
 

 

  

 

Znalecký posudek číslo 3844-121/19 
 

O ceně obvyklé ceně pozemku parcelní číslo 150, jehož součástí je zemědělská usedlost číslo 

popisné 19 v katastrálním území Šafov, obec Šafov, okres Znojmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel znaleckého posudku: 140 EX 00589/15 Exekutorský úřad Praha 3 

Mgr. Jan Vedral 

Senovážné náměstí 977/24 

110 00 Praha 1 

 

 

 

 

 

 

Účel znaleckého posudku: Odhad obvyklé ceny nemovitosti se stavem 

ke dni 28.6.2019, ke spisu 140 EX 00589/15 

Exekutorského úřadu Praha 3. 

 

 

 

 

 

 

Zpracovatel znaleckého posudku: Ing. Roman Kästner 

                                             Pod Svatým Janem 417/8 

                                              669 04 Znojmo 

                                              tel. + fax: 515 244 079, tel.: 515 244 774 

                                              tel: 602 756 669 

 

 

 

 

Cenový předpis: 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákona 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., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb..  

 

   

Tento znalecký posudek obsahuje 14 listů a předává se objednateli ve dvou vyhotoveních.   

 

 

Ve Znojmě 4.7.2019 
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1. Základní informace 

Název předmětu ocenění: OOC pozemku parcelní číslo 150 jehož součástí je zem. usedlost 

č.p.19 

Adresa předmětu ocenění: Šafov 19 

 671 06 Šafov 

LV: 134 

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Znojmo 

Obec: Šafov 

Katastrální území: Šafov 

Počet obyvatel: 139 

Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 359,00 Kč/m2 

Koeficienty obce 

Název koeficientu č. Pi 

O1. Velikost obce: Do 500 obyvatel V  0,60 

O2. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,70 

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

O4. Technická infrastruktura v obci: V obci je elektřina IV  0,55 

O5. Dopravní obslužnost obce: V obci je železniční zastávka, nebo 

autobusová zastávka 

III  0,90 

O6. Občanská vybavenost v obci: Minimální vybavenost (pouze 

obchod nebo služby – základní sortiment) 

V  0,85 

 
Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 192,00 Kč/m2 

 

3. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

 Výsledky místního šetření ze dne 28.6.2019 konaného na žádost objednavatele a bez 

jeho účasti. 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona 

číslo 237/2004 Sb., zákona číslo 257/2004 Sb., zákona číslo 296/2007 Sb., zákona číslo 

188/2011 Sb., zákona číslo 350/2012 Sb., zákona číslo 303/2013 Sb., zákona číslo 228/2014 

Sb. a zákona číslo 225/2017 Sb.  

 Usnesení 140 EX 00589/2015-176 ze dne15.5.2019 Exekutorského úřadu Praha 3, kterým 

jsem byl ustanoven znalcem s úkolem ocenit pozemek parcelní číslo 150, jehož součástí 

je zemědělská usedlost číslo popisné 19 v katastrálním území Šafov, obec Šafov, okres 

Znojmo a uvést cenu zjištěnou podle znaleckého předpisu, cenu obecnou, za níž jsou 

nemovitosti v dražbě prodejné, cenu práv a závad nájemních práv, pokud na 

nemovitostech váznou a jiné okolnosti související s nemovitostí dle zvážení znalce. 

 

   

A) Nález - celkový popis nemovitosti 
 

Předmětem znaleckého posudku je odhad obvyklé ceny pozemku parcelní číslo 150, jehož 

součástí je zemědělská usedlost číslo popisné 19 v katastrálním území Šafov, obec Šafov, 

okres Znojmo. 

Obec Šafov je malou obcí nacházející se západně ca. 30 km od správního města regionu 

Znojma na jižní Moravě. 

Obec má ca. 160 obyvatel, v provozu žádné další inženýrské sítě kromě rozvodu elektřiny. 

Oceňovaná nemovitost se nachází na severním okraji zastavěné části obce, v zástavbě 

rodinných domů, s přístupem po místní asfaltové komunikaci. 

Protože povinný se místního šetření nezúčastnil, ohledání neumožnil, oznámení o místním 

šetření se vrátilo nevyzvednuté s tím, že povinný je na uvedené adrese neznámý. 

Proto jsem provedl obhlídku nemovitosti pouze zvenčí a pořídil fotodokumentaci. Při pohledu 

zvenčí je zřejmé, že nemovitost není užívána a ani obývána. Náhledem do polootevřených 

vrat je vidět dvůr zarostlý náletovými porosty. 
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Zvenčí působí zemědělská stavba velmi zanedbaně, dlouhodobě neudržovaná a neužívaná, 

s poškozenou střechou a proto ji oceňuji jako stavbu určenou k odstranění. 

Celková výměra pozemku: 809 m2 

 

Závady, práva a nájemní práva: na nemovitost váznou zástavní práva zapsaná na listu 

vlastnictví, jiné závady, práva, povinnosti či nájemní práva jsem nezjistil. 

 

B1) Ocenění podle znaleckého 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. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. a 

vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 

Sb., č. 443/2016 Sb. a č. 457/2017 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 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  -0,01 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 

nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: 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 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Ostatní obce IV  0,90 

8. Poloha obce: V ostatních případech VII  0,80 

9. Občanská vybavenost obce: Minimální vybavenost (obchod 

nebo služby – základní sortiment) nebo žádná 

III  0,90 

 
V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 

přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,642 

  i = 1  

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 0,990 

  i = 1  

 

Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 

obyvatel včetně 

 

 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném 

funkčním celku 

I  1,01 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí: 

Rezidenční zástavba 

I  0,03 

3. Poloha pozemku v obci: Okrajové části obce III  -0,01 
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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 k pozemku: Příjezd po zpevněné 

komunikaci, špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po 

nezpevněné komunikaci s možností parkování na pozemku 

V  -0,02 

7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD – 

dobrá dostupnost centra obce 

III  0,00 

8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Bez možnosti 

komerčního využití 

II  0,00 

9. Obyvatelstvo: Bezproblémové okolí II  0,00 

10. Nezaměstnanost: Vyšší než je průměr v kraji I  -0,02 

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

 

  
11 

 

Index polohy IP = P1 * (1 + Pi) = 0,990 

  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 

přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,636 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,980 

1. Pozemek 

1.1. pozemky 

Ocenění 

Index trhu s nemovitostmi IT = 0,990 

Index polohy pozemku IP = 0,990 

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 = 0,990 * 1,000 * 0,990 = 0,980 

Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této 

ceny odvozené 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2]  
Index Koef. 

Upr. cena 

[Kč/m2]  

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří, funkční celek  
§ 4 odst. 1  192,-  0,980    188,16 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Jedn. cena 

[Kč/m2] 

Cena 

[Kč] 
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§ 4 odst. 1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

159 809 188,16  152 221,44 

Stavební pozemek - celkem 809   152 221,44 

1.2. Zemědělská usedlost 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Stavba určená k odstranění 26 

Cena materiálu: 30 000,- Kč 

Náklady na demolici: 100 000,- Kč 

Ocenění 

30 000,- Kč - 100 000,- Kč =  0,- Kč 

Cena zjištěná podle 26 =  0,- Kč 

Zemědělská usedlost - zjištěná cena =  0,- Kč 

Pozemek - rekapitulace 

1.1. Pozemky:   152 221,44 Kč 

 

B1) Cena zjištěná podle znaleckého předpisu:  

   152 220,00 Kč 
 zaokrouhlení dle § 50 

 Slovy: Jednostopadesátdvatisícdvěstědvacet Kč 

 

B2) Odhad obvyklé ceny 
 

Definice obvyklé ceny dle zákona číslo 151/1997 Sb., ze dne 17. 6.1997 o oceňování majetku 

ve znění zákona číslo 121/2000 Sb., zákona číslo 237/2004 Sb., zákona číslo 257/2004 Sb.   

 

 

§ 2 

Způsoby oceňování majetku a služeb 

 

(1) 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 dosažena při 

prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo 

obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují 

všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných 

okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. 

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, 

důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy 

majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou 

se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu 

k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.  

 

Jako podklady byly použity údaje z nabídek realitních kanceláří uveřejněných na 

internetovém portálu jihomoravské reality.cz a vlastní databáze zobchodovaných 

nemovitostí: 

 

Příklad č. 1 

Pozemek parcelní číslo 141, jehož součástí je rodinný dům číslo popisné 40 a pozemky 

parcelní čísla 142/10, 194, 195 v katastrálním území Šafov, obec Šafov, okres Znojmo. 
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Celková výměra pozemků 1852 m2 a je tvořena rodinným domem, za domem dvorem, ve 

kterém na rodinný dům navazuje hospodářské stavení, kolna a chlév a za dvorem zahradou, 

ve které jsou dvě švestky, ořech a hruška. Ve dvoře je příslušenství nemovitosti, tvořené 

studnou, jímkou splaškové kanalizace a přípojkami, oplocení. Dispozice domu 2+1. 

Velmi zanedbaný, neudržovaný, ale užívaný. 

Prodán kupní smlouvou ze dne 18.7.2018 za částku 350 000,- Kč V 6231/2018-713. 

 

Příklad č. 2 

Nabídka realitní kanceláře Coloseum nemovitostí ID E1308Z026-1 

Nabízíme Vám k prodeji rodinný dům o dispozici 3+1 a přibližné užitné ploše 108 m2 v obci 

Nový Petřín. Dům se nachází na klidném místě v malebné vesničce ukryté v lesích nedaleko 

hranic s Rakouskem, 5 km od Vranova nad Dyjí. V domě se nachází velký obývací pokoj, 

ložnice a kuchyň se starými kachlovými kamny. Za kuchyní je ještě jeden menší pokoj. 

V domě není vybudovaná koupelna a ve vedlejší bývalé maštali najdeme suchou toaletu. 

Na pozemku se nachází vlastní 12 m hluboká kopaná studna a velká betonová jímka. 

Vytápění domu je řešeno v obývacím pokoji velkým rohovým krbem a pilinovými kamny a 

v kuchyni kachlovou pecí. Celý dům je v původním stavu a vyžaduje kompletní rekonstrukci. 

Pokud ale hledáte místo pro víkendový nebo prázdninový odpočinek, popřípadě se 

rozhodnete pro trvalé bydlení v přírodě, získáte dům na krásném klidném místě s uzavřeným 

dvorem, který vám poskytne naprosté soukromí. Navíc máte v blízkém okolí možnost 

houbaření, pěších túr, vyjížděk na kole ať už po české nebo rakouské straně hranic, nebo se 

můžete v nedalekém Podhradí nad Dyjí, vzdáleném asi 6 km oddávat rybolovu. 

Pozemek celkem 1228 m2, užitná plocha 108 m2, požadovaná cena 550 000,- Kč 

 

Vyhodnocení: 

Příklad č. 1 je zobchodovaný z lokality, příklad č. 2 je nabízený. Oba jsou však užívání 

schopné. Naproti tomu oceňovaná nemovitost není užívání schopná. S ohledem na tuto 

skutečnost odhaduji obvyklou cenu nemovitosti jako cenu pozemku sníženou o náklady na 

odstranění staveb, podle ocenění B1) které je statistickým vyhodnocením zobchodovaných 

prodejů v lokalitě. 

S ohledem na to odhaduji obvyklou cenu na částku 150 000,- Kč. 

 

B2) Odhad obvyklé ceny nemovitosti:  150 000,00 Kč 
 Slovy: jednostopadesáttisíc korunčeských 

 

 

C) Cena práv, závad a nájemních práv 
 

Na nemovitost váznou zástavní práva zapsaná na listu vlastnictví, jiné závady, práva, 

povinnosti či nájemní práva jsem nezjistil. 

 

D) Jiné okolnosti 
 

Při ohledání nemovitosti jsem žádné další okolnosti nezjistil. 
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E) Rekapitulace 

 

B1)  Cena zjištěná podle znaleckého předpisu:  

   152 220,00 Kč 
 Slovy: Jednostopadesátdvatisícdvěstědvacet Kč 

 

B2)  Odhad obvyklé ceny nemovitosti:      150 000,00 Kč 
 Slovy: jednostopadesáttisíc korunčeských 

 

C) Cena práv, závad a nájemních práv 
Na nemovitost váznou zástavní práva zapsaná na listu vlastnictví, jiné závady, práva, 

povinnosti či nájemní práva jsem nezjistil. 

 

D) Jiné okolnosti 
Při ohledání nemovitosti jsem žádné další okolnosti nezjistil. 

 

F) Znalecká doložka 

 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu 

v Brně ze dne 11.4.1990 č.j. Spr. 1340/90 a ze dne 20.1.1999 č.j. Spr. 1994/98 pro základní obor 

ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví 

stavby obytné, průmyslové a zemědělské.  Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 3844 -

21/19 znaleckého deníku.  Jsem si jako znalec vědom následků vědomě nepravdivého 

znaleckého posudku. 

 

 

Ve Znojmě dne 4. 7. 2019                    Ing. Roman Kästner 

 

otisk kulaté pečetě 

 

 

 

G) Seznam příloh 

 počet stran A4 v příloze: 

Situace umístění 1 

List vlastnictví 1 

Katastrální mapa 2 

Fotodokumentace 1 

Oznámení o místním šetření 2 
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