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Znalecký posudek číslo 5188 - 50/22 
o ceně nemovitosti - pozemku p.č. 353/15, včetně součástí a příslušenství, v kú Sedlešovice, obec 

Nový Šaldorf - Sedlešovice, okres Znojmo 
 
 

 
Objednatel znaleckého posudku: 
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO 
Minská 54, 616 00 Brno 

 
Účel posudku: 
Stanovit cenu obvyklou - zjištění ceny nemovitosti se stavem ke dni 20.05.2022 

 
Zpracovatel znaleckého posudku: 
Ing. Jaroslav Veselý 
Školní 6 
Znojmo 
669 02 

 
Podklady pro vypracování posudku: 
- Realitní inzerce 
- Kopie katastrální mapy 
- Výpis z KN - LV číslo 671pro katastrální území Sedlešovice, obce Nový Šaldorf - Sedlešovice.  , 
vyjádření stavebního úřadu 
- Kupní smlouvy o prodeji obdobných nemovitostí 

 
Cenový předpis: 
Vyhláška 457 ze dne 21.12.2017, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o 
oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění Vyhl. 424/21 Sb. 

 
Nález - celkový popis nemovitosti: 

 
Předmětem ocenění je nemovitost zapsaná na LV 671 pro kú Sedlešovice, obec Nový Šaldorf - 
Sedlešovice, okres Znojmo jako: 
 
Pozemky: 
- p.č. 353/15 - ostatní plocha (jiná plocha)  - 18 m2 - rozsáhlé chráněné území 
 
Vlastníkem nemovitosti je dle LV: 
- Sokolov Viktor          810227/4356 
 
Omezení - zástavní právo exekutorské 
 
Celkový popis nemovitosti: 
   Předmětem ocenění je nemovitost - pozemek evidovaný jako ost. plocha - jiná plocha, zastavěný 
koncovou řadovou garáží v prostoru "u Louckého splavu" na pravém břehu řeky Dyje v kú 
Sedlešovice. Přístup po zpevněné místní komunikaci, napojeno na veřejný rozvod el. energie. Bližší 
popis jednotlivých součástí nemovitosti je řešen při ocenění ve vlastním posudku. 

 
A/ Cena zjištěná: 
Cena stanovená dle cenového předpisu. 
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Sestavení posudku: 
 
  1) Stavební pozemek neuvedený v cenové mapě (§3) 

a) 1/ Pozemek p.č. 353/15 

 
  2) Garáž - ocenění porovnávacím způsobem (§37) 

a) 1/ Řadová garáž 

 
Ocenění nemovitosti: 

 
Určení základní ceny stavebního pozemku: 
Obec, v níž se nemovitost nachází, není vyjmenovaná v příloze č. 2 v tabulce číslo 1 vyhlášky. 
 
Základní cena podle §3, pís. b) za m2 stavebního pozemku: 
Základní cena příslušné vyjmenované obce (ZCv): 1 584,00 Kč/m2 
Hodnota kvalitativního pásma znaku velikosti obce (O1):  0,700 
III: 1001 - 2000 
Hodnota kvalitativního pásma znaku hospodářsko-správního významu obce (O2):  0,600 
IV: Ostatní obce 
Hodnota kvalitativního pásma znaku polohy obce (O3):  1,030 
II: Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s městem (oblastí) vyjmenovaným v tabulce č. 1 
(kromě Prahy a Brna) 
Hodnota kvalitativního pásma znaku technické infrastruktury obce (O4):  1,000 
I: Elektřina, vodovod a kanalizace a plyn 
Hodnota kvalitativního pásma znaku dopravní obslužnosti obce (O5):  1,000 
I: Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava 
Hodnota kvalitativního pásma znaku občanské vybavenosti obce (O6):  0,900 
IV: Omezenou vybavenost (obchod a zdravotní středisko, nebo škola) 
 
Základní cena   (ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6): 617,00 Kč/m2 

 
  1) Stavební pozemek neuvedený v cenové mapě (§3) 
 
a) 1/ Pozemek p.č. 353/15 

 
Pozemek evidovaný jako ostatní plocha - jiná plocha, zastavěný řadovou garáží. 
Základní cena stavebního pozemku (ZC): 617,00 Kč/m2 
 
Výpočet indexu cenového porovnání (I = IT x IO x IP):  
 
Stanovení IT (index trhu): 
Znak   číslo pásma hodnota 
 1   II 0,00 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmi: nabídka odpovídá poptávce 
 2   V 0,00 
Vlastnické vztahy: nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník) 
nebo stavba stejného vlastníka,  nebo jednotka  se spoluvlastnickým podílem na pozemku 
 3   II 0,00 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost nem.věcí: bez vlivu nebo stabilizovaná území 
 4   II 0,00 
Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem, právo stavby): bez vlivu 
 5   II 0,00 
Ostatní neuvedené (nový invest. záměr, energetická úspornost, ekon. návratnost): bez dalších vlivů 
 6   IV 1,00 
Povodňové riziko: zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 
 
Podle poznámky za tabulkou číslo 1 přílohy číslo 3 je hodnota znaků 7 až 9 rovna 1. 
 
Součet hodnot P1 až P5 : 0,000 
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Index trhu IT = 1,000 x (1 + 0,000) =  1,000 
 
Stanovení IO (index omezujících vlivů pozemku): 
Znak   číslo pásma hodnota 
 1   II 0,00 
Geometrický tvar pozemku: tvar bez vlivu na využití 
 2   IV 0,00 
Svažitost pozemku a expozice: svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní orientace 
 3   III 0,00 
Ztížené základové podmínky: neztížené základové podmínky 
 4   III -0,03 
Chráněná území a ochranná pásma: chráněná krajinná oblast v 1. a 2. zóně nebo národní park 
 5   I 0,00 
Omezení užívání pozemku: bez omezení užívání 
 6   II 0,00 
Ostatní neuvedené: bez dalších vlivů 
 
Součet hodnot P1 až P6 : -0,030 
Index omezujících vlivů pozemku IO = 1  - 0,030 =  0,970 
 
Stanovení IP (index polohy): 
Znak   číslo pásma hodnota 
 1   I 0,80 
Druh a účel užití stavby: garáže 
 2   V 0,00 
Převažující zástavba v okolí pozemku: stavby pro zemědělství a ostatní neuvedené 
 3   II -0,01 
Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které obec má: pozemek lze napojit pouze na některé 
sítě v obci 
 4   III 0,00 
Dopravní dostupnost: příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní dopravu 
 5   II 0,00 
Parkovací možnosti: dobré parkovací možnosti na veřejné komunikaci 
 6   II 0,00 
Výhodnost polohy pozemku z hlediska komerční využitelnosti: bez vlivu na komerční využití 
 7   II 0,00 
Vlivy ostatní neuvedené: bez dalších vlivů 
 
Součet hodnot P2 až P7 : -0,010 
Index polohy IP = 0,800 x (1 - 0,010) =  0,792 
 
Index cenového porovnání: I = 1,000 x 0,970 x 0,792 =  0,768 
 
 
Parcela číslo: 353/15 
Výměra:  18 m2 
Ocenění dle odstavce:  1) Zast. plocha a nádvoří a poz. v JFC 
Základní cena upravená (ZCU = ZC x I): 617,00 x 0,768 =  473,86 Kč/m2 

Cena pozemku p.č. 353/15: 473,86 Kč/m2 x 18 m2 =  8 529,48 Kč 
 
  2) Garáž - ocenění porovnávacím způsobem (§37) 
 
a) 1/ Řadová garáž 

 
   Koncová řadová garáž v prostoru garáží "u Louckého splavu" v kú Sedlešovice. Objekt přízemní, 
nepodsklepený, krytý plochou střechou. Jedno garážové stání pro osobní automobil.  
   Z technického hlediska se jedná o objekt zděný z pálených cihel v tl. 300 mm, založeno na pasech 
z prostého betonu. Strop - střecha - plochá s rovným podhledem, krytina hladký plech. Vrata 
plechová. Úpravy povrchů omítkami, poadlaha betonová mazanina. Rozvod el. energie. 
   Stavební povolení z roku 1990, v roce 2007 požádáno a kolaudaci - řízení bylo zastaveno. Stavba 



5 

opuštěná, neužívaná. Prohlídka znalcem jen "zvenku", vlastník se nedostavil k místnímu šetření. 
Základní cena za 1 m3 obestavěného prostoru (ZC):  2 290,00 Kč 
 
Obestavěný prostor (OP):  
OP vrchní stavby: 18,00x2,55 =  45,90 m3 
Obestavěný prostor celkem:  45,90 m3 
 
Stáří:  30 roků 
Koeficient s, kterým se násobí znak V6 u indexu vybavenosti: 0,850 
s = 1 - 0,005 x stáří (minimálně 0,600) 
 
Výpočet indexu konstrukce a vybavení: 
Znak   číslo pásma Vi 
 0     
Typ stavby: svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou nebo krovem 
neumožňující zřízení podkroví 
 1   I -0,01 
Druh stavby: řadová 
 2   II 0,00 
Konstrukce: obvodové zdivo nebo stěny tloušťky 15-30 cm 
 3   II -0,02 
Technické vybavení: jen elektrický proud 230v 
 4   II -0,01 
Příslušenství - venkovní úpravy: bez příslušenství 
 5   III 0,00 
Kriterium jinde neuvedené: bez vlivu na cenu 
 6   III 0,85 
Stavebně-technický stav: stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších 
stavebních úprav) 
 
Součet hodnot V1 až V5: -0,040 
Koeficient V6 upravený koeficientem s: 0,850 x 0,850 =  0,723 
Index konstrukce a vybavení IV = (1 - 0,040) x 0,723 =  0,694 
Základní cena upravená: 
ZCU = ZC x IV = 2 290,00 Kč/m3 x 0,694 =  1 589,26 Kč/m3 
 
Stanovení It (index trhu): 
Znak   číslo pásma hodnota 
 1   II 0,00 
Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmi: nabídka odpovídá poptávce 
 2   V 0,00 
Vlastnické vztahy: nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník) 
nebo stavba stejného vlastníka,  nebo jednotka  se spoluvlastnickým podílem na pozemku 
 3   II 0,00 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost nem.věcí: bez vlivu nebo stabilizovaná území 
 4   II 0,00 
Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem, právo stavby): bez vlivu 
 5   II 0,00 
Ostatní neuvedené (nový invest. záměr, energetická úspornost, ekon. návratnost): bez dalších vlivů 
 6   IV 1,00 
Povodňové riziko: zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 
 
Podle poznámky za tabulkou číslo 1 přílohy číslo 3 je hodnota znaků 7 až 9 rovna 1. 
 
 
Součet hodnot T1 až T5 : 0,000 
Index trhu It = 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x (1 + 0,000) =  1,000 
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Stanovení Ip (index polohy): 
Znak   číslo pásma hodnota 
 1   I 0,80 
Druh a účel užití stavby: garáže 
 2   V 0,00 
Převažující zástavba v okolí pozemku: stavby pro zemědělství a ostatní neuvedené 
 3   II -0,01 
Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které obec má: pozemek lze napojit pouze na některé 
sítě v obci 
 4   III 0,00 
Dopravní dostupnost: příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní dopravu 
 5   II 0,00 
Parkovací možnosti: dobré parkovací možnosti na veřejné komunikaci 
 6   II 0,00 
Výhodnost polohy pozemku z hlediska komerční využitelnosti: bez vlivu na komerční využití 
 7   II 0,00 
Vlivy ostatní neuvedené: bez dalších vlivů 
 
 
Součet hodnot P2 až P7 : -0,010 
Index polohy IP = 0,800 x (1 - 0,010) =  0,792 
 
Cena stavby (CSP = OP x ZCU x IT x IP):  
45,90m3 x 1 589,26 Kč x 1,000 x 0,792 = 57 774,05 Kč 

 
Cena stavby zjištěná porovnávací metodou:  57 774,05 Kč 

 
Rekapitulace zjištěných cen 

 
  1) Stavební pozemek neuvedený v cenové mapě (§3) 
a) 1/ Pozemek p.č. 353/15 8 529,48 Kč 

Mezisoučet pro §  3: 8 529,48 Kč 
  2) Garáž - ocenění porovnávacím způsobem (§37) 
a) 1/ Řadová garáž 57 774,05 Kč 

Mezisoučet pro § 37: 57 774,05 Kč 

 
Cena nemovité věci celkem:  66 300,00 Kč 
(Zaokrouhleno na desítky Kč) 
 
Slovy: Šedesátšesttisíctřista korun českých 
 

B/ Cena obvyklá – srovnání s realizovanými prodeji 

   Obvyklá (obecná) cena (hodnota) nemovitosti je cena, za kterou by bylo možno konkrétní 

nemovitost v daném místě a čase prodat – koupit. Zjišťuje se buď na základě konkrétní kupní 

smlouvy (skuteční tržní cena) event. na základě porovnání a vyhodnocení realizovaných 

prodejů nemovitostí obdobného charakteru v daném místě a čase.    

   Obvyklá cena majetku je definována v § 2 Zák. č.: 151/1997 Sb.: „ Majetek a služba se oceňují 
obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely 
tohoto zákona rozumí cena, která by byla při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 
poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 
Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy 
mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 
Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, 
důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, 
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rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní 
hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.“ 
   Pro stanovení tzv. obvyklé - obecné ceny je rozhodující podíl nabídky a poptávky po 

nemovitostech daného charakteru v daném místě a čase.      

  Dle výše uvedených zásad je provedeno srovnání s realizovanými prodeji „obdobných“ 

nemovitostí v dané lokalitě v roce 2021. 

Srovnávané nemovitosti: 

1/ Prodej p.č. 353/11, včetně garáže č.ev. 650, kú Sedlešovice, podklad: kupní smlouva 

V-1478/2021-713 

p.č. 353/11, výměra: 27 m2, garáž č.ev. 650. 

Kupní cena: 400 000,. Kč 

Jednotková cena: 400 000,00/27=14 814,00 Kč/m2 

Poznámka: 

Nemovitost srovnatelná, stejná lokalita, větší. 

2/ Prodej p.č. 352/21, včetně garáže č.ev. 664, kú Sedlešovice, podklad: kupní smlouva 

V-2158/2021-713 

p.č. 352/21, výměra: 24 m2, garáž č.ev. 664. 

Kupní cena: 350 000,. Kč 

Jednotková cena: 350 000,00/24=14 583,00 Kč/m2 

Poznámka: 

Nemovitost srovnatelná, stejná lokalita, větší. 

3/ Prodej p.č. 352/7, včetně garáže č.ev. 675, kú Sedlešovice, podklad: kupní smlouva 

V-13614/2021-713 

p.č. 352/7, výměra: 24 m2, garáž č.ev. 675. 

Kupní cena: 500 000,. Kč 

Jednotková cena: 500 000,00/24=20 833,00,00 Kč/m2 

Poznámka: 

Nemovitost srovnatelná, stejná lokalita, větší. 

Porovnání jednotlivých cen: 

Min. jednotková cena:                                                               14 583,00 Kč/m2 

Max. jednotková cena:                                                              20 833,00 Kč/m2 

Průměrná jedn. cena: (14 814+14 583+20 833)/3 =                                  16 743,00 Kč/m2 
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Srovnatelná jednotková cena: 

Vzhledem k technickému stavu, nezapsání v KN, opuštěnosti a podobně je znalcem nasazena 

jednotková ceny ve výši: 

Porovnávací jedn. cena:                                                             13 000,00 Kč/m2 

Porovnávací cana hodnocené nemovitosti: 18 m2 x 13 000,00 Kč/m2 =                 234 000,00 Kč 

Cenový předpis jednoznačně určuje, že obvyklá cena nemovitostí se stanoví porovnáním 

s realizovanými prodeji obdobných nemovitostí v daném místě a čase. 

Tato metoda má však podstatný háček, a sice. V „kupních smlouvách“ je specifikováno pouze to, o 

jakou nemovitost se jedná a dohodnutá kupní cena. Bez dalších hodnot, které by umožňovaly 

srovnání jednotlivých nemovitostí – např. užitná plocha, ev. obestavěný prostor, technický stav, 

vybavení a podobně. Přístup znalce do jednotlivých nemovitostí není možný, porovnání je pak 

provedena odborným odhadem dle „venkovní prohlídky“ 

Oceňovací předpis – „vyhláška“ byl koncipován a prezentován tak, že jednotlivé „vstupní hodnoty“ do 

výpočtu ceny zjištěné jsou stanoveny – nasazeny na základě statistických hodnot převzatých 

z kupních smluv. Tato cena byla prezentována jako cena, která se má velmi blížit ceně obvyklé. Toto 

již však dávno není pravdou. Současný vývoj cen na trhu s nemovitostmi má neustále vzrůstající 

tendenci a je naprosto nepředvídatelný. 

Závěr: 

 Pro navržení výsledné obvyklé ceny nemovitosti byla použita srovnávací hodnota.   Vzhledem ke 
stavu, velikosti a funkčnímu využití nemovitosti, potenciálním konkurenčním nemovitostem, právním 
vztahům, zohledněním výše zmiňovaných ostatních rizik a situaci na trhu v oblasti obdobných realit 
navrhuji: obvyklou – obecnou cenu - hodnotu nemovitosti – hodnocených pozemků p.č. 353/15, 
včetně garáže na něm (nezapsáno v katastru nemovitostí) na LV 671 v kú Sedlešovice, obec 
Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo v daném místě čase k datu 20.5.2022 v úrovni: 
 
 

Obvyklá cena nemovitosti:            234 000,00 Kč 

Slovy: Dvěstětřicetčtyřitisíce  korun českých 

Poznámka: 

Cenu obvyklou nelze zjistit žádným výpočtem. Tato cena je stanovena kvalifikovaným odhadem 

znalce na základě dostupných podpůrných informací, odborného vzdělání a nezaujatého stanoviska 

znalce. 

Ve Znojmě: 27.5.2022. 

Znalecká doložka 
 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně, 
ze dne 13.11.1985. č.j.Spr. 4339/85 pro základní obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, 
                                                     stavebnictví, stavby obytné a stavby zemědělské. 
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 5188 znaleckého deníku. 
Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace na základě dokladu číslo 50/22 
 
 

 
 


