
                                                                                                                                        

ZNALECKÝ POSUDEK
číslo 1719-1-2021

Předmětem ocenění jsou: pozemky č. 420/3 a 420/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, které se 
nacházejí v katastrálním území Štěrboholy, obec Praha, Hlavní město Praha.

   
NEMOVITÁ VĚC: Předmětem ocenění jsou pozemky č. 420/3 a 420/4 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, které se nacházejí v katastrálním území Štěrboholy, obec 
Praha, Hlavní město Praha

Katastrální údaje :     Kraj Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. Štěrboholy
Adresa:     Praha 10,   110 00 Štěrboholy

VLASTNÍK: Česká republika                      L.V.  č. 73                            podíl:  1/1                      
Právo hospodařit s majetkem státu,  Státní statek hl.m. Prahy,  " v likvidaci“ 

Adresa: Turnovského 497/2, Praha 10, Strašníce

OBJEDNATEL: Státní statek hl.m. Prahy,  " v likvidaci                č.j.  1719/1/2021
Adresa: Turnovského 497/2, Praha 10, Strašníce

ZHOTOVITEL: J I Ř Í   K O P E C K Ý,  soudní   znalec  v oboru                     
EKONOMIKA, CENY a  ODHADY nemovitostí

Adresa: Meinlinova 312/25, Praha 9, Koloděje 190 16
IČO:    866 33 244    telefon:  737 25 67 62                      e-mail: odhadynemo@volny.cz

ÚČEL OCENĚNÍ: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu)

   

OBVYKLÁ CENA 430 000 Kč
Znalecký posudek je podán v oboru EKONOMIKA, odvětví CENY a ODHADY se zvláštní              

specializací oceňování nemovitostí.

Stav ke dni: 5.1. 2021   Datum místního šetření:  5.1. 2021
Za přítomnosti: majitele
Počet stran:        19 stran         Počet příloh:        7                  Počet vyhotovení: 3  

V Praze dne,  16.1. 2021

 



                                                                       

ZADÁNÍ

Znalecký úkol

a)zadavatel nesdělil znalci žádnou skutečnost, která by měla vliv na přesnost závěru znaleckého 
posudku 

b) Posudek bude  proveden pro potřebu nabídky a prodeje formou dražby.

Zadání znaleckého posudku:

Objednávám u Vás určení  obvyklé  ceny dvou pozemků č.  parc.  420/3 a  420/4,  ostatní  plocha, 
ostatní komunikace, v katastrálním území Štěrboholy, obec Praha, Hlavní město Praha.
Za účelem prodeje nemovitých věcí St. st. hl.m.Praha v likvidaci..
 
Předmětem ocenění jsou pozemky č. 420/3 a 420/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, které se 
nacházejí v katastrálním území Štěrboholy, obec Praha, Hlavní město Praha. Jedná se o úzký pruh 
pozemků, které jsou součástí zelené plochy, kde z jedné strany je komunikace, a z druhé strany 
sousedí s autobazarem firmy AUTO Esa. Přístup na pozemek je z hlavní komunikace, která probíhá 
okolo. 
Pro zjištění Administrativní ceny pak použita vyhláška Ministerstva  financí č. 488/2020 Sb.,  o 
provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). 

 Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 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 např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky 
přírodních nebo 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.

    Z uvedených definic obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu 
žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného 
ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně 
jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše 
uvedených aspektů, které determinují tržní hodnotu.
         V daném případě pro nemovitosti katastrální území Štěrboholy je obvyklá cena zjištěná podle  
zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku.

Metodika ocenění
     Pro zjištění skutečné technické hodnoty je v tomto případě použita metodika reprodukční ceny 
snížené o  přiměřené opotřebení  k věku  a  intenzitě  užívání. Pro výpočet je použito podkladů URS 
Praha vč.  seznamu směrných  orientačních sazeb  ke sborníku S-850 a sazebníku orientačních 
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sazeb přímých nákladů a zahraniční metodika publikovaná Conzultinvestem Praha. 

Pro zjištění Administrativní ceny pak použita vyhláška Ministerstva  financí č. 488/2020 Sb.,  o 
provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).

     Pro  zjištění obvyklé ceny nemovité věci  je použito metody, která  vychází ze  základní cenové 
úrovně zjištěné podle reálně uskutečňovaných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje 
jak administrativní cenu (vyhláška 448/2020 Sb.,), tak i  porovnávací metodu a je dále upravena 
soustavou   korekčních    koeficientů,   které   zohledňují  působení  faktorů,  které  mají  vliv  na 
obvyklou hodnotu.
     Za tržní hodnotu považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by 
bylo  možno v den ocenění  dosáhnout mezi  dobrovolně prodávajícími  a  kupujícími nezávislými 
osobami, po řádném marketingu.

   

VÝČET PODKLADŮ

Přehled podkladů

Objednávka zjištění obvyklé ceny nemovité věci, pozemky dle L.V. č. 73

Výpis z  katastru  nemovitostí  LV č.  73,  ze dne 3..  2021 Katastrální  úřad pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Praha

Územní plán  části Praha 10, Štěrboholy  

Snímek katastrální mapy

Zákon č. 151/1997 Sb, o oceňování majetku

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Vyhláška č. 488/2020 Sb. oceňovací Vyhláška

Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. 

Informace poskytnuté objednavatelem posudku

Prohlídka a zaměření nemovitosti

Cenová mapa stavebních pozemků pro rok 2021

Kupní smlouva č. KUP/36/002031/2020 ze dne 20.4. 2020

Zdroj nabídek prodejů, Sreality.

Vlastní databáze realit, databáze zavkladovaných kupních smluv s kupními cenami realizovaných 

transakcí.

Fotodokumentace nemovitých věcí
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Vlastnické a evidenční údaje

Výpis z katastru nemovitostí L.V. č.73  ze dne 3.1. 2021

Vlastník:

Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu

Státní statek hl. m. Prahy, Turnovského 497/2, Praha 10 Strašnice

NÁLEZ

Nález obsahuje popis postupu znalce při
sběru nebo tvorbě dat a při jejich zpracování a výčet těchto dat.

Typ pozemku:  zast. plocha  ostatní plocha  orná půda
 trvalé travní porosty  zahrada  jiný

Využití pozemků:  RD  byty  rekr.objekt garáže  jiné
Okolí:  bytová zóna  průmyslová zóna  nákupní zóna

 ostatní
Přípojky:  /  voda  /  kanalizace  /  plyn

veř. / vl.  /  elektro  telefon
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):  MHD  železnice  autobus
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):  dálnice/silnice I. tř.  silnice II.,III.tř. 
Poloha v obci: okrajová část – ostatní
Přístup k pozemku:  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace

Celkový popis

N á l e z

Stanovení obvyklé ceny nemovité věci, pozemky v k.ú. Štěrboholy.
Předmětem ocenění jsou pozemky dle L.V. č. 73, které jsou vedeny pod číslem parc. č. 420/3 a 
420/4,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  které  se  nacházejí  v  katastrálním území  Štěrboholy, 
obec Praha, Hlavní město Praha.  
Pozemky jsou zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 73 u Katastrálního úřadu pro 
hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha.
Jedná se o úzký pruh pozemků, které jsou součástí zelené plochy, v průmyslové zóně, kde z jedné 
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strany je komunikace a zeleň přilehlého parkoviště a z druhé strany sousedí s autobazarem firmy 
AUTO Esa. Pozemek č. parc. 420/3 je o výměře 76 m2  a pozemek č. parc. 420/4 je o výměře 10 m2. 
Oba oceňované pozemky jsou vedeny v cenové mapě stavebních pozemků pro rok 2021, Mapový 
list č. 63, skupina parcel 5534, v ceně  5 260,- Kč/m2.
Pozemky nejsou zastavěné, ani na nich nejsou evidována žádná omezení. 

Vzhledem k tomu, že oba pozemky jsou veřejnosti omezeně přístupné, splňují podmínku odst 6, čl. 
3 CMP 2021, proto jsou oceněny dle cenové mapy 2021 sazbou 5260,-Kč/m2 

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: 
NE Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí
ANO Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z veřejné komunikace

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou
NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území

Ostatní rizika: nejsou
NE Nemovitá věc není pronajímána

Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu

1. Pozemky č. 420/3 a 420/4, ostatní plocha, ostatní komunikace

Obsah tržního ocenění majetku

1. Hodnota pozemků

1.1. Pozemky č. 420/3 a 420/4

ZNALECKÝ POSUDEK

K ocenění byla použita Vyhláška č. 488/2020 Sb., Kupní smlouva o prodeji pozemků v k.ú Řepy a 
Horní  Počernice,
Jedná se o databázi realizovaných prodejů nemovitých věcí.   
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Ocenění prováděné podle cenového předpisu

Název předmětu ocenění: Pozemky č. 420/3 a 420/4, ostatní plocha
Adresa předmětu ocenění: Praha 10

110 00 Štěrboholy
LV: 73
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Katastrální území: Štěrboholy
Počet obyvatel: 1 324 277

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., č. 225/2017 Sb. a č. 237/2020 
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.,  č.  457/2017  Sb.,  č.  188/2019  Sb.  a  č.  488/2020  Sb.,  kterou  se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 

1. Pozemky č. 420/3 a 420/4, ostatní plocha, ostatní komunikace

Ocenění

Stavební pozemky uvedené v cenové mapě stavebních pozemků dle § 2

Název
Parcelní 

číslo
Výměra 

[m2]
Jedn. cena 
[Kč/m2]

Cena
[Kč]

ostatní plocha - ostatní komunikace 420/3 76 5 260,00 399 760,-
ostatní plocha - ostatní komunikace 420/4 10 5 260,00 52 600,-
Cenová mapa – celkem 86 452 360,-

Pozemky č. 420/3 a 420/4, ostatní plocha, ostatní komunikace - 
zjištěná cena celkem

= 452 360,- Kč

Tržní ocenění majetku
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1. Hodnota pozemků

1.1. Pozemky č. 420/3 a 420/4
Porovnávací metoda

Přehled srovnatelných pozemků:

Název: Realizovaný prodej pozemku - ostatní plochy komunikace, p.č.: 1790
Lokalita: Řepy hl.m.Praha

Popis: pozemek č. 1790, ostatní plocha, ostatní komunikace, který se nachází v katastrálním 
území Řepy, obec Praha, Hlavní město Praha. Pozemek je veden Katastrálního úřadu 
pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha na L.V. č. 329 u  ve výměře 320 
m2.  Jedná se o pozemek, který je uveden v cenové mapě stavebních pozemků pro rok 
2019 za jednotnou sazbu           3300,- Kč. Pozemek se nachází na pokraji sídliště 
Řepy, a v dané situaci slouží jako příjezdová komunikace do podzemních garáží v 
sídlišti Řepy. Jedná se o stavební pozemek, který je z větší části obklopen sídlištěm, a 
ze západní strany navazuje na centrální příjezdovou komunikaci
Realizovaný prodej Kupní smlouvou ze dne 20.4.2020 viz V-23589/2020-101 

Prodej KS

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC.
[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ]

1 500 000 320 4 687,50 1,00 4 687,50

Název: Realizovaný prodej pozemků - ostatní plochy komunikace, p.č.: 1790 a 1791
Lokalita: Řepy hl.m.Praha

Popis: pozemek č. 1791, zastavěná plocha, který se nachází v katastrálním území Řepy, obec 
Praha, Hlavní město Praha. Pozemek je veden Katastrálního úřadu pro Hlavní město 
Prahu, katastrální pracoviště Praha na L.V. č. 329  ve výměře 783 m2.  Jedná se o 
pozemek, který je uveden v cenové mapě stavebních pozemků pro rok 2019 za 
jednotnou sazbu  3300,- Kč. Pozemek se nachází na pokraji sídliště Řepy. Jedná se o 
stavební pozemek, který je z větší části obklopen sídlištěm, a ze západní strany 
navazuje na centrální příjezdovou komunikaci. Na pozemku je postavena budova 
podzemních garáží, která je jiného vlastníka a z tohoto důvodu není předmětem 
ocenění.
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Realizovaný prodej Kupní smlouvou V-23589/2020-101 

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC.
[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ]

4 200 000 783 5 363,98 1,00 5 363,98

Název: Prodej komerčního pozemku 269 m2
Lokalita: Náchodská, Praha 9 - Horní Počernice

Popis: Exkluzivně nabízíme prodej pozemku na zajímavém a velmi frekventovaném místě 
Prahy 9 o velikosti 269 m2. Zastavitelnost pozemku je 98% a je k němu již kompletně 
zpracovaná projektová dokumentace na stavbu třípodlažního lékařského domu se 6 
parkovacími stáními a dále dvěma určenými pro invalidy . V původním projektu byl 
vzat v potaz ale i požadavek na možnou výstavbu truhlárny, či podobné podnikatelské 
činnosti, čímž rozhodně není jiná podnikatelská činnost vyloučena. Vizualizace 
zamýšlené stavby viz. fotografie.

Koeficienty:

redukce pramene ceny - nadhodnocená nabídka 0,85
velikost pozemku - doporučené rozpětí 0,8až1,2 0,80
poloha pozemku - obdobná 1,00
dopravní dostupnost - horší dostupnost 0,80
možnost zastavění poz. - 1,00
intenzita využití poz. - horší 0,60
vybavenost pozemku - stejné 1,00
úvaha zpracovatele ocenění - jedná se o pozemek komunikaci 0,60

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC.
[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ]

6 735 950 269 25 040,71 0,20 5 008,14

Název: Prodej stavebního pozemku 2 099 m2
Lokalita: Praha 9 - Horní Počernice

Popis: Ve výhradním zprostředkování nabízíme pozemek pro výstavbu rodinného domu s 
nadstandardní, prostorovou možností k vybudování zahrady a zázemí pro sport či 
relaxaci. Umístění pozemku (s přístupem z ulice Na Myšině) na samém okraji 
rezidenční oblasti nově vystavěných domů reprezentuje výhodu polohy, kdy další 
výstavba za jeho hranicí směrem k vodní nádrži již není možná. Sítě jsou přivedeny na 
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hranici pozemku (sdružená přípojka plynu a elektřiny, vodovodní šachta, kanalizace, 
dešťovka). Přístupová cesta je osvětlena veřejným osvětlením. Oblast Horních i 
Dolních Počernic disponuje dobudovanou infrastrukturou s řadou školních zařízení, 
hřišť, parků, restaurací (např. Počernický pivovar) i golfovým resortem. Nemovitost 
nemá žádné právní vady, není zatížena závazky ani věcnými břemeny, nenachází se v 
zátopové oblasti a není dotčena stavební uzávěrou ani jinými omezeními. Veškeré 
doplňující informace Vám pak rádi poskytneme telefonicky, e-mailem, nebo přímo na 
místě

Koeficienty:

redukce pramene ceny - 0,95
velikost pozemku - 0,80
poloha pozemku - 1,00
dopravní dostupnost - 1,00
možnost zastavění poz. - 1,00
intenzita využití poz. - 1,00
vybavenost pozemku - 1,00

úvaha zpracovatele ocenění - jedná se o komunikaci, nejde o klasický stavební pozemek 0,85

 Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC.
[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ]

15 990 000 2 099 7 617,91 0,65 4 951,64

Zjištěná průměrná jednotková cena 5 002,81 Kč/m2

Druh pozemku Parcela č. Výměra 

[ m2 ]

Jednotková 

cena
[ Kč/m2 ]

Spoluvlastnický 

podíl

Celková cena 

pozemku
[ Kč ]

ostatní plocha - ostatní 
komunikace

420/3 76 5 000,00 380 000

ostatní plocha - ostatní 
komunikace

420/4 10 5 000,00 50 000

Celková výměra pozemků 86 Hodnota pozemků celkem 430 000
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ODŮVODNĚNÍ

Obvyklá cena byla zjištěna porovnáním skutečně realizovaných prodejů v loňském roce v k.ú. 
Řepy a Horní Počernice.

Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu:

1. Pozemky č. 420/3 a 420/4, ostatní plocha, ostatní komunikace       452 360,- Kč

Výsledná cena - celkem: 452   360,- Kč  

slovy: Čtyřistapadesátdvatisíctřistašedesát Kč

Cena zjištěná dle cenového předpisu
452 360 Kč

slovy: Čtyřistapadesátdvatisíctřistašedesát Kč

Rekapitulace tržního ocenění majetku

1. Hodnota pozemků

1.1. Pozemky č. 420/3 a 420/4 430 000,- Kč

Hodnota pozemku 430 000 Kč

Obvyklá cena
430 000 Kč 

slovy: Čtyřistatřicettisíc Kč
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ZÁVĚR

Cenu jsem zjišťoval na základě zadané otázky zadavatele posudku na určení obvyklé ceny, kterou 
jsem pomocí dostupných podkladů jako jsou informační databáze realitních makléřů a z KUPNÍCH 
SMLUV již realizovaných prodejů viz smlouva V-23589/2020-101, dále nebylo možné zajistit 
kupní smlouvy u nabízených nemovitých věcí inzerované v databázi z důvodu dosud 
neuskutečněných převodů. 

PŘÍLOHY

Výpis z katastru nemovitostí L.V. č. 73 ze dne 3.1. 2021
Snímek katastrální mapy
Cenová mapa stavebních pozemků pro rok 2020/2021
Foto letecký snímek
Ortofotomapa
Foto pořízené znalcem
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ZNALECKÁ DOLOŽKA

   Znalecká doložka:

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Městským soudem Praha 2  -  Spálená č. 2  ze 
dne 3. 1.  1991  pod  pořadovým  číslem  1465  pro základní obor  EKONOMIKA - odvětví  CENY 
a  ODHADY  se  zvláštní  specializací odhady nemovitostí.
Znalecký  posudek je  zapsán  pod  pořadovým  číslem 1719-1-2021 znaleckého  deníku.   Znalečné 
účtuji  dle   přiložené  likvidace   na  základě  dokladu. 

V Praze dne 16.1. 2021   

  
              Jiří K o p e c k ý

                                                                                      Meinlinova 312
                                                               190 16  P r a h a  9 – Koloděje

  Mobil: +420 737 256 762
              E-mail: odhadynemo@volny.cz
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