
 
 

  
 

 
ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ 

číslo 1967-82-2020 
 

 

  
 

NEMOVITÁ VĚC: pozemek parc. č. 2192, k. ú. Buková u Třešti  
garáž na parc. č. 3522/31, k. ú. Jihlava 

Vlastnické údaje: 
Pozemek parc. č. 2192 

Daniel Wildmann, Kodaňská 477/61, 101 00 Praha 10, id. 1/4 
Pavel Wildmann, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, id. 1/4       
Ludmila Wildmannová, Benešova 1269/28, 586 01 Jihlava, id. 1/2    

Vlastnické údaje: 
Garáž na parc. č. 

3522/31 

Daniel Wildmann, Kodaňská 477/61, 101 00 Praha 10, id. 1/4 
Pavel Wildmann, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, id. 1/4      
Ludmila Wildmannová, Benešova 1269/28, 586 01 Jihlava, id. 1/2     

  

OBJEDNAVATEL: Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Karel Urban 
Adresa objednavatele: Minská 54, 616 00 Brno 

  
ZHOTOVITEL : Ing. Tomáš Dostál 
Adresa zhotovitele: Zahradní 479/25, 674 01 Třebíč 

 IČ: 47355999 telefon: 774800820 e-mail: tdostal@znalci.net 

  

ÚČEL OCENĚNÍ: Pro účely exekučního řízení č.j. 97 EX 8193/13  
(ocenění stávajícího stavu) 

 

 
OBVYKLÁ CENA 146 000 Kč 

 
Stav ke dni: 28. 7. 2020              Datum místního šetření:  28. 7. 2020 
Za přítomnosti: znalce 
Počet stran:  23    Počet příloh: 5      Počet vyhotovení:  2 
 
V Třebíči, dne 24. 8. 2020  
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NÁLEZ 
 

Znalecký úkol  
Úkolem znalce je stanovit obvyklou (tržní) cenu nemovitostí – spoluvlastnického podílu o velikosti 
ideální 1/2 z pozemku parc. č. 2192, který je evidovaný na LV č. 103 pro katastrální území Buková 

u Třešti, obec Třešť, okres Jihlava (oddíl č. 1) a spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/2 

z garáže bez č.p./č.e., která je součástí pozemku parc. č. 3522/31, vše evidováno na LV č. 4760 pro 

katastrální území Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava (oddíl č. 2). Ocenění je provedeno pro účely 

exekučního řízení č.j. EX 8193/13. 
 

Základní pojmy a metody ocenění  
Obvyklá cena (tržní hodnota, obecná cena) 
Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 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 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. Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je 

definována tržní hodnota jako "odhadovaná částka, za kterou by měl být majetek k datu ocenění 

směněn v transakci bez osobních vlivů mezi dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícím po 

patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku." 
Stanovení tržní hodnoty 
Tržní hodnota je stanovena podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných 

ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihujíc současnou hodnotu majetku. Ta je velmi 

proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se vyvíjejí v období rozvoje tržního 

hospodářství, stabilizace finanční politiky a soukromého podnikání. Použití metod a způsob 

stanovení tržní hodnoty je také ovlivněn i účelem, pro který se tržní hodnota majetku zjišťuje. 
Pro odhad tržní hodnoty byly použity tyto oceňovací metody: 
Metoda věcné hodnoty 
Věcná hodnota (časová cena) je reprodukční cena věci snížená o přiměřené opotřebení odpovídající 

opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání. Cena reprodukční je cena, za kterou 

by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit (postavit) v době ocenění, bez 

odpočtu opotřebení. Věcná hodnota nemovitosti bude stanovena pomocí THU 

(technicko-hospodářských ukazatelů) a je popsána v části ocenění. 
Metoda Porovnávací 
Tato metoda je založena na porovnání předmětné nemovité věci s obdobnými, jejichž ceny byly v 

nedávné minulosti na trhu realizovány, jsou známé a ze získané informace je možno vyhodnotit jak 

hodnotu samotné stavby či souboru staveb, tak hodnotu pozemku. V tržním ocenění garáže je 

považována za stěžejní a určující pro stanovení její obvyklé ceny. 
Metoda Indexová 
Tato metoda byla použita pro stanovení samostatné obvyklé ceny pozemků a je popsána 

v samostatné části posudku. 
 

Přehled podkladů  
-  výpis z katastru nemovitostí č. 103 katastrální území Buková u Třešti, obec Třešť, okres 

Jihlava, ze dne 15. 6. 2020 s platností ke dni pořízení, který byl vyhotoven certifikovaným 

dálkovým přístupem do databáze ČÚZK pro účely EX 8193/13, a který dokumentuje vlastnické 
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vztahy k oceňované nemovitosti, shodné s platností ke dni ocenění 
-  výpis z katastru nemovitostí č. 4760 katastrální území Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava, 

ze dne 15. 6. 2020 s platností ke dni pořízení, který byl vyhotoven certifikovaným dálkovým 

přístupem do databáze ČÚZK pro účely EX 8193/13, a který dokumentuje vlastnické vztahy k 

oceňované nemovitosti, shodné s platností ke dni ocenění 
-  informace a údaje sdělené vlastníkem nemovitosti před zahájením prací na ocenění a v jejich 

průběhu 
-  informace a údaje sdělené dřívějším spoluvlastníkem Mgr. Danielem Wildmannem při 

ocenění znaleckým posudkem č. 1797-38-2019 ze dne 3. 4. 2019 
- skutečnosti a výměry zjištěné na místě při místním šetření 
-  zákon č. 151/97 Sb. o oceňování majetku ze dne 17. 6. 1997 
vyhláška č. 419/2013 Sb. min. financí České republiky ze dne 9. 12. 2013, kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., ze dne 19. 9. 2014, 

vyhlášky č. 345/2015 Sb., ze dne 10. 12. 2015, vyhlášky č. 53/2016 Sb., ze dne 8. 2. 2016, vyhlášky 

č. 443/2016 Sb., ze dne 19. 12. 2016, vyhlášky č. 457/2017 Sb., ze dne 14. 12. 2017 a vyhlášky č. 

188/2019 Sb., ze dne 24. 7. 2019 
-  žádné další doklady ani dokumentace nebyly předloženy 
K zaměření nemovitosti a následnému zpracování znaleckého posudku byly užity běžné technické 

pomůcky (laserový dálkoměr, 30 m ocelové pásmo, měřicí tyč, 3 m svinovací metr), platný 

oceňovací předpis a odborná literatura. Výsledný znalecký posudek byl zpracován na PC/AT 

pomocí softwarového vybavení firmy Pluto Olt. 
 

Místopis  
Třešť 
Status: Město 
Typ sídla: Pověřený obecní úřad 
ZUJ (kód obce): 588032 
NUTS5: CZ0632588032 
LAU 1 (NUTS 4): CZ0632 - Jihlava 
NUTS3: CZ063 - Kraj Vysočina 
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod 
Obec s pověřeným obecním úřadem: Třešť 
Obec s rozšířenou působností: Jihlava 
Katastrální plocha (ha): 4 696 
Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2020: 5 766 
Nadmořská výška (m n.m.): 545 
Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 15° 28' 56'' E, 49° 17' 27'' N 
První písemná zpráva (rok): 1 349 
PSČ: 58901 
sídelní jednotka Buková 
ZSJ (kód ZSJ):  Buková (015792) 
Obec (kód obce):  Třešť (588032) 
Okres (kód okresu):  Jihlava (CZ0632) 
ORP (kód ORP):  Jihlava (6105) 
POU (kód POU):  Třešť (61053) 
Kraj (kód kraje):  Kraj Vysočina (CZ063) 
Výměra [ha]:  524 
Počet obyvatel 2020: 98 
Jihlava: 
Status: Statutární město 
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Typ sídla: Krajské město 
ZUJ (kód obce): 586846 
NUTS5: CZ0632586846 
LAU 1 (NUTS 4): CZ0632 - Jihlava 
NUTS3: CZ063 - Kraj Vysočina 
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod 
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jihlava 
Obec s rozšířenou působností: Jihlava 
Katastrální plocha (ha): 8 785 
Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2020:  50 845 
Nadmořská výška (m n.m.): 525 
Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 15° 35' 28'' E, 49° 23' 46'' N 
První písemná zpráva (rok): 1 233 
PSČ: 586 01 
 
Celkový popis  
Oddíl č. 1: pozemek parc. č. 2192 tvořící okolí rekreační chaty č. e. 1 (na pozemku parc. č. st. 500), 

který je evidován na LV č. 103 pro k. ú. Buková u Třešti, obec Třešť, okres Jihlava.  
Umístění nemovitosti asi 1100 m severovýchodním směrem od souvisle zastavěné hranice obce 

Buková v území s využitelností pro rodinnou rekreaci odpovídá platnému územnímu plánu sídelní 

jednotky Buková. Jedná se o lokalitu na jihovýchodním až severozápadním směrem od soustavy 

rybníků, z nichž největší je Zákotský rybník. Jedná se o samotu, neboť jiné rekreační objektu zde 

nejsou. Dopravní dostupnost Bukové je standardní, asi 600 m severním směrem od silnice č. 402 

z Třešti do Batelova. Dostupnost pozemku je snížená, finálně po nezpevněné cestě s omezenou 
využitelností v deštivém počasí a v zimě. Parkovací možnosti standardní. Z hlediska lokálního 

realitního trhu se jedná o standardní lokalitu bez preferencí. 
Oddíl č. 2: řadová garáž pro osobní automobil s jedním stáním, postavená na vlastním pozemku 

parc. č. 3522/31, jehož je stavba součástí. Řadové garáže jsou postaveny v souladu s Územní 

plánem města v lokalitě jižního okraje města Jihlava, jižním a východním směrem od ulice 

Telečská, ze které jsou přístupné po místní zpevněné komunikaci. Lokalita je standardně dopravně 

dostupná s napojením na městský komunikační okruh přes ulici Wolkerova. Kvalita garáže je 

slabší, je patrná absence údržby. Provedení spíše podstandardní spojené s technologií stavební 

výroby v době vzniku, což jsou dle dostupných informací (makléř, který prodal garáž v této 

lokalitě) 70 léta minulého století. Provedení vnitřního prostoru a vybavení je standardní. Celkově 

lze nemovitost z hlediska případného prodeje označit jako mírně podstandardní co do provedení a 

standardní co do umístění, bez jakýchkoliv rizik s vlivem na její tržní cenu. 
 

RIZIKA  
 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou  
NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí 
NE Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) 
NE Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací 
NE Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace 
Komentář: Rizika spojená s právním stavem nemovitostí nejsou známa.  

  

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou  
NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území 
Komentář: bez rizik  
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Věcná břemena a obdobná zatížení:   
ANO Zástavní právo 
ANO Exekuce 

Komentář: Dle zjištěných skutečností se k oceňovaným nemovitostem vážou zástavní práva 

exekutorská spojená s násobným Zahájením exekuce a Exekučními příkazy k prodeji 
nemovitosti bez přímého vlivu na výši jejich obvyklé ceny. K nemovitostem se nevážou 

žádná věcná břemena, jiná zástavní práva ani závazky, nebo omezení vlastnických práv, 

zejména pak břemena vznikající přímo ze zákona, popřípadě závazky vyplývající ze 

smluvních ujednání, o jejichž existenci se nelze přesvědčit na výpisu z Katastru 

nemovitostí. Nejsou tedy známa žádná rizika s vlivem na výši obvyklé ceny nemovitostí. 

 

  

 

Ostatní rizika: nejsou  
NE Nemovitá věc není pronajímána 

Komentář: bez rizik.  
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OCENĚNÍ  

Pozemek parc. č. 2192 (LV č. 103, Buková u Třešti) 
 

1. Hodnota pozemku  
1.1. Pozemek parc. č. 2192  

Porovnávací metoda 
Oceňován je pozemek parc. č. 2192, který je evidovaný v Katastru nemovitostí jako ostatní plocha 

se způsobem využití jako sportoviště a rekreační plocha na LV č. 103 pro k. ú. Buková u Třešti, 

obec Buková, okres Jihlava.  
Oceňovaný pozemek se nachází na samotě na severní straně od soustavy rybníků vzdálených asi 
1100 m severovýchodním směrem od souvisle zastavěné hranice obce Buková v území využitelném 

dle platného ÚP obce, pro rodinnou rekreaci. Pozemek je přístupný po nezpevněné cestě, která asi 

po 300 m navazuje na zpevněnou účelovou komunikaci vedoucí z Bukové. V lokalitě je možnost 

napojení pouze na elektrorozvodnou síť, ostatní IS nejsou dostupné. Pozemek je v mírně svažitém 

na jihovýchod orientovaném území. Žádné nepříznivé vlivy se nevyskytují. Pozemek se nachází v 

lokalitě, která je místním realitním trhem hodnocena jako standardní, bez preferencí.   
V této části posudku bude pozemek oceněn podle skutečného stavu ke dni ocenění, a to porovnáním 

s pozemky ve funkčním celku s pozemky pro rekreační zástavbu individuálními rekreačními 

objekty.     
Z analýzy trhu je zřejmé, že na lokálním realitním trhu dochází k převodům vlastnických práv, které 

se týkají srovnatelných pozemků poměrně zřídka, a to většinou formou narovnání právních vztahů 

(chaty na cizích pozemcích), odkupu pozemků od státu, nebo jejich směnou. Proto byla databáze 

realizovaných převodů rozšířena o více vzdálené, avšak ekonomicky srovnatelné lokality, kde byly 

výše uvedené prodeje a směny realizovány. Výstup ve formě porovnávací hodnoty byl upraven 

opravnými koeficienty, které popisují rozdíly mezi pozemky porovnávacími a pozemkem 

oceňovaným. V našem případě se jedná zejména o úpravu na lokalitu a negativní vlivy působící na 

pozemky. 

Přehled srovnatelných pozemků: 
Název: 1. Pozemek, rekreace Rohozná 
Lokalita: Rohozná, Klechtavec 
Popis: Předmětem porovnání je pozemek vzdálený asi 500 m severovýchodním směrem od 

zastavěné hranice obce Rohozná v rekreační chatové osadě umístěné jihovýchodním 

směrem od rybníka Klechtavec. Lokalita je vzdálená od oceňovaného pozemku asi 6 

km severozápadním směrem a jedná se tedy o sousední a velmi blízkou lokalitu, která 

je ekonomicky shodná, bez úprav polohovým koeficientem.  
Pozemek je situován jižním směrem od chaty, kde navazuje na nezpevněnou cestu 

vedoucí k chatám ze západního okraje Rohozné. Je využíván jako relaxační zóna, 

parkovací a manipulační plocha k rekreační chatě. Pozemek je standardně dopravně 

dostupný, finálně po nezpevněné cestě vedoucí z vesnice. Jedná se o nezastavěný 

pozemek ve funkčním celku se stavbou chaty, dle ÚP využitelný pro rekreaci, shodné 

zařazení pozemku, velmi vhodný pro porovnání. Je situován v mírně svažitém na 

jihozápad orientovaném území, bez vnějších negativních vlivů okolí. Nehrozí 

zaplavení z vodoteče, či okolního terénu. Nejsou známa žádná jiná rizika spjatá s 
oceňovaným pozemkem. Pozemek byl realizován na lokálním realitním trhu v roce 
2020 za cenu 20 000,- Kč. Jeho porovnání s oceňovaným pozemkem, úprava 

opravnými koeficienty a její zdůvodnění je provedeno níže. 
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Koeficienty: 
redukce pramene ceny - KS 2020 1,00 
velikost pozemku - výrazně menší 0,90 
poloha pozemku - srovnatelná 1,00 
dopravní dostupnost - srovnatelná 1,00 
možnost zastavění poz. - shodná 1,00 
intenzita využití poz. - shodná 1,00 
vybavenost pozemku - bez příslušenství 1,10 
úvaha zpracovatele ocenění - bez úpravy 1,00 

  

   
 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 
20 000 186 107,53 0,99 106,45 

 

Název: 2. Pozemek Hutě 
Lokalita: Hutě, chatová osada pod Čeřínkem 
Popis: Předmětem porovnání je pozemek vzdálený asi 300 m jižním směrem od zastavěné 

hranice obce Hutě v chatové osadě vzdálené asi 2 km jižně od Čeřínku. Lokalita leží 

od oceňovaného pozemku asi 8 km severním směrem. Jedná se o blízkou lokalitu, 

která je ekonomicky srovnatelná s mírnou preferencí na lokálním realitním trhu na 

atraktivitu lokality. Bude provedena mírná úprava na lokalitu ve prospěch porovnávací 

nemovitosti. 
Pozemek je situován asi 80 m severozápadním směrem od rekreační chaty, kde 

navazuje na pozemek okolí chaty a je využitelná pro jeho rozšíření. Využití je možné 

jako zahrada, klidová zóna, nebo pro stavbu příslušenství a venkovního vybavení 

využitelného společně s ní.  
Pozemek je standardně dopravně dostupný přes Cejle s napojením na silnici č. 406. 

Finální přístup je po jednoduše zpevněné cestě procházející osadou. Jedná se o 

nezastavěný pozemek ve funkčním celku se stavbou chaty, dle ÚP využitelný pro 

rekreaci, shodné zařazení pozemku, velmi vhodný pro porovnání. Pozemek byl 

realizován na lokálním realitním trhu v roce 2019 za cenu 80 000,- Kč. Jeho porovnání 

s oceňovaným pozemkem, úprava opravnými koeficienty a její zdůvodnění je 

provedeno níže. 
Koeficienty: 
redukce pramene ceny - Kupní smlouva 2019 1,00 
velikost pozemku - menší výměra 0,95 
poloha pozemku - mírně lepší poloha 0,95 
dopravní dostupnost - obdobná dostupnost 1,00 
možnost zastavění poz. - obdobná 1,00 
intenzita využití poz. - srovnatelná 1,00 
vybavenost pozemku - bez vlivu 1,00 
úvaha zpracovatele ocenění - bez vlivu 1,00 

  

   
 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 
40 000 336 119,05 0,90 107,15 

 

Název: 3. Pozemek Budišov 
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Lokalita: Budišov, Pyšelák 
Popis: Předmětem porovnání je pozemek v k. ú. Budišov, obec Budišov, okres Třebíč, 

vzdálený asi 2 km jihovýchodním směrem od obce Budišov, ve směru na část obce 

Mihoukovice. Je situován na severovýchodním břehu rybníka Pyšelák na západní 

straně přístupové komunikace, kterou je nezpevněná polní cesta vedoucí z obce 

Budišov. Jedná se o vzdálenější lokalitu, vzdušnou čarou asi 40 km na východ, která 

je však ekonomicky srovnatelná s pouze mírnou preferencí realitního trhu na lokalitu a 

její rekreační potenciál. 
Dopravní dostupnost pozemku je standardní, finálně po nezpevněné cestě vedoucí 

z vesnice. Jedná se o pozemek v sousedství rekreační chaty, která je v jiném 

vlastnictví než pozemek, na kterém je chata postavena. Jedná se tak o narovnání 

právních vztahů k rekreační chatě. Dle ÚP se jedná o území s využitelností pro 

rekreaci, shodné zařazení pozemku, velmi vhodný pro porovnání. Je situován v území 

bez vnějších negativních vlivů okolí. Nehrozí zaplavení z vodoteče, či okolního 

terénu. Nejsou známa žádná jiná rizika spjatá s oceňovaným pozemkem. Pozemek byl 

realizován na lokálním realitním trhu v roce 2020 za cenu 15 000,- Kč. Jeho porovnání 

s oceňovaným pozemkem, úprava opravnými koeficienty a její zdůvodnění je 

provedeno níže. 
Koeficienty: 
redukce pramene ceny - KS 2020, bez úpravy 1,00 
velikost pozemku - menší výměra 0,90 
poloha pozemku - mírně lepší 0,95 
dopravní dostupnost - srovnatelná 1,00 
možnost zastavění poz. - bez vlivu 1,00 
intenzita využití poz. - obdobná 1,00 
vybavenost pozemku - bez příslušenství 1,05 
úvaha zpracovatele ocenění - bez úpravy 1,00 

  

   
 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 
15 840 132 120,00 0,90 108,00 

 

Název: 4. Pozemek, Červená Lhota 
Lokalita: Červená Lhota, okres Třebíč 
Popis: Předmětem porovnání je pozemek v k. ú. Červená Lhota, obec Červená Lhota, okres 

Třebíč, 
Pozemek se nachází na severním okraji lokality Křástkův Mlýn a vzdušnou čarou leží 

asi 1 km jihozápadním směrem od okrajové zástavby obce Červená Lhota 

(zemědělského areálu na JZ okraji obce). Dopravní dostupnost je slabá po nezpevněné 

polní cestě vedoucí z obce Červená Lhota, finálně po lesní cestě s omezenou 
sjízdností. Lokalita leží ve svažitém na jihovýchod orientovaném území bez vnějších 

negativních vlivů. Vzdálenost od oceňovaného pozemku je vzdušnou čarou asi 25 km 

na východ. Jedná se o ekonomicky srovnatelnou lokalitu bez preference realitního trhu 

ve vztahu v cenám stavebních pozemků. V místě stavby je dostupná pouze 

elektrorozvodná síť.  
Jedná se o pozemek tvořící severní okolí rekreační chaty, který je v jiném vlastnictví. 

Pozemek je využitelný jako funkční celek se stavebním pozemkem pro individuální 

rekreační zástavbu. Je na něm travní porost a nálety bez vlivu na jeho cenu. Pozemek 

je tak velmi vhodný pro porovnání. Je situován v území bez vnějších negativních vlivů 

okolí. Nehrozí zaplavení z vodoteče, či okolního terénu. Nejsou známa žádná jiná 

rizika spjatá s oceňovaným pozemkem. Pozemek o výměře 382 m2 byl realizován na 
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lokálním realitním trhu v roce 2020 za cenu ,- Kč. Jeho porovnání s oceňovaným 

pozemkem, úprava opravnými koeficienty a její zdůvodnění je provedeno níže. 
Koeficienty: 
redukce pramene ceny - 2020, bez úpravy 1,00 
velikost pozemku - menší výměra 0,95 
poloha pozemku - srovnatelná lokalita 1,00 
dopravní dostupnost - slabší 1,10 
možnost zastavění poz. - bez vlivu 1,00 
intenzita využití poz. - obdobná 1,00 
vybavenost pozemku - bez příslušenství 1,05 
úvaha zpracovatele ocenění - bez vlivu 1,00 

  

   
 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 
40 000 382 104,71 1,10 115,18 

 

Název: 5. Pozemek Březka 
Lokalita: Březka, rekreace 
Popis: Předmětem porovnání je pozemek v k. ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš, 

okres Žďár nad Sázavou, vzdálený asi 700 m jihozápadním směrem od zastavěné 
hranice obce Březka v rekreačním území velmi řídce zastoupené chatami, spíše 

charakter osady. Pozemek je situován západním směrem od chaty. Má výraznou 

jihozápadní expozici se spádem ke korytu potoka Jelenka. Pozemek je využitelný jako 

relaxační zóna a pozemek ve funkčním celku s chatou. Pozemek je standardně 

dopravně dostupný, finálně po nezpevněné cestě vedoucí z vesnice. Jedná se o 

nezastavěný pozemek ve funkčním celku se stavbou chaty, dle ÚP využitelný pro 

rekreaci, shodné zařazení pozemku, velmi vhodný pro porovnání. Je situován v území 

bez vnějších negativních vlivů okolí. Nehrozí zaplavení z vodoteče, či okolního 

terénu. Nejsou známa žádná jiná rizika spjatá s oceňovaným pozemkem. Pozemek byl 

realizován na lokálním realitním trhu v roce 2018 za cenu 60 000,- Kč a na rok 2020 

bude nutná mírná úprava na nárůst cen stavebních a od něj odvozených pozemků. Jeho 

porovnání s oceňovaným pozemkem, úprava opravnými koeficienty a její zdůvodnění 

je provedeno níže. 
Koeficienty: 
redukce pramene ceny - KS 2018, mírný nárůst cen 1,06 
velikost pozemku - výměra bez vlivu na cenu 1,00 
poloha pozemku - slabší 1,10 
dopravní dostupnost - srovnatelná 1,00 
možnost zastavění poz. - bez vlivu 1,00 
intenzita využití poz. - bez vlivu 1,00 
vybavenost pozemku - obdobné 1,00 
úvaha zpracovatele ocenění - bez úpravy 1,00 

  

   
 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 
[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 
60 000 619 96,93 1,17 113,41 
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Zjištěná průměrná jednotková cena 110,04 Kč/m2 

 

Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků 
Ocenění je provedeno porovnávací metodou, která vychází z principu porovnání ceny obdobných 

pozemků v lokalitě a úpravy jejich ceny vzhledem k pozemku oceňovanému, a to porovnávacími 

koeficienty, které specifikují územní strukturu, typ pozemku, velikost lokality a demografické 

podmínky, polohu pozemku z hlediska jeho využitelnosti, územní připravenost lokality a stav její 

infrastruktury. 
Touto metodou dojde k zohlednění odlišných vlastností oceňovaného pozemku ve vztahu k 

porovnávacímu etalonu a tím ke zpřesnění výsledné porovnávací hodnoty oceňovaného pozemku, 

zejména ve vztahu k tržní hodnotě a konkurenceschopnosti pozemku na lokálním realitním trhu. 
 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  
[ m2 ] 

Jednotková 

cena 
[ Kč/m2 ] 

Spoluvlastnický 

podíl 
Celková cena 

pozemku 
[ Kč ] 

ostatní plocha 2192 837 110,00 1 / 1 92 070 
Celková výměra pozemků 837 Hodnota pozemků celkem 92 070 

 
Porovnávací hodnota pozemku parc. č. 2192 činí:  92 100,- Kč 
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Garáž bez č.p./č.e., součástí pozemku parc. č. 3522/31 (LV č. 4760, Jihlava) 
1. Věcná hodnota staveb  

1.1. Garáž na parc. č. 3522/31  
Věcná hodnota dle THU    

Předmětem ocenění je řadová garáž, která je součástí pozemku p. č. 3522/31, včetně příslušenství 

v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava. Garáž je postavená v řadovém bloku na jižním okraji 

ulice Telečská, v lokalitě jižního okraje města, jako jednopodlažní garáž pro osobní automobil 

s jedním stáním. Objekt je přístupný z místní účelové komunikace, která je napojena na ulici 

Telečská a dále přes ulici Wolkerova na městský komunikační okruh.  
Provedení stavby:  
Založení je provedeno jako základové pasy s vodorovnou izolací proti zemní vlhkosti. Svislé nosné 

konstrukce jsou zděné z cihelného zdiva tl. 30 cm, vnitřní příčky se nevyskytují. Stropy jsou 

provedeny ze železobetonových panelů (PZD desek) kladených ve spádu. Střecha je plochá, 

pultová, krytina z pozinkovaného plechu. Vnější omítky jsou provedeny jako škrábaný břízolit, 

vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Podlaha je z betonové mazaniny, která je kryta cementovým 

potěrem. Vrata garáže jsou výklopná v provedení na ocelovém rámu s izolační vložkou uzavřenou 

hliníkovým plechem. Garáž je napojena ne el. rozvod 380/220 V s vlastním měřením. Dešťové 

odpadní vody jsou svedeny do venkovní kanalizace. 
Zdůvodnění pro kategorii stáří stavby: 
Dle dostupných údajů, zejména dle stavebního povolení vydaném v roce 1989 a informací od 

vlastníků okolních garáží a od realitního makléře, který realizoval prodej garáže v lokalitě se jedná 

o stavbu z roku 1990. Garáž má původní prvky dlouhodobé životnosti a je pod slabou údržbou, 

zejména v posledním období. Stáří garáže je tedy 30 let s předpokládanou celkovou životností ve 

výši 80 let. Stanovení celkového opotřebení bude provedeno semikvadratickou metodou.  
Způsob ocenění stavby: 
V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb 

ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele nebo také ceny podle 

účelových jednotek jsou základním prvkem pro první propočty cen staveb a stavebních objektů. Na 

základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů jsou na reprezentativních 

položkových rozpočtech sledovány náklady podle jednotlivých druhů staveb a z množiny cenových 

údajů jsou následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou jednotku, odpovídající danému druhu 

staveb. Věcná hodnota nemovitosti je v této části ocenění stanovena, jako nákladová hodnota dle 

technicko - hospodářských ukazatelů (THU). Jedná se tedy o ocenění v rámci agregovaných 

položek za jednotlivé konstrukční prvky stavby, které představují určitý objemový podíl z celkové 

stavby. Jednotková cena za 1 m3 obestavěného prostoru stavby byla získána z údajů Českých 

stavebních standardů a jejich cenových ukazatelů, a to pro zděnou nosnou konstrukci a rok 2020. 
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Výpočet oceňovaných ploch jednotky  
Název Typ výměry Obestavěný 

prostor 
Koeficient Obestavěný  

prostor 
parkovací plochy parkování 57,00 m3 1,00 57,00 m3 

Celková podlahová plocha 57,00 m3  57,00 m3 

 
Konstrukce Popis 
1. Základy betonové pásy 
2. Obvodové stěny zděné tl. 30 cm 
3. Stropy železobetonové 
4. Krov žb 
5. Krytina pozinkovaný plech 
6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 
7. Úpravy povrchů omítky 
8. Dveře kovové 
9. Okna kovové jednoduché 
10. Vrata plechová, výklopná 
11. Podlahy betonové 
12. Elektroinstalace světelná a motorová 
  

Výpočet věcné hodnoty jednotky 
Obestavěný prostor [m3] 57,00 
Jednotková cena (JC) [Kč/m3] 5 280 
Reprodukční hodnota (RC) Kč 300 960 
Stáří roků 32 
Další životnost roků 48 
Opotřebení % 28,00 
Věcná hodnota (VH) Kč 216 691 

 
Věcná hodnota stavby garáže činí:  216 700,- kč 
 

2. Hodnota pozemku  
2.1. Pozemek parc. č. 3522/31  

Indexová metoda 
Předmětem ocenění je stavební pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a 

nádvoří pod parc. č. 3522/31 o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e. Celý 

pozemek je zastavěn výše uvedenou stavbou. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o doplňují metodu tržního ocenění nepodstatné části 

nemovitosti, budou pozemky oceněny podle Indexové metody, která se původně v ČR používala, 

jako metoda pro zjištění ceny pozemků v nových spolkových zemích SRN. Základem je průměrná 

cena, ze které se provádí odvození pomocí koeficientů. Tato metoda užívaná u nás, vychází z 

principu zpřesnění základní ceny stavebního pozemku pomocí indexů, které specifikují územní 

strukturu, typ pozemku, velikost lokality a demografické podmínky, polohu pozemku z hlediska 

využitelnosti, územní připravenosti lokality a stavu její infrastruktury. 
Touto metodou dojde k zohlednění odlišných vlastností oceňovaných pozemků ve vztahu k 

porovnávacímu etalonu, a tím ke zpřesnění jednotkové ceny oceňovaného pozemku, zejména ve 

vztahu k tržní hodnotě a konkurenceschopnosti pozemku na lokálním realitním trhu. 
Jako základní cena stavebního pozemku bude použita jednotková cena zjištěná podle zvláštních 
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předpisů, která ke dni ocenění činí pro lokalitu 2 386 Kč/m2. Ocenění pozemku je patrné z níže 

uvedeného. 
 
Výchozí cena [Kč/m2] =  2 386,00 
   
Korekce výchozí ceny   
A – územní struktura: okrajové polohy obce *  0,60 
B – typ stavebního pozemku: stavebně připravený *  1,50 
C – třída velikosti obce podle počtu obyvatel: 50 000 až 100 000 *  1,20 
D – obchodní, resp. průmyslová poloha: garáže *  1,00 
E – územní připravenost, infrastruktura: dobrá *  1,00 
F – speciální charakteristiky volitelné: nejsou *  1,00 
Výchozí cena upravená [Kč/m2] =  2 576,88 
 
Jednotková cena stavebních pozemků [Kč/m2] =  2 576,88 
 
Oceňované stavební pozemky   
Název P.Č. Výměra [m2] 
zastavěná plocha a nádvoří 3522/31  19 
Výměra stavebních pozemků   19 m2 

 
Cena stavebních pozemků [Kč]   

19 m2 * 2 576,88 Kč/m2 =  48 960,72 

Výsledná cena =  48 960,72 Kč 
Indexová hodnota pozemku parc. č. 3522/31 činí: 49 000,- Kč 
 
Věcná hodnota stavby garáže včetně pozemku parc. č. 3522/31:   265 700,- Kč 
 
 
3. Výnosová hodnota 

 

3.1. Garáž včetně pozemku parc. č. 3522/31  
Výnosová cena se zjistí se jako soubor (součet) reálně dosažitelného ročního nájemného z 

jednotlivých prostor garáže, které je obvyklé v daném místě a čase, snížené o roční náklady na její 

provoz. 
Dosažené údaje z nájemních smluv, databáze znalce a realitního trhu byly konzultovány se zástupci 

realitních kanceláří v regionu a realitními makléři. Z porovnání byla tedy použita hodnota 

obvyklého nájemného pro danou lokalitu a garáž s jedním stáním pro osobní vozidlo, která se v 

lokalitě pohybuje v intervalu od 1 500 do 2 000 Kč/měsíc. Pro výpočet bylo uvažováno s obvyklým 

nájemným ve výši 1 680 Kč/rok, což odpovídá hodnotě ročního nájemného ve výši 20 100,- Kč. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, považuji toto nájemné za přiměřené provedení a 

lokalizaci oceňované garáže.  
Nákladové položky byly stanoveny v obvyklé výši dle oceňovacích standardů pro stanovení ceny v 

místě a čase obvyklé. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o uzavřenou garáž, předpokládám její 

pronajímatelnost ve výši 100 % z celkových pronajmutelných ploch. 
Dle názoru znalce jsou výše uvedené hodnoty nájemného i pronajímatelnosti nemovitosti reálně 

dosažitelné, a při jejich plnění, jsou schopny zajistit trvalý příjem nutný pro bezproblémový provoz 

oceňované nemovitosti. 
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Přehled pronajímaných ploch a jejich výnosů 
 

č. plocha - účel podlaží podlah. 
plocha 

nájem nájem nájem míra 

kapit. 
   [m2] [Kč/m2/rok] [Kč/měsíc] [Kč/rok] [%] 

1. Ostatní prostory garáž bez č.p. 19 1 061 1 680 20 160 6,50 
Celkový výnos za rok: 20 160  

 
Výpočet hodnoty výnosovým způsobem 

Podlahová plocha PP m2 19 
Reprodukční cena RC Kč 300 960 
Výnosy (za rok) 
Dosažitelné roční nájemné za m2 Nj Kč/(m2*ro

k) 
1 061 

Dosažitelné hrubé roční nájemné Nj * PP Kč/rok 20 160 
Dosažitelné procento pronajímatelnosti  % 100 % 
Upravené výnosy celkem Nh Kč/rok 20 160 
Náklady (za rok) 
Daň z nemovitosti  Kč/rok 280 
Pojištění 0,10 % * RC Kč/rok 301 
Opravy a údržba 10,00 % * Nh Kč/rok 2 016 
Správa nemovitosti 5,00 % * Nh Kč/rok 1 008 
Ostatní náklady  Kč/rok 0 
Náklady celkem V Kč/rok 3 605 
Čisté roční nájemné N=Nh-V Kč/rok 16 555 
Míra kapitalizace  % 6,50 
Konstantní výnos po neomezenou dobu - věčná renta  Cv = N / i 
Výnosová hodnota Cv Kč 254 692 

 
Výnosová hodnota garáže včetně pozemku parc. č. 3522/31 činí:  254 700,- Kč 
 
 
 
 

4. Porovnávací hodnota  
4.1. Garáž včetně pozemku parc. č. 3522/31  

Oceňovaná nemovitá věc  
Předmětem ocenění je řadová garáž, která je součástí pozemku p. č. 3522/31, včetně příslušenství 

v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava. Garáž je postavená v řadovém bloku na jižním okraji 

ulice Telečská, v lokalitě jižního okraje města, jako jednopodlažní garáž pro osobní automobil 

s jedním stáním. Objekt je přístupný z místní účelové komunikace, která je napojena na ulici 

Telečská a dále přes ulici Wolkerova na městský komunikační okruh.  
V této části dojde k ocenění domu porovnávací metodou na základě porovnání cen obdobných 

nemovitostí, se stejně využitelným obestavěným prostorem, ve stejné, nebo ekonomicky 

srovnatelné lokalitě, u nichž došlo k realizaci na lokálním realitním trhu. Jedná se o řadové garáže 

v Jihlavě, lokality Telečská, Na Dolech a Na Vyhlídce. U všech nemovitostí došlo k jejich 
převodům v roce 2019 a 2020 na základě kupní smlouvy, nebo obvyklé ceny určené znaleckým 

posudkem.  
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Použitý porovnávací etalon:  
užitná plocha, která je započitatelnou plochou stanovenou zjednodušeným způsobem na základě 

redukce zastavěné plochy garáže o 15 %, což přibližně odpovídá vnitřní podlahové ploše garáže, 

která není často u porovnávacích objektů přesně známa. Důležité je dodržet podmínku, že u všech 

porovnávacích objekty a současně u objektu oceňovaného, bude užitná započitatelná plocha 

stanovena podle výše uvedeného klíče.  
Rekapitulace pro porovnání: 
Zastavěná plocha garáže 19 m2, stavební pozemky: garáž tvoří příslušenství pozemku o výměře 19 

m2, bez pozemku ve funkčním celku, příslušenství tvořeno pouze elektropřípojkou.  
Užitná plocha: 19,00 * 0,85 = 16,15 m2. Elektřina: 220/380, ostatní IS nejsou, bez vnitřního 

vybavení. 
  
Užitná plocha: 16,15 m2 

Zastavěná plocha: 19,00 m2 

Plocha pozemku: 19,00 m2 
  

Srovnatelné nemovité věci: 
Název: 1. Garáž, Telečská 1 
Lokalita: Jihlava, Telečská, západ 
Popis: Předmětem porovnání je řadová garáž postavená ve stejné lokalitě, v bloku garáží 

ležících asi 600 m jihozápadním směrem od oceňované garáže. Jedná se o bloky 

jednopatrových garáží pro osobní automobil s jedním stáním. Porovnávacím 

objektem je řadová vnitřní garáž přístupná z místní zpevněné komunikace, vedoucí 

po ulici Telečská. V lokalitě je kompletní IS a občanská vybavenost příslušná 

statutárnímu městu. 
Založení je provedeno jako základové pasy s vodorovnou izolací proti zemní 

vlhkosti. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, obvodové zdivo v tl. 30 cm., stropy 

rovné, provedené z žb desek kladených ve spádu. Střecha je plochá, pultová, krytina 

z pozinkovaného plechu. Vnější omítky jsou provedeny jako břízolitové, vnitřní 

omítky jsou vápenné hladké. Podlahy jsou z betonové mazaniny, která je kryta 

cementovým potěrem. Vrata garáže jsou dvoukřídlá ocelová s plechovou výplní, 

bez izolace, otvíravá. Garáž je napojena na el. rozvod 380/220 V s vlastním 

měřením. 
Zastavěná plocha garáže: 18,60 m2. Pozemek o výměře 19 m2 jehož součástí je 

stavba garáže. Započitatelná plocha garáže: 18,60 * 0,85 = 15,81 m2.  
Příslušenství je tvořeno zpevněnou plochou při vjezdu a elektropřípojkou. 

Pozemek: 20,00 m2 

Užitná plocha: 15,81 m2 

Použité koeficienty: 
K1 polohy - srovnatelná lokalita 1,00 
K2 vybavení - obdobné provedení 1,00 
K4 stáří a provedení - srovnatelné stáří, mírně lepší údržba 0,95 
K3 trhu - srovnatelná situace, mírný nárůst cen na 2020 1,06 

 

 
Zdroj: Kupní smlouva 2018 

Zdůvodnění koeficientu Kc: polohy - srovnatelná lokalita; vybavení - obdobné provedení; stáří  
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a provedení - srovnatelné stáří, mírně lepší údržba; trhu - srovnatelná situace, mírný nárůst cen 

na 2020;  
Cena 
[Kč] 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 
250 000 15,81 15 813 1,01 15 971 

 
Název: 2. Garáž, Telečská 2 
Lokalita: Jihlava, ulice Telečská 
Popis: Předmětem porovnání je řadová garáž postavená ve stejné lokalitě, v bloku garáží 

ležících severním směrem od oceňované garáže. Jedná se o garáž s jedním stáním 

pro osobní automobil, která je přístupná z místní zpevněné komunikace.  
Založení je provedeno jako základové pasy s vodorovnou izolací proti zemní 

vlhkosti. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, obvodové zdivo v tl. 30 cm., stropy ze 

železobetonových panelů, kladených ve spádu a rovným podhledem. Střecha je 

pultová se střešní krytinou z pozinkovaného plechu. Vnější omítky jsou provedeny 

jako břízolitové, s lokálním porušením, vnitřní omítky jsou vápenné hladké. 

Podlahy betonový s cementovým potěrem. Vrata garáže jsou s plechovou výplní, 

neizolovaná, dvoukřídlá. Garáž je napojena na el. rozvod 380/220 V s vlastním 

měřením. 
Zastavěná plocha garáže: 19,00 m2. 
Započitatelná plocha garáže: 19,00 * 0,85 = 16,15 m2.  
Kompletní IS a občanská vybavenost příslušná statutárnímu městu, garáž bez jiného 

příslušenství. 
Pozemek: 19,00 m2 

Užitná plocha: 16,15 m2 

Použité koeficienty: 
K1 polohy - shodná lokalita 1,00 
K2 vybavení - srovnatelné bez úpravy 1,00 
K4 stáří a provedení - shodné stáří, mírně lepší údržba 0,95 
K3 trhu - bez úpravy, KS 2020 1,00 

 

 
Zdroj: Kupní smlouva 2020 

Zdůvodnění koeficientu Kc: polohy - shodná lokalita; vybavení - srovnatelné bez úpravy; stáří 

a provedení - shodné stáří, mírně lepší údržba; trhu - bez úpravy, KS 2020;  
 

Cena 
[Kč] 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 
270 000 16,15 16 718 0,95 15 882 

 
Název: 3. Garáž, Na Vyhlídce 
Lokalita: Jihlava, ulice Na Vyhlídce 
Popis: Předmětem porovnání je garáž bez č. p./č. e. na severovýchodním okraji města 

nedaleko vlakového nádraží, na severní straně přístupové zpevněné komunikace 
vedoucí po ulici Na Vyhlídce. Garáž je postavena v jednopodlažním bloku jako 

vnitřní.  
Lokalita je vzdálena od oceňované nemovitosti vzdušnou čarou asi 2 700 m 
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severovýchodním směrem, srovnatelná okrajová lokalita se spádovostí k sídlištní 

zástavbě, obdobné hodnocení na lokálním realitním trhu, obdobný stav koncentrace 

obyvatel, bez úpravy.  
Technický stav je mírně lepší, neboť údržba zhruba stejně staré garáže je výrazně 

lepší, byla provedena rekonstrukce garážových vrat, nátěr a oprava vnitřních 
omítek, revize elektroinstalace, celkově úprava ve výši 1,10 ve prospěch 

porovnávané garáže.  
Založení je provedeno jako základové pasy s vodorovnou izolací. Svislé nosné 

konstrukce jsou zděné z lehčeného tvárnicového cihelného zdiva tl. 30 cm. Na zadní 
stěně je provedeno prosvětlení skleněnými luxfery. Stropy jsou železobetonových 

skořepinových panelů kladených ve spádu. Střecha je pultová, krytina z 

pozinkovaného plechu. Vnější omítky jsou provedeny jako břízolit, vnitřní omítky 

jsou vápenné hladké. Podlahy jsou betonové s cementovým potěrem. Vrata garáže 

jsou ocelová s plechovou výplní. Garáž je napojena ne el. rozvod 380/220 V s 

vlastním měřením. Dešťové odpadní vody jsou svedeny do venkovní kanalizace. 

Zastavěná plocha garáže: 19,10 m2, pozemek 20 m2. 
Započitatelná plocha garáže: 19,10 * 0,85 = 16,20 m2.  
Kompletní IS a občanská vybavenost příslušná městu obdobné velikosti. 

Příslušenstvím je pouze elektropřípojka. 
Pozemek: 20,00 m2 

Užitná plocha: 16,20 m2 

Použité koeficienty: 
K1 polohy - srovnatelná lokalita 1,00 
K2 vybavení - srovnatelné 1,00 
K4 stáří a provedení - obdobné stáří, lepší stav 0,90 
K3 trhu - shodná siuace, 2020 1,00 

  
Zdroj: Kupní smlouva 2019 

Zdůvodnění koeficientu Kc: polohy - srovnatelná lokalita; vybavení - srovnatelné; stáří a 

provedení - obdobné stáří, lepší stav; trhu - shodná siuace, 2020;  
 

Cena 
[Kč] 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 
[Kč/m2] 

265 000 16,20 16 358 0,90 14 722 
 
Název: 4. Řadová garáž, U Cihelny 
Lokalita: Jihlava, ulice U Cihelny 
Popis: Předmětem porovnání je řadová garáž bez č. p./č. e. postavená v bloku na východní 

hranici sídliště Bedřichov, asi 200 m západním směrem od železniční stanice 

Jihlava. Je situována severním směrem od centra města na ulici K Cihelně, jako 

řadová v bloku celkem 20 obdobných garáží. Je přístupná po místních zpevněných 

komunikacích a dosažitelná rovněž MHD, jejíž zastávka je na ulici Havlíčkova. 

Jedná se o mírně slabší lokalitu severního okraje obytné zástavby města, kde je však 

převis poptávky nad nabídkou z důvodu okolní sídlištní zástavby.  
Jedná se o řadovou jednopodlažní vnitřní garáž s jedním stáním pro osobní 

automobil. Stáří stavby je 39 let, mírně vyšší stáří, lepší údržba, celkově je stav 

srovnatelný bez úpravy koeficientem.  
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Založení je provedeno jako základové pasy s vodorovnou izolací. Svislé nosné 

konstrukce jsou zděné v tl. 30 cm. Stropy z železobetonových skořepinových panelů 

kladených ve spádu. Střecha je plochá, pultová, krytina z pozinkovaného plechu. 

Vnější omítky jsou provedeny jako stříkaný břízolit, vnitřní omítky jsou vápenné 

hladké. Podlahy jsou z betonové mazaniny, která je kryta cementovým potěrem. 

Vrata garáže jsou ocelová s plechovou výplní. Garáž je napojena ne el. rozvod 

380/220 V s vlastním měřením. Dešťové odpadní vody jsou svedeny do venkovní 

kanalizace. 
Zastavěná plocha garáže: 18,80 m2. Pozemek 19 m2. 
Započitatelná plocha garáže: 18,80 * 0,85 = 16,00 m2.  
Kompletní IS a občanská vybavenost příslušná statutárnímu městu, garáž bez jiného 

příslušenství. 
Pozemek: 19,00 m2 

Užitná plocha: 16,00 m2 

Použité koeficienty: 
K1 polohy - mírně slabší lokalita 1,05 
K2 vybavení - srovnatelné 1,00 
K4 stáří a provedení - mírně lepší 0,95 
K3 trhu - kupní smlouva 2019 1,00 

 

 
Zdroj: Kupní smlouva 2019 

Zdůvodnění koeficientu Kc: polohy - mírně slabší lokalita; vybavení - srovnatelné; stáří a 

provedení - mírně lepší; trhu - kupní smlouva 2019;  
 

Cena 
[Kč] 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 
245 000 16,00 15 313 1,00 15 313 

 
Název: 5. Prodej garáže 19 m2 
Lokalita: Jihlava, Na Vyhlídce 
Popis: Z realitní inzerce: 

Nabízím k prodeji prostornou řadovou garáž v Jihlavě, ul. Na Vyhlídce. Garáž je ve 

výborném stavu po kompletní rekonstrukci - nový přední štít, vyklizená, 

vymalovaná, natřená vrata, nově udělaná betonová podlaha. Do garáže je zavedena 

elektřina - osvětlení a zásuvka fungují. Vjezd umožňují dvoukřídlá plechová vrata, 

zamykání na klíč a bezpečnostní petlici. Vjezd ke garáži je po rovné obecní 

komunikaci. Ideální k parkování vozidla, jako sklad nebo investice k následnému 

pronájmu. Garáž stojí na pozemku města Jihlavy. K dispozici ihned. Garáž se 

nachází v blízkosti MHD - zastávka autobusu Polenská nebo trolejbusu Jiřího z 

Poděbrad. Prosím pouze vážné zájemce. V případě rychlého a slušného jednání 

možná sleva.  
Rekapitulace: 
Lokalita Na Vyhlídce, srovnatelná bez úprav (spádovost k sídlištní zástavbě). 
Provedení je kvalitní, stav je vzhledem k provedené rekonstrukci výrazně lepší. 

Stáří stavby je srovnatelné v horizontu 30 – 40 let. Bude provedena úprava na lepší 
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stav porovnávací nemovitosti. 
Zastavěná plocha garáže: 18,40 m2. Pozemek 19 m2. 
Započitatelná plocha garáže: 18,40 * 0,85 = 15,60 m2.  
Kompletní IS a občanská vybavenost příslušná statutárnímu městu, garáž bez jiného 

příslušenství. 
Užitná plocha: 15,60 m2 

Použité koeficienty: 
K1 polohy - srovnatelná 1,00 
K2 vybavení - obdobné 1,00 
K4 stáří a provedení - lepší stav 0,90 
K3 trhu - inzerce bez RK, pouze mírná úprava 0,95 

 

 
Zdroj: www.sreality.cz 

Zdůvodnění koeficientu Kc: polohy - srovnatelná; vybavení - obdobné; stáří a provedení - lepší 

stav; trhu - inzerce bez RK, pouze mírná úprava;  
 

Cena 
[Kč] 

Užitná plocha 
[m2] 

Jedn. cena 
Kč/m2 

Celkový koef. 
KC 

Upravená j. cena 

[Kč/m2] 
280 000 15,60 17 949 0,86 15 436 

 
Minimální jednotková porovnávací cena 14 722 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 15 465 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 15 971 Kč/m2 

 

Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy 
Průměrná jednotková cena 15 465 Kč/m2 

Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 16,15 m2 

Výsledná porovnávací hodnota 249 760 Kč 
 
Porovnávací hodnota garáže včetně pozemku parc. č. 3522/31 činí: 249 800,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKAPITULACE OCENĚNÍ  
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Komentář ke stanovení výsledné ceny  
Obvyklá cena (tržní hodnota) je cena aktuálního trhu s nemovitostmi, tzn. cena, za kterou lze věc v 

daném místě a daném čase prodat, nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny, které 

je dána konkrétním vztahem nabídky a poptávky. 
Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení výše zjištěných hodnot. Při 

tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, 

které nemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou 

ovlivnit hodnotu oceňovaného majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s 

nemovitostmi ve vztahu nabídky a poptávky s předpokládaným výhledem do budoucnosti, dále na 

vnější i vnitřní vlivy, tj. na technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění 

lokality, občanskou vybavenost, demografické podmínky, stabilitu území ve vztahu k územnímu 
plánu, životnímu prostředí atd. Dále je třeba postihnout veškeré dluhy a závazky, které jsou na 

nemovitosti vázány. V neposlední řadě je nutno rovněž posoudit rizikovost případného prodeje 

předmětné nemovitosti. 
Odhad obvyklé ceny je proveden na základě analýzy jednotlivých přístupů k ocenění majetku. Na 

základě výsledků lze konstatovat: 
- věcná hodnota nemovitosti vyjadřuje substituční hodnotu majetku a pro vlastní ocenění není 

zásadní. Věcná hodnota odvozená z administrativní ceny je v nesouladu s tržní cenou, neboť v sobě 

nezahrnuje koeficient prodejnosti, který je pro tržní ocenění nepostradatelný. V ocenění byla proto 

použita metoda THU, která je zejména ve větších sídelních útvarech, nebo v ekonomicky dobrých 

lokalitách, velmi dobrým pomocníkem pro stanovení skutečné tržní hodnoty nemovitosti. Přesnost 

této metody se snižuje se snižující se velikostí obcí, neboť zde bývají položkové ceny ponižovány 

vzhledem k vyšší konkurenci na stavebním trhu a možností provádění některých stavebních prací 

svépomocí. Tato hodnota v podstatě určuje nákladové hledisko na pořízení stavby.  
- porovnávací hodnota vyjadřuje skutečnou prodejnost majetku, která je dána stavem poptávky a 

nabídky na trhu, objemem dispozičních zdrojů potenciálních investorů a využitelností nemovitosti, 
jakožto i zpeněžitelností oceňovaného majetku. V segmentu rekreačních objektů i garáží je 

porovnávací ocenění, v souladu s obecnou metodikou, považováno za zásadní. V tomto případě 

bylo použito cenové porovnání 1 m2 užitné (využitelné) plochy nemovitosti s cenami za 1 m2 užitné 

plochy srovnatelných nemovitostí z databáze znalce a spolupracujících realitních kanceláří. 

Porovnávací etalon (1 m2 užitné plochy) je nejvíce reprezentativní, neboť porovnání zahrnuje pouze 

využitelnou plochu nemovitosti, bez ohledu na nevyužitá místa obestavěného prostoru a při použití 

porovnávacích objektů se stejně využitelným obestavěným prostorem (řadové garáže s jedním 

stáním pro osobní auto) přináší nejpřesnější výstup. Užitná plocha byla stanovena dle metodiky 

popsaná v části ocenění. Porovnáním bylo zjištěno, že 1 m2 užitné plochy srovnatelných garáží se 

pohybuje ve srovnatelné lokalitě v rozmezí 14 720 – 15 880 Kč/m2 užitné plochy.  
- výnosová hodnota majetku již vyjadřuje přímé indikátory trhu z hlediska dosahovaných 
budoucích příjmů s ohledem na širší možnosti využití. Tato metoda byla použita v případě ocenění 

garáže, kde je databáze realizovaného nájemného dostatečně široká, neboť pronajímání 

srovnatelných objektů je v lokalitě poměrně rozšířené, a existuje tak možnost stanovení obvyklého 

nájemného. Tato metoda byla použita jako kontrolní, nad rámec povinných metod tržního ocenění 

pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé. 
 
V případě pozemku parc. č. 2192 není provedena úprava obvyklé ceny na obchodovatelnost 

vlastnického podílu o velikosti 1/2, neboť pozemek je jednoduše rozdělitelný a jeho části 

samostatně uživatelné.  
V případě stanovení tržní (v místě a čase obvyklé) ceny garáže, bude provedena úprava na 

obchodovatelnost vlastnického podílu, která je popsána níže.  
 
 

Závěr  
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LV č. 103: Pozemek parc. č. 2192 - vlastnický podíl o velikosti id. 1/2 
1. Hodnota pozemků porovnáním  

1.1. Porovnávací hodnota pozemku parc. č. 2192, id. 1/2  46 035,- Kč 
 

Na základě provedené analýzy s použitím porovnávací metody ocenění a zohlednění všech 

výše uvedených skutečností stanovuji obvyklou cenu spoluvlastnického podílu o velikosti id. ˝ 

z pozemku parc. č. 2192 zapsaného na LV č. 103 pro k. ú. Buková u Třešti, obec Buková, 

okres Jihlava, při započtení všech práv a závad spojených s nemovitostí, ve stavu ke dni 28. 7. 

2020 ve výši:                             
46 000,- Kč 

Slovy: čtyřicetšesttisíc Kč 
 

 

 

LV č. 4760: Garáž bez č. p./č. e. – vlastnický podíl o velikosti id. 1/2 
1. Věcná hodnota   

1.1. Věcná hodnota vlastnického podílu o velikosti id. 1/2 z garáže bez č.p.  108 300,- Kč 
1.2. Pozemek parc. č. 3522/31 podílu o velikosti id. 1/2 z pozemku  24 500,- Kč 
Celkem  132 800,- Kč 
  

2. Porovnávací hodnota  
2.1. Vlastnický podíl o velikosti id. 1/2 z garáže včetně pozemku 3522/31  124 900,- Kč 

 
3. Výnosová hodnota  

2.1. Vlastnický podíl o velikosti id. 1/2 z garáže včetně pozemku 3522/31  127 350,- Kč 
 

 
Obvyklá cena vlastnického podílu o velikosti id. 1/2 z oceňované nemovitosti - stavby 
jednopodlažní garáže bez č.p./č.e., evidované na LV č. 4760 pro k. ú. Jihlava, obec Jihlava, okres 

Jihlava, bez zohlednění obchodovatelnosti spoluvlastnického podílu činí:        125 000,- Kč 
 
 

Obchodovatelnost spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech je oproti obchodovatelnosti celé 

nemovitosti zhoršená, a cena takovéhoto podílu neodpovídá stejnému podílu z ceny celku. 

Důvodem snížení ceny spoluvlastnického podílu je jeho rizikovější prodej než u prodeje celé 

nemovité věci (s vyšším rizikem se snižuje i cena, kterou je kupující ochoten zaplatit, majitel podílu 

nemůže zcela neomezeně prosazovat svoji vůli). Obecně lze říct, že obchodovatelnost se snižuje 

úměrně velikosti podílu. Majoritní podíly jsou lépe obchodovatelné než podíly minoritní. Tržní 

hodnota spoluvlastnického podílu na oceňované nemovitosti bude určena podle níže uvedené 

tabulky: 
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Vlastnický podíl 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 
Snížení ceny o 50 % 40 % 30 % 25 % 20 % 15 % 12 % 10 % 5 % 0 % 
Obvyklá cena 62500 75000 87500 93800 100000 106300 110000 112500 118800 125000 
 
Na základě provedené analýzy s použitím výše uvedených metod ocenění a zohlednění všech 

výše uvedených skutečností stanovuji obvyklou cenu vlastnického podílu o velikosti id. 1/2 ze 
stavby garáže bez č.p./č.e., která je součástí pozemku parc. .č. 3522/31, vše evidován0 na LV č. 

4760 pro k. ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava, při započtení všech práv a závad 

spojených s nemovitostí, ve stavu ke dni 28. 7. 2020 ve výši:  
 

100 000,- Kč 
Slovy: jednostotisíc Kč 
 
 
 
 
Obvyklá cena spoluvlastnického podílu povinné o velikosti id. 1/2  na 

nemovitých věcech uvedených ve výroku usnesení o ustanovení znalcem ve věci 

č.j. 97 EX 8193/13 činí celkem:    
146 000,- Kč 

 
Slovy: jednostočtyřicetšesttisíc Kč 
 
 

 

 
V Třebíči 24. 8. 2020 

 Ing. Tomáš Dostál 
 Zahradní 479/25 
 674 01 Třebíč 
 telefon: 774800820 
 e-mail: tdostal@znalci.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tdostal@znalci.net
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Znalecká doložka:  
 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 
4. 3. 2000 č.j. Spr. 1533/2000 pro obor Ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 1967-82-2020 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 82-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Koncesní 
listina: 

Koncesní listina č. 371002-30977 vydaná dne 17. 5. 2006 pro předmět 

podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité, nehmotný majetek a podnik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH 
 

1. Lokalizace předmětného území 
2. Fotodokumentace. 
3. Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 103 pro k. ú. Buková u Třešti, obec Třešť, okres Jihlava. 
4. Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 4760 pro k. ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava 
5. Kopie katastrálních map k. ú. Buková u Třešti a k. ú. Jihlava. 

 

 

 



Lokalizace předmětného území (Buková) 

 

 

mapka okolí s vyznačením lokality Buková 

 

 

snímek předmětného území z letecké mapy s vyznačením chaty a pozemku 

 



Lokalizace předmětného území (Jihlava) 

 

 
mapka města s vyznačením lokality Telečská 

 

 
snímek předmětného území z letecké mapy s vyznačením garáže 

 



Fotodokumentace 

 

              

              přístup k pozemku parc. č. 2192                jižní pohled na východní část pozemku parc. č. 2192    

 

 

pozemek parc. č. 2192, severní pohled 

 

         

                       blok, ve kterém se nachází oceňovaná garáž                         severovýchodní pohled na garáž 





























Katastrální mapa předmětného území 
(k. ú. Buková) 

 

       

 



Katastrální mapa předmětného území 
(k. ú. Jihlava) 
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