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1. NÁLEZ 

1.1 Identifikace předmětu ocenění 

Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu (tržní hodnotu) nemovitostí a jejich 
příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora č.j. 159 EX 
00387/19-008 ze dne 27.06.2019, a to na nemovitostech povinného: 

v k.ú. Jezdovice, zapsaných na LV 66 

 Parc. č. st. 102; zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 461 m2; součástí 

pozemku je stavba rodinného domu č.p. 49 

 Parc. č. 929/1; zahrada, o výměře 379 m2 

1.2 Poloha a popis nemovitosti 

Oceňovaná nemovitost se nachází v obci Jezdovice v okrese Jihlava v Kraji 
Vysočina. V obci žije 265 obyvatel a její rozloha je 558 ha. Nejbližším městem 
je 5 km vzdálená Třešť. Oceňovaná nemovitost se nachází na okraji obce v zástavbě 
samostatně stojících domů. Nedaleko oceňované nemovitosti se nachází železniční 
zastávka Salavice. 

Vzdálenost do centra obce je asi 1 km, blíže je obec Salavice, jejíž centrum 
je od nemovitosti vzdáleno asi 500 metrů. V obou obcích je vlaková stanice 
a autobusová zastávka. Občanská vybavenost je pouze základní. Jezovice leží 
na trati Jihlava – Telč. Spojení do krajského města je celkem bezproblémové, cesta 
autobusem trvá asi 20 minut, vlakem dvojnásobek. 

Obec je napojena na kanalizaci a veřejný vodovod. Obec není plynofikována. 

Dle územního plánu se nemovitost nachází ve stabilizované ploše smíšené obytné. 

 

Předmětem ocenění je samostatně stojící rodinný dům o zastavěné ploše asi 130 m2, 
půdorysně je dům řešen do tvaru obdélníku s přístavkem pro vchod. Kolem domu 
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se nachází zahrada. Dům je jednopodlažní, bez užitného podkroví, pravděpodobně 
bez podsklepení. 

Objekt je zděný se sedlovou střechou a keramickou krytinou. Okna jsou dřevěná. 
Dům nebyl výrazně modernizován. Stáří je odhadováno na 50 až 60 let. Stavebně 
technický stav dle venkovní obhlídky odpovídá stáří. Dle sdělení stavebního úřadu 
nejsou v archivech tohoto úřadu dochovány materiály ohledně kolaudace 
ani stavebního povolení k této stavbě č.p. 49. 

Znalci nebyl umožněn vstup do objektu, proto byla provedena jen venkovní 
obhlídka. Z tohoto důvodu uvažujeme, že dům je standardně vybaven a 
stavebně technický stav odpovídá odhadnutému stáří domu. 

1.3 Věcná břemena a nájemní práva 

Dle výpisu z katastru nemovitostí neváznou na oceňované nemovitosti kromě 
zástavních práv žádná věcná břemena. Na LV 66 jsou zapsány zatížení plynoucí 
z exekučních řízení. Znalec při šetření nezjistil existenci žádných nájemních smluv, 
které by vázly na oceňované nemovitosti. 

1.4 Vlastnické a evidenční údaje 

Dle výpisu z katastru nemovitostí z 21. 10. 2019 je jako vlastník oceňovaných 
nemovitostí na LV 66 k.ú. Jezdovice zapsán: 

Vašíček Jan, č.p. 69, 589 01 Jezdovice, nar. 23. 5. 1980. 

1.5 Prohlídka a zaměření nemovitosti 

Místní šetření bylo provedeno dne 21. 11. 2019 pouze venkovní obhlídkou 
nemovitosti. Povinný se k místnímu šetření nedostavil, proto nebylo možné 
oceňovanou nemovitost řádně prohlédnout, zaměřit a zhodnotit. Místní šetření 
bylo provedeno za přítomnosti zástupce znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o. 

1.6 Movité a nemovité příslušenství 

Místní šetření z důvodu nesoučinnosti povinného neproběhlo řádně, ale pouze 
venkovní obhlídkou. Během tohoto šetření nebyly zjištěny žádné movité věci, které 
tvoří příslušenství nemovité věci, ani žádné nemovité příslušenství. 

1.7 Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

 Výpisy z katastru nemovitostí pro oceňované nemovitosti; 

 Kopie katastrální mapy k oceňovaným nemovitostem; 

 Informace zjištěné při prohlídce nemovitosti; 

 Informace z realitního serveru; 

 Vlastní databáze znalce; 

 Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření a 
fotodokumentace z místního šetření; 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění k datu ocenění; 

 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění k datu 
ocenění; 
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 Vyhláška č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, v platném znění k datu ocenění; 

 BRADÁČ a kol. – Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a doplněné 
vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009; 

 ZAZVONIL ZBYNĚK – Odhad hodnoty pozemků, VŠE v Praze, nakladatelství 
Oeconomica, Institut oceňování majetku, 2007; 

 DUŠEK DAVID – Základy oceňování nemovitostí, II. upravené vydání, Vysoká 
škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku,  2006; 

 ZAZVONIL ZBYNĚK – Porovnávací hodnota nemovitostí, I. vydání, 
nakladatelství EKOPRESS, s.r.o., 2006; 

 BRADÁČ a kol. – Soudní znalectví, I. vydání, Akademické nakladatelství CERM, 
2010; 

 HÁLEK VÍTĚZSLAV – Oceňování majetku v praxi, I. vydání, DonauMedia s.r.o., 
2009; 

 ZAZVONIL ZBYNĚK – Oceňování nemovitostí – výnosový přístup, I. vydání, 
nakladatelství Oeconomica 2010; 

 IOM VŠE Praha: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou, 
Praha, září 2012. 
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2. POSUDEK 
Obvyklou cenu (tržní hodnotu) nemovitosti lze obecně vyjádřit následovně: 

Obvyklá cena je taková, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje 
a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. 

V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je definována takto: 

Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb. se 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. 

Cena určená jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena je cena zjištěná. Jiným 
způsobem oceňování jsou: 

2.2.1. Metoda nákladová 

Metoda nákladová je založena na principu, že hodnota nemovitostí nebude větší, než 
činí současné náklady na jejich pořízení s odpočtem přiměřených odpisů. Jedná 
se tedy o výpočet reprodukční hodnoty snížené o přiměřené opotřebení. 
Reprodukční hodnota se vypočte pomocí obestavěného prostoru, zastavěné plochy, 
podlahové plochy, délky (dle charakteru stavby). Dále se dle provedení a vybavení 
zjistí odpovídající cena za zvolenou měrnou jednotku, chybějící prvky konstrukcí 
se nezapočítávají, vyšší vybavení se připočítává. Vynásobením zjištěné zastavěné 
plochy nebo obestavěného prostoru a jednotkové ceny se zjišťuje tzv. výchozí 
hodnota. Od takto zjištěné výchozí hodnoty se odečte opotřebení, které odpovídá 
stavbě daného stáří a způsobu údržby objektu, výsledkem je věcná hodnota. 

Ve znaleckých a odborných posudcích se ke zjištění věcné hodnoty používá též 
modifikovaná metodika definovaná vyhláškou Ministerstva financí č. 441/2013, 
o oceňování majetku a o změně některých zákonu, v aktuálním znění.  

2.2.2. Metoda výnosová 

Principem výnosového způsobu ocenění je princip anticipace, jehož podstata 
spočívá v tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím očekávání. Jestliže budoucí 
prospěch lze finančně vyjádřit jako řadu očekávaných výnosů, pak výnosovou 
hodnotu lze definovat jako součet všech těchto očekávaných výnosů, 
transformovaných na současnou hodnotu peněz. Očekávaný příjem se zjistí 
z nájemních smluv, nejsou-li v odchylce od situace na běžném realitním trhu. Roční 
výnos z pronájmu nemovitosti je třeba snížit o náklady spojené s užíváním 
nemovitosti (zejména se jedná o náklady na průměrnou roční údržbu, správu 
nemovitosti, daň z nemovitosti a pojištění nemovitosti). Transformace na současnou 
hodnotu peněz se provádí pomocí tzv. výnosové kapitalizace. Očekávaný výnos 
se u předmětné nemovitosti zjistí z ročního nájemného.  
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2.2.3. Metoda komparativní 

Komparativní metoda, též srovnávací metoda je statistická metoda. Vychází z toho, 
že z většího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako 

základ pro hodnocení určité nemovitosti (pro zjištění její obvyklé ceny). Srovnatelné 
hodnoty nemovitostí jsou stanovovány dle již realizovaných prodejů (kupních smluv) 
nebo se opírají o šetření spolupracujících odhadců, realitních kanceláří v daném 
regionu, o vlastní databázi a zkušenosti zhotovitele posudku či o realitní inzerci. 

Mezi základní vlivy působící na hodnotu nemovitého majetku patří: 

Poloha nemovitostí 

o vzdálenost od center měst či obcí 
o vzdálenost od hlavních komunikačních tahů 
o přístup k silničním či železničním trasám 

Využitelnost nemovitostí 

o stavebně-technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak 
o pře dimenzovanost 
o účel staveb a možnost adaptace na jiné využití 
o kapacita inženýrských sítí a možnost jejich úpravy 
o možnosti přístaveb a rozšíření nemovitostí 
o omezené možnosti další výstavby (stavební uzávěry, ochranná pásma) 

Vlastnické vztahy a zátěžová břemena 

o stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypověditelnost 
o předkupní práva, věcná břemena 
o zástavní práva 
o soudní spory (např. restituční spory) 

Situace na realitním trhu 

o celkové trendy v prodeji nemovitostí 
o prodejnost obdobných nemovitostí v dané lokalitě 

2.1 Volba metody ocenění 

Vzhledem k výše popsané metodologii oceňování nemovitostí pro obvyklou cenu 
a vzhledem k účelu posudku se jako nejlépe použitelná metoda pro daný účel jeví 
metoda komparativní. Tato metoda dokáže za předpokladu existence kvalitní 
databáze cen srovnatelných objektů nejlépe zhodnotit obchodovatelnost a tedy i tržní 
hodnotu srovnávaných nemovitostí.  

Metodou ocenění byla tedy zvolena metoda komparativní. 

Znalci nebyl umožněn vstup do nemovité věci. Ocenění je provedeno pouze na 
základě venkovní obhlídky. 

2.2 Ocenění porovnávací metodou 

V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu. 

Předmětem ocenění je rodinný dům se zahradou. Celková plocha pozemků 
je 840 m2

. Zastavěná plocha domu asi 130 m2 je stanovena na základě měření 
v katastrální a ortofotomapě. Dle místního šetření je dům jednopodlažní, 
pravděpodobně bez podsklepení. 
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Srovnávací nabídka 

1) Horní Cerekev – Chrástov, okres Pehlřimov, užitná plocha 135 m2 

 
Rodinný dům či chalupa s pěknou zahradou v poklidné vesničce Chrástov u Horní 
Cerekve, okr. Pelhřimov. Jedná se o částečně podsklepený objekt, který kromě 
obytného přízemí využívá i podkrovní prostory. Celková rekonstrukce chalupy 
proběhla v roce 1996. V přízemí, kam vejdeme přes verandu máme chodbu 
se schody do podkroví, obývací pokoj s kuchyňskou linkou a kamny, dále koupelnu 
s rohovou vanou a toaletou a ve zvýšeném přízemí ložnici. V podkroví je v podstatě 
další bytová jednotka, která se skládá ze dvou samostatných pokojů, koupelny 
se sprchovým koutem, druhou toaletou a kuchyňským koutem.  

Vytápění je řešeno pomocí ústředního topení s kotlem na tuhá paliva se zásobníkem, 
který je umístěn v suterénu domu. Okna jsou dřevěná špaletová, na podlaze 
keramická dlažba a PVC. Na střeše jsou pálené tašky. Vodovod je obecní, odpady 
jsou svedeny do septiku. Na oplocené zahradě se nacházejí ovocné stromy, okrasné 
vzrostlé dřeviny a keře. K dispozici máme rozsáhlé vnitřní sezení s velkým krbem 
a menší stodolou. Vedlejší stavba, která je součástí, je typická vesnická stodola.  

NABÍDKOVÁ CENA: 1 870 000 Kč 
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2) Batelov, Mlýnská, okres Jihlava, podlahová plocha 80 m2   

 
Zděný dům 3+1 v Batelově na ulici Mlýnská, u potoka s vjezdem do domu. Celková 
plocha pozemku je 251 m2. Výhodou jsou prostorné místnostmi. Dům je ihned 
obyvatelný s možností úprav, oprav nebo případných rekonstrukcí. Jeho další 
výhodou je nově upravená koupelna, která je nedávno po rekonstrukci. Možnost 
okamžitého bydlení s postupnými úpravami. Zahrada za domem je atriově řešená. 
Je zde tedy naprosté soukromí. Plynové topení a kotel instalovaný v kotelně zaručí 
ještě komfort v zimních měsících. V některých částech domu je patrná vlhkost, která 
je způsobena nedostatečným větráním a již strávenou původní izolací.  

NABÍDKOVÁ CENA: 985 000 Kč 
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3) Třešť, Čenkovská, okres Jihlava, podlahová plocha 200 m2  

 
Rodinný dům 3+1 se zahradou a garáží v Třešti, ul. Čenkovská. Suterén: sklep, 
kotelna. Přízemí: velká prosklená veranda, kuchyně, 3 pokoje, WC, koupelna 
s vanou, chodba, vstup do sklepa a na půdu. Půda: zpevněný krov, nová střešní 
krytina BRAMAC, 4x střešní okna - možnost vybudování podkrovní vestavby. Na RD 
navazuje pozemek o celkové výměře 760 m2, na kterém je postavena garáž 
s prádelnou, dřevěná kolna, dříve výminek, nyní sklad s dílnou. Sítě: obecní vodovod 
a kanalizace, plynové ÚT. 

NABÍDKOVÁ CENA: 3 450 000 Kč 
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4)  Batelov - Lovětín, okres Jihlava, podlahová plocha 93 m2 

  
Samostatný rodinný dům o obytné ploše 93 m2, v obci Batelov, Lovětín, 20 km 
od Jihlavy. 

Pozemek o rozloze 854 m2, s udržovanou zahrádkou, inženýrské sítě, septik. 

Dispozice domu: 3 pokoje (27, 14, 14 m2), kuchyně (25 m2), se sporákem a krbovými 
kamny, 2x předsíň, koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem, samostatné WC. 
Podlahy, dlažba, plovoucí podlaha, koberce. Topení ústřední plynové + ohřev teplé 
vody. V domě jsou nová eurookna. Vhodné pro trvalé bydlení, nebo jako chalupa pro 
rekreaci. Spojení autobusem Batelov - Jihlava. 

NABÍDKOVÁ CENA: 2 100 000 Kč 
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5) Třešť, Dr. Richtra, okres Jihlava, podlahová plocha 250 m2 

 
Částečně podsklepený rodinný dům s garáží v okrajové části města Třešť v ulici 
Dr. Richtra. Jedná se patrový objekt, v dobrém stavu s navazující hospodářskou 
částí a zahradou, na kterém v nedávné minulosti došlo k výměně střešní krytiny. Celý 
dům je vytápěn ústředním plynovým topením a je připojen na veškeré sítě, které jsou 
k dispozici. 

NABÍDKOVÁ CENA: 2 390 000 Kč  
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Komparace 

V úvaze znalce K7 je zohledněna atraktivita nemovitosti pro potenciální kupující.  

 

 

Porovnávací hodnota nemovité věci specifikované v bodě 1.1 činí dle 
odborného odhadu 1 500 000 Kč. Při porovnání byly zohledněny veškeré 
skutečnosti, mající vliv na obvyklou cenu. 
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1 Horní Cerekev - Chrástov 13 852 0,90 12 467 0,90 0,99 1,10 1,00 1,02 0,93 1,03 0,96 12 986

2 Batelov, Mlýnská 8 208 0,85 6 977 1,03 1,02 1,00 1,02 1,00 0,89 1,00 0,95 7 344

3 Třešť, Čenkovská 17 250 0,85 14 663 1,05 0,92 1,08 1,02 1,05 0,99 1,00 1,10 13 330

4 Batelov, - Lovětín 22 581 0,85 19 194 0,92 1,07 1,15 1,02 0,95 1,00 1,03 1,13 16 985

5 Třešť, Dr. Richtra 9 560 0,85 8 126 1,05 0,88 1,08 1,02 1,10 0,98 1,00 1,09 7 455

Střední hodnota 14290 12 285 11 620

Minimum 8 208 6977,0833 7 344

Maximum 22 581 19193,548 16 985

Směrodatná odchylka 5 853 4972,0421 4 159

Průměr - směrodatná odhylka 8 437 7312,9579 7 461

Průměr + směrodatná odchylka 20 143 17257,042 15 779

Variační koeficient 0,41 0,4047246 35,80%

Výměra oceňovaného objektu 130 130 m
2 130

Cena objektu 1 857 700 1597050 Kč 1 510 600

1600000 Kč 1 500 000

KCR Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší

K1 koeficient polohy (lokalita, dopravní dostupnost)

K2 koeficient velikosti

K3 koeficient stavebně - technického stavu

K4 koeficient vybavení 

K5 koeficient příslušenství objektu

K6 koeficient velikosti pozemku

K7 koeficient úpravy dle úvahy znalce

IO Index odlišnosti IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)

Je-li IO < 1,00 je srovnávaný objekt horší, je-li IO > 1,00 je srovnávaný objekt lepší než oceňovaný objekt

Upravená cena srovnávanýc objektů se zjistí jako podíl redukované ceny a indexu odlišnosti IO
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3. REKAPITULACE 
 

Znalci nebyl umožněn vstup do nemovité věci. Ocenění je provedeno pouze na 
základě venkovní obhlídky 

 

Dle § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku obvyklá cena vyjadřuje 
hodnotu věci a určí se porovnáním, proto za obvyklou cenu nemovitosti považujeme 
cenu určenou porovnávacím způsobem. 

 

 

Obvyklá cena nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1.1 
činí dle odborného odhadu 

 1 500 000 Kč 

 

Cena slovy: Jedenmilionpětsettisíc Kč 
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4. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudek podal ústav zapsaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR 
ze dne 9.10. 1997 (rozšířeným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 
11.7.2012) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a 
ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do 
prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech: 

 stavebnictví, s rozsahem znaleckého oprávnění pro technický stav konstrukcí 
pozemního stavitelství – staveb obytných, průmyslových, občanské 
vybavenosti a zemědělských, staveb inženýrských, mostů, betonových, 
ocelových a dřevěných konstrukcí. 

 ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady: 
nemovitostí, podniků, movitostí – strojů a zařízení, nehmotného majetku, 
nepeněžitých vkladů, sportovních potřeb, sportovního materiálu; rozpočtování 
a fakturace ve stavebnictví. 

 

Znalecký posudek je veden pod číslem 4708-693-2019. 

 

V Brně dne 8. 12. 2019 

 

 

 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

 

……………………………. 

                                                                                                 Ing. Lukáš Pejchal 

 



 

 

 
 
 

 

Příloha č. 1: Výpis z katastru nemovitostí LV 66, k.ú. Jezdovice  ................. 3 listy 

Příloha č. 2: Náhled katastrální mapy LV 66................................................. 1 list 

Příloha č. 3: Sdělení stavebního úřadu k.ú. Jezdovice ................................. 1 list 

Příloha č. 4: Usnesení soudního exekutora o ustanovení znalce ................. 2 listy 

Příloha č. 5: Fotodokumentace LV 66 .......................................................... 2 listy 

 

 

PŘÍLOHY 
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.10.2019 18:15:02   

1
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0632 Jihlava 587273 JezdoviceOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

Vašíček Jan, č.p. 49, 58901 Jezdovice 800523/4347
Vlastnické právo

Typ vztahu

Kat.území: 659398 Jezdovice List vlastnictví: 66

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Nemovitosti
Pozemky

St.  102

     929/1

461

379

zastavěná plocha a 
nádvoří

zahrada zemědělský půdní 
fond

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: EX 00387/19 pro Exekutorský úřad Brno - 
město

Mgr. Jan Krejsta
soudní exekutor

Součástí je stavba: Jezdovice, č.p. 49, bydlení
St.  102Stavba stojí na pozemku p.č.:

Zástavní právo smluvní

Zástavní právo smluvní

o

o

k zajištění pohledávky ve výši 686.000 Kč včetně příslušenství

-k zajištění dluhů ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru č. 224088 a dalších budoucích 
dluhů vzniklých nejpozději do (a včetně) 20.8.2052, a to vše až do celkové výše 
2.076.000,- Kč s příslušenstvím

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na hřebenech II 1718/8,
Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 26747154

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, Jinonice, 15800 
Praha 5, RČ/IČO: 25083325

Listina

Listina

V-4999/2011-707

V-6130/2017-707

Pořadí k

Pořadí k

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

25.07.2017 08:17

Související zápisy

B1

C

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

- Bez zápisu

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: St. 102, Parcela: 929/1

Parcela: St. 102, Parcela: 929/1

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. 90191292  ze dne 31.08.2011.
Právní účinky vkladu práva ke dni 01.09.2011.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. ZS 224088/1  ze dne 
21.07.2017. Právní účinky zápisu ke dni 25.07.2017. Zápis proveden dne 
16.08.2017; uloženo na prac. Jihlava
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.10.2019 18:15:02   

2
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0632 Jihlava 587273 JezdoviceOkres: Obec:

Typ vztahu

Typ vztahu

Kat.území: 659398 Jezdovice List vlastnictví: 66

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Zákaz zcizení a zatížení

Zahájení exekuce

o

o

věcným břemenem a zástavním právem bez souhlasu zástavního věřitele, po dobu trvání 
zástavního práva

pověřený soudní exekutor: Mgr. Jan Krejsta, Horní 729/32,  639 00 Brno

Oprávnění pro
Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, Jinonice, 15800 
Praha 5, RČ/IČO: 25083325

Listina

Listina

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. ZS 224088/1  ze dne 
21.07.2017. Právní účinky zápisu ke dni 25.07.2017. Zápis proveden dne 
16.08.2017; uloženo na prac. Jihlava

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. ZS 224088/1  ze dne 
21.07.2017. Právní účinky zápisu ke dni 25.07.2017. Zápis proveden dne 
16.08.2017; uloženo na prac. Jihlava

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-město č.j.159
EX-00387/2019 - 008 (14 EXE 1045/2019 -16) ze dne 27.06.2019. Právní účinky 
zápisu ke dni 27.06.2019. Zápis proveden dne 04.07.2019; uloženo na prac. 
Jihlava

-

-

V-6130/2017-707

V-6130/2017-707

V-6130/2017-707

Z-3384/2019-707

Z-3383/2019-707

Pořadí k 25.07.2017 08:17

Související zápisy

Související zápisy

D Poznámky a další obdobné údaje

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Vašíček Jan, č.p. 49, 58901 Jezdovice, RČ/IČO: 
800523/4347

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: St. 102, Parcela: 929/1

Povinnost k

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. ZS 224088/1  ze dne 
21.07.2017. Právní účinky zápisu ke dni 25.07.2017. Zápis proveden dne 
16.08.2017; uloženo na prac. Jihlava

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Brno-město 
č.j.159 EX-00387/2019 - 006 (14 EXE 1045/2019 -16) ze dne 26.06.2019. Právní 
účinky zápisu ke dni 27.06.2019. Zápis proveden dne 01.07.2019; uloženo na 
prac. Jihlava

Listina

Listina

Listina

Parcela: St. 102, Parcela: 929/1
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3
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0632 Jihlava 587273 JezdoviceOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

     929/1
Parcela BPEJ Výměra[m2]

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 659398 Jezdovice List vlastnictví: 66

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

74068 379

Listina

Vašíček Jan, č.p. 49, 58901 JezdovicePro: 800523/4347RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 24.07.2017. Právní účinky zápisu ke dni 23.08.2017. Zápis proveden 
dne 14.09.2017.

o

V-7003/2017-707

21.10.2019  18:32:57Vyhotoveno:Vyhotovil:

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Plomby a upozornění - Bez zápisu 





 

Městský úřad Třešť 

Revoluční 20/1 

589 14  Třešť 

 
 

Spis. zn.: STREST/6661/2019/RU    

Č.j.: TREST   6821/2019   

 

 

 

Číslo STU 125/2019 

Vyřizuje: Ing. Luděk Rudolf 

V Třešti dne: 18.11.2019    

 

Žádost o sdělení údajů v rámci RD JEZDOVICE Č.P.49 a k p.č.st.102 a 929/1 k.ú.Jezdovice 

  

VYJÁDŘENÍ 

 

Městský úřad Třešť, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 12.11.2018 Žádost o sdělení údajů v rámci RD 

JEZDOVICE Č.P.49 a k p.č.st.102 a 929/1 k.ú.Jezdovice, kterou podal : STATIKUM s.r.o., IDDS: 

t538guz, sídlo: Purkyňova č.p. 648/125, Medlánky, 612 00  Brno 12 

  

s d ě l u j e  n á s l e d u j í c í : 

 

- v rámci stávajícího objektu p.č.st.102 k.ú.Jezdovice (Dle  KN = Objekt k bydlení, Jezdovice č.p.49, 

58901 Třešť) a pozemku p.č.929/1 k.ú.Jezdovice, nejsou v rámci STÚ Třešť v archivu STÚ, dochovány 

žádné doklady, týkající se povolení a kolaudace dané stavby, resp.staveb 

- doklady od staveb mohou být dále dochovány v rámci Státní okresní archiv Jihlava, Fritzova 19, 586 01 

Jihlava, tel. + 420 567 301 963, fax. + 420 567 322 067, e-mail: soka_jihlava@mza.cz,  

www: http://jihlava.mza.cz, ID DS MZA v Brně: p8caixb 

 

Poučení: 

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro 

povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů. 

 

 

 

 

Ing. Luděk Rudolf 

vedoucí stavebního úřadu 

  

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

STATIKUM s.r.o., IDDS: t538guz 

 sídlo: Purkyňova č.p. 648/125, Medlánky, 612 00  Brno 12 

 

Odbor stavební úřad 
Tel:567 584 925, Fax: 567 224 125 

IC: 00286753 

E-mail:rudolf@trest.cz 

www.trest.cz 

mailto:soka_jihlava@mza.cz
http://jihlava.mza.cz/
http://www.trest.cz/


Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta, soudní exekutor
sídlem Horní 729/32, 639 00 Brno

tel. 530 513 513, fax. 530 513 512, IČ 66253209, zapsán u EK ČR pod ev.č. 159
ID datové schránky: 6x7t4ir, email: podatelna@eubrno.cz, http://www.eubrno.cz

Č.j.: 159 EX 00387/19-051

U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Horní 729/32, PSČ 639 00, pověřený
vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Jihlavě ze dne 24.6.2019, č.j. 14 EXE 1045/2019-16, kterým byla nařízena
exekuce podle vykonatelného notářského zápisu, který sepsal JUDr. Bohdan Hallada notář dne 10.09.2018, č.j.
NZ2073/2018,N1178/2018 a vykonatelného notářského zápisu, který sepsal JUDr. Bohdan Hallada notář dne 27.08.2018, č.j.
NZ1969/2018,N1178/2018, k uspokojení pohledávky oprávněného Sberbank CZ, a.s., IČ: 25083325, U Trezorky 921/2, 158 00
Praha 5 - Jinonice,  proti povinnému Jan Vašíček, IČ: 01623435, nar. 23.5.1980, Jezdovice čp. 49, 589 01 Jezdovice, ve výši
298 860,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce, rozhodl

t a k t o :

I. Soudní exekutor pro účely provedení exekuce prodejem nemovitých věcí povinného Jan Vašíček, bytem Jezdovice čp. 49,
Jezdovice 589 01,  IČ: 01623435, nar. 23.5.1980, na základě exekučního příkazu č.j. 159 EX 00387/19-008 ze dne 27.06.2019
ustanovuje k ocenění nemovitých věcí znalce: STATIKUM s.r.o., Purkyňova 648/125, PSČ 612 00 Brno.

II. Úkolem znalce je:

1. Ocenit nemovitost (spoluvlastnický podíl na ní) a její příslušenství, a to:

1) nemovitostí povinného:
zapsaných na listu vlastnictví č. 66 u Katastrálního  úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, pro obec
Jezdovice, kat. území Jezdovice, a to:

-Pozemek parc. č. St. 102 o výměře 461 m², zastavěná plocha a nádvoří
 Součástí je stavba: Jezdovice, č.p. 49, bydlení
 Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 102
-Pozemek parc. č. 929/1 o výměře 379 m2, zahrada

2. Znalec ve znaleckém posudku stanoví obvyklou cenu nemovité věci a jejího příslušenství. Cenu obvyklou stanoví s
přihlédnutím k příslušenství nemovité věci, věcným břemenům, výměnkům a nájemním či pachtovním právům, které
na nemovité věci váznou. K právům zástavním znalec nepřihlíží. Znalec uvede přehled cen každé jednotlivé nemovité
věci, je-li předmětem ocenění více nemovitých věcí.

Znalec ve znaleckém posudku jednotlivě vyjmenuje jemu známé věci (nemovité i movité), které tvoří příslušenství
nemovité věci. V případě, že takové věci nejsou (nebyly zjištěny), znalec výslovně uvede, že tyto věci nejsou.

Znalec ve znaleckém posudku uvede jemu známá věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva
váznoucí na nemovité věci. V případě, že na nemovité věci neváznou žádná věcná břemena, výměnky, nájemní,
pachtovní či předkupní práva, znalec výslovně uvede, že taková věcná břemena, výměnky ani práva nejsou (nebyly
zjištěny).

V případě, že znalec zjistí, že na nemovité věci vázne věcné břemeno, výměnek, nájemní či pachtovní právo, uvede ve
znaleckém posudku jemu odpovídající výši nájemného či pachtovného, případně výnosu z věci, které jsou v daném
místě a čase obvyklé, a to jednotlivé pro každé zjištěné věcné břemeno, výměnek, nájemní či pachtovní právo.

Znalec ve znaleckém posudku uvede, kdy byl ohledně nemovité věci vydán první kolaudační souhlas, nebo kdy bylo
započato první užívání stavby (zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění). V případě, že kolaudační souhlas
nebyl vydán, nebo nebylo započato s užíváním stavby, uvede znalec tuto skutečnost výslovně. V případě oceňování
pozemku znalec uvede, zda je na něm zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť a zda na
něm může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba (§ 56
zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění).

III. Znalci se ukládá, aby znalecký posudek podal písemně ve 2 vyhotoveních do 45 dnů od doručení tohoto usnesení.

IV.  O době a místě ohledání uvědomí znalec oprávněného a povinného. Soudní exekutor ukládá dle § 127 odst. 3 zák. č. 99/1963



Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.) povinnému, aby poskytl znalci součinnost potřebnou k ocenění nemovité věci,
zejména umožnil znalci prohlídku nemovité věci potřebnou k vypracování znaleckého posudku, a aby se zdržel jednání, které
by bránilo znalci splnit uložený úkol nebo by jeho splnění ztěžovalo, a aby znalci předložil veškerou potřebnou dokumentaci,
zejm. nájemní či pachtovní smlouvy, smlouvy o zřízení výměnku nebo věcného břemene, platná stavební povolení, ohlášení
stavebnímu úřadu, rozhodnutí o kolaudaci, kolaudační souhlas, příp. oznámení záměru o užívání dokončené stavby a
umožnil mu pořídit fotokopie těchto dokladů.

O d ů v o d n ě n í :

 Podle ust. § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení
přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Vzhledem k tomu, že pro vydání rozhodnutí podle § 336a o.s.ř. je nutné v souladu s ust. § 336 o.s.ř. ocenit nemovité věci,
které jsou předmětem provádění exekuce prodejem nemovitých věcí, ustanovil soudní exekutor v souladu s ust. § 127 o.s.ř. znalce z
oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí.

Při oceňování předmětu ocenění se použije obvyklá cena podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 151/1997 Sb. o
oceňování majetku). Soudní znalec provede ocenění nemovité věci cenou obvyklou, avšak nebude oceňovat samostatně existující
práva a závady, neboť jejich hodnota se nezjišťuje. Práva a závady přecházejí na nabyvatele spolu s nemovitou věcí. Úkolem znalce
je, aby hodnotu práva a závad promítl do určení celkové obvyklé ceny nemovité věci a uvedl jejich výčet. Úkolem znalce je rovněž
specifikovat příslušenství oceňované nemovité věci včetně movitých věcí, které jsou příslušenstvím nemovité věci. S ohledem na
možné zatížení prodeje předmětu ocenění příslušnou sazbou daně z přidané hodnoty soudní exekutor potřebuje mít ke svému
dalšímu postupu povědomost o cenách jednotlivých nemovitých věcí, a to alespoň jejich procentuálním vyjádřením poměru
k výsledné ceně všech nemovitých věcí. Znalcem určená obvyklá cena protiplnění poskytovaných za případně zřízená věcná
břemena, výměnek, nájemní či pachtovní právo bude podkladem pro posouzení a rozhodnutí o možném zániku těchto práv podle
§ 336a odst. 2 o.s.ř.

P o u č e n í :  Odvolání proti tomuto usnesení  n e n í  přípustné.

Znalec je vyloučen z výkonu funkce, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich
zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. Jakmile se znalec dozví o skutečnostech, pro které je vyloučen, je
povinen to neprodleně oznámit soudnímu exekutorovi.

Stanovená lhůta pro podání posudku je závazná. Znalec může požádat o jeho prodloužení jen ze závažných důvodů.
Nedodržení stanovené nebo dohodnuté lhůty může mít za následek snížení odměny, případně opatření podle § 53
o.s.ř., tj. uložení pořádkové pokuty do 50.000,- Kč. Znalec může odepřít podání znaleckého posudku, nepatří-li
vymezený úkol do oboru jeho znalecké činnosti nebo kdyby podáním znaleckého posudku způsobil nebezpečí
trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. O důvodnosti odepření podání znaleckého posudku rozhoduje soudní
exekutor. Uvede-li znalec nepravdu o okolnosti, která má význam pro rozhodnutí, nebo zamlčí-li takovou okolnost,
jde o trestný čin (§ 346 tr. zák.).

Neumožní-li povinný prohlídku nemovité věci a nelze-li bez ohledání cenu určit, je soudní exekutor oprávněn
zjednat si do nemovité věci povinného přístup. Tomu, kdo nesplní povinnost uloženou mu podle § 254 odst. 1
a § 127 odst. 3 o. s. ř., může být uložena pořádková pokuta až do výše 50 000,– Kč.

 V Brně, dne 25.10.2019

        Mgr. Jan Krejsta, v.r. 
soudní exekutor

        Exekutorský úřad Brno-město

Doručuje se:  1) oprávněný, 2) povinný, 3) manžel povinného, 4) znalec

Za správnost vyhotovení: Mgr. Jakub Komprs, pověřený soudním exekutorem Mgr. Janem Krejstou

K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem
soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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