.č. 1171  84 730,- Kč 

2. Ocenění pozemků celkem  144 738,- Kč 

 

3. Ocenění trvalých porostů 

3.1. Trvalé porosty na parc.č. 1171  5 507,40 Kč 

3. Ocenění trvalých porostů celkem  5 507,40 Kč 

 

Rekapitulace výsledných cen, celkem  194 792,40 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  194 790,- Kč 

slovy: Jednostodevadesátčtyřitisícsedmsetdevadesát Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 22 - 

 

C. POSUDEK II. – stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí 
 

C 1. Porovnávací metoda 

1. Pozemek parc.č.st. 9/3, vč. zem.stav. bez čp/če 
 

Soubor porovnatelných nemovitých věcí byl získán z inzerce realitních kanceláří na Internetu. 

 

Seznam srovnatelných nemovitých věcí: 

1. Stodola v obci Bavorov - Svinětice, okr. Strakonice  

Stodola 170 m2 na skladování a stáj 82 m2 na hospodářská 

zvířata, na okraji obce Svinětice. Možnost výstavby bydlení. IS – 

el. 230/400 V 

Zastavěná plocha: 252 m
2
 

Plocha pozemků: 252 m
2 
 

 

Inzerovaná cena :   240 000,- Kč ( sleva z původ. 340 000,- Kč )  

2. Stodola v obci Habří, okr. České Budějovice  
 

Podsklepená stodola 11,6 x 27 m , 220/380 V, kanalizace, pěkné 

místo na okraji obce Habří, nádherné okolí.Po rekonstrukci k 

rekreaci,bydlení se zahrádkou, podnikání nebo stavební parcela. Č. 

Budějovice 12 km . 35 m3 –tesaných trámů.  

Zastavěná plocha: 320 m
2
 

Plocha pozemků: 320 m
2 
 

 

Inzerovaná cena :   250 000,- Kč  

3. Stodola v obci Šternberk -Dálov, okr.Olomouc  

Hospodářská stavba - stodola v obci Dálov. Stavba v osobním 

vlastnictví, pozemky v okolí - různí vlastníci - možnost odkupu 

nebo pronájmu. Obvodové zdivo břidlice, cihla, tvárnice, střecha 

eternit. Příjezd k pozemku obecní cesta. Připojení na el energii a 

obecní vodu v dosahu cca 20 -50 m. 

Zastavěná plocha: 430 m
2
 

Plocha pozemků: 430 m
2 
 

 

Inzerovaná cena :   300 000,- Kč  
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Porovnání 

 

 Srovnatelné nemovité věci 

 č.1  č.2  č.3  

Základní údaje :        

                                

Inzerovaná cena (Kč) 

                                        

240 000,-                                 

sleva z pův.  340 000,- Kč        

                                            

250 000,-                                    

                                                 

300 000,-                                   

 

Zastavěná plocha (m
2
) 

                                                    

252 

                                                    

320 

                                                      

430 

 

                                             

Plocha pozemku (m
2
) 

                                          

252 

                                                 

320 

                                                  

430                                            

 

Zdroj porovnání  Internet  Internet  Internet  

                                  

Korekční součinitel )*  

 0,13                          

(0,70*0,95*0,75* 

0,50*1,05*0,50) 

 0,12                          

(0,75*0,80*0,80* 

0,50*1,03*0,50) 

 0,11                          

(0,75*0,70*0,80* 

0,50*1,01*0,50) 

 

Uprav. cena ( Kč )  31 000,-  30 000,-  32 000,-  

Kvalitat. parametry:        

                                    

Napojení na IS 

                                                          

el. 

                                                

kanalizace, el. 

                                               

obec. vodovod a el. 

v dosahu 50 m 

 

                         

Technický stav 

                                               

před rekonstrukcí 

                                                  

před rekonstrukcí  

                                                   

před rekonstrukcí  

 

                                    

Přístup k objektu 

                                                    

po nezpevněné cestě 

                                                    

z místní asfalt.komunikace 

                                                       

z místní asfalt.komunikace                                                   

 

)* Pozn.: Korekční součinitel je vypočten z dílčích srovnávacích kritérií, které vyjadřují dle odborného  

názoru odhadce poměr užitných vlastností porovnávaných nemovitých věcí s nemovitými věcmi 

srovnávacími.  

V daném případě se jedná o : 

Redukce pramene ceny – posuzuje se, zda se jedná o nabídku RK, skladbu ceny, dobu uveřejnění nabídky 

oproti ceně realizované, tzn. zjištěné z nabývacího dokladu (zde v hodnotách 0,70 a  0,75) 

Velikost objektu  -  jedná se o porovnání velikosti srovnávacího objektu a porovnávaného objektu – čím 

menší srovnáv. objekt ( zast.plocha, užitná plocha, obestavěný prostor ), tím vyšší koeficient ( zde v rozmezí  

0,70 až 0,95 )  
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Poloha – hodnotí se porovnání vzájemných poloh srovnávacích a porovnávané nemovité věci ( zde 

v hodnotách 0,75 a 0,80 ) 

Provedení a vybavení – hodnotí se vybavení a provedení – čím lepší vybavení a provedení u srovnávací 

nemovité věci, tím nižší koef. ( zde v hodnotě 0,50 ) 

Vliv pozemku – posuzuje se, zda nemovitá věc má možnost využívat pozemek, resp. v jaké kvalitě a 

výměře, čím vyšší koeficient u srovnávacích nemovitých věcí, tím lepší kvalita u porovnávané nemovité věci 

( zde v rozmezí  1,01 až 1,05 ) 

Úvaha zpracovatele ocenění –  posuzuje  se,  zda  se  v  případě  porovnávané  nemovité věci  jedná  o  

lepší situování, využitelnost, zda se jedná o perspektivní nemovitou věc z hlediska jejího dalšího rozvoje 

apod. ( zde užity koef. v hodnotě 0,50 )    

 

S ohledem na uvedené inzerované ceny srovnatelných nemovitých věcí (upravené korekčním součinitelem) se 

přikláním k hodnotě stanovené porovnávacím způsobem ve výši 30 000,- Kč.   

 

Hodnota pozemku na parc.č.st. 9/3 včetně zeměd.stavení bez čp/če. . . . . . . . . . . . . . . .  30 000,- Kč 
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2.  Pozemek parc.č.st. 9/5, vč. zem.stav. bez čp/če 
 

Soubor porovnatelných nemovitých věcí byl získán z inzerce realitních kanceláří na Internetu. 

 

Seznam srovnatelných nemovitých věcí: 

 

1. Zemědělský objekt v obci Panenská u Jemnice    

 

Objekt bývalého kravína v Panenské u Jemnice. Objekt je ve stavu 

před rekonstrukcí. Uvnitř kompletní vybavení pro chov kuřat. 

Možnost obnovení provozu, vhodné i jako skladovací prostory. IS 

– el.,veř.vodovod, jímka. 
 

Zastavěná plocha: 460 m
2
 

Plocha pozemků: 460 m
2 
 

 

Inzerovaná cena :   399 000,- Kč ( cena včetně provize ) 

 
 

2. Zemědělský objekt v obci Olšany, okr. Jindřichův Hradec  
 
Stavební pozemek a zemědělská budova o CP 3.687 m2(územním 

plánem určený pro zástavbu), zastavěná plocha činí 220 m2, 

nachází se na klidném místě obce Olšany nedaleko Strmilova. 

Objekt možno přebudovat na bydlení (je veden jako objekt bydlení 

s popisným číslem) nebo využít na chov hospodářských zvířat. 

Dříve sloužil jako teletník, dnes je využíván jako skladovací 

prostor.Na hranici pozemku je veřejný vodovod, kanalizace a 

elektřina. Příjezd po zpevněné obecní komunikaci.  
 

Zastavěná plocha: 220 m
2
 

Plocha pozemků: 3 687 m
2 
 

 

Inzerovaná cena :   420 000,- Kč ( cena včetně provize ) 

 
 

3. Zemědělský objekt v obci Dírná - Lžín, okr. Tábor  
 

Objekt bývalého kravína po částečné rekonstrukci, stojící na 

okraji obce Lžín, vhodný jak na sklady a kanceláře, tak na 

výrobní halu. Elektřina, voda, odpady na hranici objektu. Velké 

prostory v přízemí i v půdních prostorech. 
 

Zastavěná plocha: 978 m
2
 

Plocha pozemků: 978 m
2  

 

Inzerovaná cena :   590 000,- Kč ( cena včetně provize ) 
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Porovnání 

 

 Srovnatelné nemovité věci 

 č.1  č.2  č.3  

Základní údaje :        

                                

Inzerovaná cena (Kč) 

                                        

399 000,-                                 

cena vč.provize        

                                            

420 000,-                                   

cena vč.provize        

                                                 

590 000,-                                  

cena vč.provize        

 

Zastavěná plocha (m
2
) 

                                                 

460 

                                                     

220 

                                                         

978 

 

                                             

Plocha pozemku (m
2
) 

                                          

460 

                                                 

3 687 

                                                  

978                                           

 

Zdroj porovnání  Internet  Internet  Internet  

                                  

Korekční součinitel )*  

 0,11                          

(0,70*0,70*0,90* 

0,55*0,90*0,50) 

 0,08                          

(0,70*0,90*0,95* 

0,75*0,25*0,70) 

 0,05                          

(0,70*0,50*0,90* 

0,50*0,65*0,50) 

 

Uprav. cena ( Kč )  44 000,-  33 000,-  30 000,-  

Kvalitat. parametry:        

                                    

Napojení na IS 

                                                     

veř.vodovod, jímka, el. 

                                               

veř.vodovod,kanalizace,el. 

                                               

veř.vodovod, jímka, el. 

 

                         

Technický stav 

                                               

před rekonstrukcí 

                                                  

před rekonstrukcí  

                                                   

dokončit rekonstrukci  

 

                                    

Přístup k objektu 

                                                    

po nezpevněných 

plochách 

                                                    

po zpevněn. obecní 

komunikaci 

                                                       

po nezpevněn. plochách                                                    

 

)* Pozn.: Korekční součinitel je vypočten z dílčích srovnávacích kritérií, které vyjadřují dle odborného  

názoru odhadce poměr užitných vlastností porovnávaných nemovitých věcí s nemovitými věcmi 

srovnávacími.  

V daném případě se jedná o : 

Redukce pramene ceny – posuzuje se, zda se jedná o nabídku RK, skladbu ceny, dobu uveřejnění nabídky 

oproti ceně realizované, tzn. zjištěné z nabývacího dokladu (zde v hodnotě 0,70) 

Velikost objektu  -  jedná se o porovnání velikosti srovnávacího objektu a porovnávaného objektu – čím 

menší srovnáv. objekt ( zast.plocha, užitná plocha, obestavěný prostor ), tím vyšší koeficient ( zde v rozmezí  

0,50 až 0,90 )  
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Poloha – hodnotí se porovnání vzájemných poloh srovnávacích a porovnávané nemovité věci ( zde 

v hodnotách 0,90 a 0,95 ) 

Provedení a vybavení – hodnotí se vybavení a provedení – čím lepší vybavení a provedení u srovnávací 

nemovité věci, tím nižší koef. ( zde v rozmezí 0,50 a 0,75 ) 

Vliv pozemku – posuzuje se, zda nemovitá věc má možnost využívat pozemek, resp. v jaké kvalitě a 

výměře, čím vyšší koeficient u srovnávacích nemovitých věcí, tím lepší kvalita u porovnávané nemovité věci 

( zde v rozmezí  0,25 až 0,90 ) 

Úvaha zpracovatele ocenění –  posuzuje  se,  zda  se  v  případě  porovnávané  nemovité věci  jedná  o  

lepší situování, využitelnost, zda se jedná o perspektivní nemovitou věc z hlediska jejího dalšího rozvoje 

apod. ( zde v hodnotách 0,50 a 0,70 )    

 

S ohledem na uvedené inzerované ceny srovnatelných nemovitých věcí (upravené korekčním součinitelem) se 

přikláním k hodnotě stanovené porovnávacím způsobem ve výši 36 000,- Kč.   

 

Hodnota pozemku na parc.č.st. 9/5 včetně zeměd.stavení bez čp/če. . . . . . . . . . . . . . . 36 000,- Kč 
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3.  Pozemek parc.č. 1171 
 

Soubor porovnatelných nemovitých věcí byl získán z inzerce realitních kanceláří na Internetu. 

 

Seznam srovnatelných nemovitých věcí: 

 

1. Stavební pozemek, Pálovice  

Stavební parcela pro výstavbu rodinného nebo rekreačního domu, na 

pozemku byla provedena demolice původní budovy, pozemek lze 

napojit na veřejnou kanalizaci, plynovod a rozvody el.en..Pozemek je 

na okraji obce, na pozemku je kopaná vlastní studna-hloubka 9m, 

parcela je přístupná z obecní komunikace. Výměra pozemku 953 m
2
 

 
Inzerovaná cena : 155 000,- Kč ( 163,- Kč/m

2
 ) - cena vč.provize  

 
2. Stavební pozemek, Dačice - Lipolec  

Pozemek na okraji malebné obce Lipolec, která se nachází na 

hranicích České Kanady, na hlavní trase mezi Dačicemi a 

Jindřichovým Hradcem. Pozemek, který byl částečně srovnán 

manipulační technikou, má výměru 4669 m2 a je částečně oplocen 

novým kvalitním pletivem zelené barvy. Je zde zhotoven vrt, kde je 

velmi čistá voda (téměř splňuje parametry kojenecké vody). Vrt je 

hluboký 30m. Na okraji pozemku je vyvedena elektřina, která je 

připravena k zavedení do eventuální novostavby. Pozemek lze 

rozdělit až na čtyři stavební parcely, kde by jedna parcela měla 

výměru 1167 m2. K pozemku je vyprojektována příjezdová cesta a od stavebního úřadu povolení k výstavbě. 
 
Inzerovaná cena : 999 166,- Kč ( 214,- Kč/m

2
 )  

 

 
3. Stavební pozemek, Jemnice  
 

Pozemek je vhodný pro výstavbu RD, v podstatě skýtá možnost 

rozdělení na 6 stavebních parcel. Vedle pozemku již stojí překrásné 

satelitní městečko. Inženýrské sítě jsou vzdáleny cca 50 m od hranice 

pozemku. Pozemek se nachází na velice pěkném, klidném místě s 

krásnou přírodou a výhledem na město Jemnici i na lesy.  

Výměra 5 300 m
2
 

 
Inzerovaná cena : 1 484 000,- Kč ( 280,- Kč/m

2
 )  
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Porovnání 

 Lokalita: Jemnice a obce vzdáleny do 18 km od Jemnice 

 Oceňovaný pozemek Pozemek č.1 Pozemek č.2 Pozemek č.3 

Základní údaje :  

Inzerovaná cena ( Kč )  155 000,- 999 166,- 1 484 000,- 

Datum vložení inzerátu  2015 2015 2016 

Výměra ( m
2
 ) 1 000 953 4 669 5 300 

Jednot.cena ( Kč/m
2
)   163,- 214,- 280,- 

Korekce za zdroj ceny  0,80 0,80 0,85 

Kvalitativní parametry :  

Poloha v lokalitě 
                
         

        korekce 

Okraj měst.části, 

vzdálená od města  

3 km 

 

Okraj obce 
 

                                     

0,90 

Okraj měst.části, 

vzdálená od města 

5 km 

0,80 

Okraj část města 

 

 

0,80 

Vybavenost lokality 

        korekce 

Žádná Omezená 

0,90 

Minimální 

0,95 

Dobrá 

0,80 

Okolní zástavba 

         

        korekce 

Obytná  Obytná  

 

1,00 

Obytná 

 

1,00 

Obytná 

 

1,00 

Tvar pozemku 

         

        korekce 

Možnost rozvoje Možnost rozvoje 

 

1,00 

Možnost rozvoje 

 

1,00 

Možnost rozvoje 

 

1,00 

Využití 

         

         

        korekce 

Nezastavěný, zarostlý 

trvalými porosty, 

dle ÚP účelné 

 

Nezastavěný, 

dle ÚP účelné 

 

0,85 

Nezastavěný, 

 dle ÚP účelné 

 

0,85 

Nezastavěný, 

 dle ÚP účelné 

 

0,80 

Věcná břemena,                 

jiná omezení      

        korekce 

Žádná Žádná 

 

1,00 

Žádná  

 

1,00 

Žádná  

 

1,00 

Inženýrské sítě 

                 

         

        korekce 

Soukromý vodovod, 

veř.kanal., plyn, el. ve 

vzdálenosti 50 m 

Studna, plyn, 

veř.kanal., el.   

 

0,85 

Vrt, el. 

 

 

1,02 

Veškeré ve 

vzdálenosti 50 m  

 

0,98 

Přístup k pozemku 

         

        korekce 

Přes nezpevněné 

pozemky 

 

Po zpevněné 

komunikaci 

0,85 

Projekt na 

příjezdovou cestu 

0,95 

Po nezpevněné 

cestě 

0,90 

Územní plán ( ÚR ) 

         

 

        korekce 

Smíšené obytné 

venkovské  

Bydlení 

venkovského 

charakteru          

1,00 

Bydlení v RD          

 

 

1,00 

Bydlení v RD 

 

 

1,00 

Upravená cena ( Kč/m
2
 )   65,-  107,-  107,- 

Pozn.: Korekční součinitel je vypočten z dílčích srovnávacích kritérií, které vyjadřují dle odborného  názoru 

odhadce poměr užitných vlastností porovnávaných nemovitých věcí s nemovitými věcmi srovnávacími. Čím 

vyšší koeficient u srovnávacích nemovitých věcí, tím lepší kvalita u porovnávané nemovité věci 
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Porovnatelné pozemky určené k výstavbě rod. domů byly vybrány v obci Pálovice, jež je vzdálena od 

Jemnice 2,5 km,  ve městě Dačice – část Lipolec, která leží 18 km od Jemnice a přímo ve městě Jemnici. Z  

inzerovaných cen porovnatelných staveb.pozemků je odvozena cena oceň. pozemku, jenž je využívaný jako 

zahrada, určená ÚP k zastavění objekty venkovského bydlení.  

Do výpočtu hodnoty oceň.pozemku je použita s přihlédnutím k inzerovaným cenám srovnatelných 

pozemků upraveným korekčními součiniteli hodnota 90,- Kč/m
2
.  

 

Výpočet hodnoty pozemku – zaokr. 

1. Pozemek parc.č. 1171 . . . . . . . . . . . . . 1 000 m
2 

× 90,- Kč/m
2
. . . . . . . . . . . . . . . . .90 000,- Kč 
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D. REKAPITULACE 

 

     

      Nemovitá věc 

 

Admin.cena dle  

vyhl.č. 53/2016 Sb. 

 

 

Obvyklá cena 

 

  Pozemek parc.č.st. 9/3 vč. zem.stav. bez čp/če   57 250,- Kč      30 000,- Kč 

  Pozemek parc.č.st. 9/5 vč. zem.stav. bez čp/če   47 300,- Kč      36 000,- Kč 

  Pozemek parc.č. 1171   90 240,- Kč      90 000,- Kč 

  C E L K E M  194 790,- Kč    156 000,- Kč 

 

 

Závěrečná analýza 
 
Při odhadu tržní hodnoty jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k daným nemovitým 

věcem, které nemohou být vystiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnit 

hodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitými věcmi ve vztahu 

nabídky a poptávky, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj.např. technický stav, fyzické opotřebení, morální 

opotřebení, umístění lokality, občanská vybavenost, životní prostředí apod. 

Odhad tržní hodnoty je stanovený porovnávací metodou. Věcnou hodnotu v tomto případě nestanovujeme, 

jelikož nemá patřičnou vypovídající schopnost a účastníci obchodů k ní jen zřídka přihlížejí, a to pouze 

okrajově. Výnosová hodnota nebyla rovněž použita, protože objekty jsou ve stavu, který neumožňuje jejich 

pronajímání. Při vlastním odhadu tržní hodnoty se orientujeme na hodnotu nemovitých věcí stanovenou  z 

porovnání a na vlastní průzkum trhu s nemovitými věcmi v daném regionu. 

 
Silné stránky: 

 
 nemovité věci leží dle ÚP v ploše smíšené obytné, venkovské 

 v dosahu veškeré IS ( vodovod je soukromý ) 

 
Slabé stránky: 

 
 náklady na celkovou rekonstrukci objektů 

 zem.stav. na parc.č.st. 9/5 je vnitřní částí prostoru bývalého kravína, jehož krajní části vlastní 

další dva majitelé 

 část zem.stav. na parc.č.st. 9/3 je částí stodoly, jejíž zbylou část vlastní jiný majitel 

 
Lze konstatovat, že dle dostupných podkladů a informací se kromě uvedených skutečností 

nevyskytují žádné další výrazné vlivy, které by znehodnotily oceň. nemovité věci vč.jejich součástí 

 
Obvyklou cenu daných nemovitých věcí vč.jejich součástí ( zem.stav. bez čp/če ) pro účel 

exekučního řízení odhaduji na: 

 

   156 000,- Kč 

 
           slovy: jednostopadesátšesttisíc korun českých ( Kč ) 
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E. ZÁVĚR 

    Úkolem znaleckého posudku bylo vypracovat návrh obvyklé ceny nemovitých věcí: 

 

pozemku parc.č.st. 9/3, jehož součástí je stavba ( zem.stav. bez čp/če ), 

pozemku parc.č.st. 9/5, jehož součástí je stavba ( zem.stav. bez čp/če ),  

pozemku zahrady parc.č. 1171 v obci Jemnice a k.ú. Louka u Jemnice, okr. Třebíč 

dle LV č. 22 

ke dni ocenění 23.8.2016 

Na základě provedené detailní analýzy, s použitím výše uvedené metody ocenění pro návrh obvyklé ceny 

k uvedenému datu, je navržena tržní, resp. obvyklá cena výše uvedených nemovitých věcí pro účel 

exekučního řízení ve výši:                                                           

                                                                         

Obvyklá cena                                               

156 000,- Kč 

                                                                                                                                                                        

slovy: jednostopadesátšesttisíc Kč 

 

V Mor. Budějovicích 5.9.2016 

 Ing. Martina Dlabajová 

 1. máje 21 

 676 02 Moravské Budějovice 
Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.5.7. 

F. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v 

Brně ze dne 4.3.2002 č.j. Spr 890/2001 pro základní obor Ekonomika, pro odvětví ceny a odhady 

nemovitostí. 

 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 1645-109/16 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 109/16. 
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G. SEZNAM PŘÍLOH 
 

1. Výpis z KN vedený u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina podle LV 22 pro obec Jemnice a 

k.ú. Louka u Jemnice, vyhotovený dálkovým přístupem dne 3.2.2015  

 
2. Ortofoto katastrální mapy k.ú. Louka u Jemnice s vyznačením polohy oceň. nemovitých věcí 

 
3. Fotodokumentace oceň.nemovitých věcí 


