
                                                                                                                                         

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 
číslo položky: 1736-18-2021 

Znalecký posudek je podán v oboru EKONOMIKA pro ceny a odhady se zvláštní specializací 

nemovitosti. 

   

Stručný popis předmětu znaleckého posudku 

Předmětem ocenění je pozemek č. 1620/4 vodní plocha, koryto vodního toku, který je vedena na 

listu vlastnictví č. 58, v katastrálním území Dolní Počernice, obec Praha, Hlavní město Praha. 

 

Znalec:     J I Ř Í   K O P E C K Ý,  soudní   znalec  v oboru                      

    EKONOMIKA, CENY a  ODHADY nemovitostí 

Adresa:               Meinlinova 312 

                            190 16  P r a h a  9 – Koloděje 

 Mobil: +420 737 256 762 

 E-mail: odhadynemo@volny.cz 

Zadavatel: Státní statek hl. m. Prahy " v likvidaci", likvidátor Ing. Zbyněk Pecák 

 Turnovského 497/2 

 110 00 Praha 10, Strašnice 

Číslo jednací: 1736-18-2021 

 

OBVYKLÁ CENA 325 000 Kč 

Počet stran:  12 Počet vyhotovení: 3 Vyhotovení číslo:  

Podle stavu ke dni: 01.06.2021 Vyhotoveno: V Praze dne 11.6. 2021 

                                Jiří Kopecký  
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1. ZADÁNÍ 

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele 
 

Znalecký úkol. 
 

Ocenění pozemku, který je vedený  na L.V. č. 58, u katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha.  Pro zjištění Administrativní ceny je 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).  

  

         V daném případě pro nemovitosti katastrální území Dolní Počernice 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 

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). 

     

1.2. Účel znaleckého posudku 
 

Zjištění obvyklé ceny nemovité věci 

Převod vlastnického práva        

       

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru 
znaleckého posudku 

Zadavatel posudku nesdělil znalci údaje, které by ovlivnily obvyklou cenu nemovitosti.  

1.4. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 01.06.2021 za přítomnosti majitele. 
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2. VÝČET PODKLADŮ 

 

2.1. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 

 

Zákonč.151/1997Sb. o oceňování majetku  

 

Zákon 183/2006Sb. (zákon o územním plánování a stavebním řádu) včetně příslušných prováděcích 

vyhlášek) 

 

Zákon 89/2012Sb. (občanský zákoník)  

 

Zákon č. 256/2013Sb. (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů včetně příslušných 

prováděcích vyhlášek 

 

Výpis z katastru nemovitostí LV č. 105, ze dne 18.5. 2021 

Kopie katastrální mapy 

Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti.  

Informace poskytnuté objednavatelem posudku 

Cenová mapa stavebních pozemků pro rok 2021 

Objednávka znaleckého posudku na pozemek parc. č.  1620/4 

Zadavatel posudku nesdělil znalci údaje, které by ovlivnily obvyklou cenu nemovitosti.  

Prohlídka a zaměření nemovitost dne 18.5. 2021 

Situace předmětného území v měř. 1:8 000 

Fotodokumentace 

 

 
 

3. NÁLEZ 

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat 
 

Zaměření při místním šetření, zajištění listinných podkladů 

 

3.2. Popis postupu při zpracování dat 
 

Pro výpočet byla použita vyhláška 488/2020 Sb.,  

Zákon č. 151/1997 Sb. 



                                                                        

 

4 

 

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 

 
Katastrální údaje : kraj Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. 

Dolní Počernice 

Adresa nemovité věci: Praha 9, Praha 9, Dolní Počernice 

 

Vlastnické a evidenční údaje 

 

 

 

 

 

Výpis z katastru nemovitostí L.V. č. 58,  ze dne 27.5. 2021 

 

 

Vlastník: 

 

Česká republika Hlavní Město Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, Praha 1, 110 00  

             

              

Právo hospodařit s majetkem státu 

 

Státní statek hl. m. Prahy „ v likvidaci”  Turnovského 497/2, Praha 10, Strašnice   

    

 

 

Dokumentace a skutečnost 

 

Předmětem ocenění je pozemek č. 1620/4 vodní plocha, koryto vodního toku, který je vedena na 

listu vlastnictví č. 58, v katastrálním území Dolní Počernice, obec Praha, Hlavní město Praha. 

Situace 

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: širší centrum - smíšená zástavba 

Přístup k pozemku  zpevněná komunikace  nezpevněná komunikace 
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Celkový popis nemovité věci 

 

N á l e z 

 

Předmětem ocenění je pozemek č. 1620/4 vodní plocha, koryto vodního toku, který je vedena na 

listu vlastnictví č. 58, v katastrálním území Dolní Počernice, obec Praha, Hlavní město Praha. 

Ve skutečnosti se jedná o funkční koryto potoka, který vytéká z blízkého rybníka, který se jmenuje 

Slatina. Potok protéká pod dálničním obchvatem Prahy tak zvaná Jižní Spojka. 

      

 

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 
 

 

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou 

 

 

NE Nemovitá věc není situována v záplavovém území 
 

Ostatní rizika: nejsou  

NE Nemovitá věc není pronajímána 

 

3.4. Obsah 
 

Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu  
 

1. Pozemek č. 1620/4 vodní plocha, koryto vodního toku 

 

 

 
Obsah tržního ocenění majetku 

 

 

1. Hodnota pozemků 

 

 

1.1. Pozemek č. 1620/4 
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4. ZNALECKÝ POSUDEK 

4.1. Ocenění 

 
Ocenění prováděné podle cenového předpisu  

Název předmětu ocenění: Pozemek č. 1620/4 

Adresa předmětu ocenění: Praha 9, Dolní Počernice 

 Praha 9, Dolní Počernice 

LV: 58 

Kraj: Hlavní město Praha 

Okres: Hlavní město Praha 

Obec: Praha 

Katastrální území: Dolní Počernice 

Počet obyvatel: 1 324 277 

Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 5 272,00 Kč/m2 

 

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. Pozemek č. 1620/4 vodní plocha, koryto vodního toku 

Ocenění 

Pozemek rybníků, nádrží a ostatních vodních ploch oceněný dle § 8 

Přehled použitých jednotkových cen pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 

[Kč/m2]   
Koeficienty Index P Index T Úprava 

Upr. cena 

[Kč/m2]  

§ 8 odst. 4 - pozemky vodních nádrží a vodního toku  

§ 8 odstavec 4  5 272,-  0,06  1,00     316,32 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Srážka 

% 

Jedn. cena 

[Kč/m2]  

Cena 

[Kč] 

§ 8 odstavec 4 vodní plocha 1620/4 590   316,32  186 628,80 

Pozemek rybníků nádrží a ostatních vodních ploch - celkem 590 m2  186 628,80 

Pozemek č. 1620/4 vodní plocha, koryto vodního toku - výchozí 

cena pro výpočet vlastnického podílu 

=  186 628,80 Kč 

Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 

Pozemek č. 1620/4 vodní plocha, koryto vodního toku - zjištěná 

cena celkem 

=  186 628,80 Kč 
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Tržní ocenění majetku 

 

1. Hodnota pozemků  
 
1.1. Pozemek č. 1620/4 

 

 

Porovnávací metoda 

 

Přehled srovnatelných pozemků: 

 

Název: Prodej pozemku 626 m2, p.č.: 511/138 

Lokalita: Horní Měcholupy, Praha, Hlavní město Praha 

Popis: Prodej orné půdy 626 m2 Kupní smlouva V 42059//2020-101 

prodáno 21.7.2020 za 340 500,-Kč LV č. 961 

 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - Prodej dle KS 1,00 

velikost pozemku -  0,94 

poloha pozemku - horší 0,98 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

340 500 626 543,93 0,92 500,42 
 
 

 
 

    

 

Název: Prodej pozemku 838 m2, p.č.: 1633/2 

Lokalita: Dubeč, Praha, Hlavní město Praha 

Popis: Prodej zahrada 838 m2 Kupní smlouva V 43097//2020-101 

prodáno 24.7.2020 za 550 000,-Kč LV č. 889 

 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - KS 1,00 

velikost pozemku - doporučené rozpětí 0,8-1,2 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 -  1,00 
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Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

550 000 838 656,32 0,80 525,06 
     

 

 

Název: Prodej pozemku 333 m2, p.č.: 511/136 

Lokalita: Horní Měcholupy, Praha, Hlavní město Praha 

Popis: Prodej orné půdy 333 m2 Kupní smlouva V 63820//2020-101 

prodáno 26.10.2020 za 166 500,-Kč LV č. 3232 

 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny - KS 1,00 

velikost pozemku - doporučené rozpětí 0,8-1,1 1,20 

poloha pozemku - horší 0,95 

dopravní dostupnost -  1,00 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  1,00 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

166 500 333 500,00 1,14 570,00 
     

 

Název: Prodej pozemku 543 m2, p.č.: 1758/15 

Lokalita: Praha 10 - Praha-Dubeč 

Popis: Nabízíme vám jedinečnou příležitost ke koupi investičního pozemku v k.ú. Dubeč 

(Hlavní město Praha) o výměře 543 m2. 

Parcela č.1758/15 - o výměře 543 m2 

Parcela 1758/15 přímo sousedí s parcelami, které se v budoucnu stanou stavebními 

pozemky. Jedná se tedy o velmi zajímavou dlouhodobou investici. 

Městská část Praha-Dubeč disponuje nádherným a rozlehlým Přírodním parkem 

Dubeč. Tato městská část je naprosto samostatná - naleznete tu obchody, restaurace, 

hřiště, základní školu, poštu i kostel, navíc s výbornou dostupností do centra Prahy. 

Jsme přímí majitelé pozemku, neplatíte tedy žádnou provizi. Zajišťujeme rychlý 

prodej - připravíme kupní smlouvy a v případě zájmu Vám zajistíme ostatní právní 

služby. Zaručíme Vám jednoduchý a transparentní prodej. 

Koeficienty: 

redukce pramene ceny -  0,85 

velikost pozemku -  1,00 

poloha pozemku -  0,80 

dopravní dostupnost -  0,80 

možnost zastavění poz. -  1,00 

intenzita využití poz. -  0,85 

vybavenost pozemku -  1,00 

úvaha zpracovatele ocenění -  1,00 

  

   

Cena Výměra Jednotková cena Koeficient Upravená JC. 

[ Kč ] [ m2 ] JC [ Kč/m2 ] KC [ Kč/m2 ] 

684 180 543 1 260,00 0,46 579,60 
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Minimální jednotková porovnávací cena 500 Kč/m2 

Průměrná jednotková porovnávací cena 544 Kč/m2 

Maximální jednotková porovnávací cena 580 Kč/m2 

 

 

Druh pozemku Parcela č. Výměra  

[ m2 ] 

Jednotková 

cena 

[ Kč/m2 ] 

Spoluvlastnický 

podíl 

Celková cena 

pozemku 

[ Kč ] 

vodní plocha 1620/4 590 550,00  324 500 

Celková výměra pozemků 590 Hodnota pozemků celkem 324 500 

 

4.2. Výsledky analýzy dat 
 

Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu:  

 

1. Pozemek č. 1620/4 vodní plocha, koryto vodního toku 

 186 628,80 Kč 

Výsledná cena - celkem:  186 628,80 Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  186 630,- Kč 

 

slovy: Jednostoosmdesátšesttisícšestsettřicet Kč 

 

 

Cena zjištěná dle cenového předpisu  

186 630 Kč  

slovy: Jednostoosmdesátšesttisícšestsettřicet Kč  
 

Rekapitulace tržního ocenění majetku  

1. Hodnota pozemků  

1.1. Pozemek č. 1620/4  324 500,- Kč 
 

  

Hodnota pozemku 324 500 Kč 

   
 

Obvyklá cena  

325 000 Kč  

slovy: Třistadvacetpěttisíc Kč  
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Komentář ke stanovení výsledné ceny 

 

     Obvyklou cenu jsem určil z již skutečně prodaných nemovitých věcí, vyhledáním Kupních 

smluv a upravil korekčními koeficienty. Dále pro porovnání bylo použito databáze Sreality.cz 

a databáze Octopus Pro.  

 

 

 
 

5. ODŮVODNĚNÍ 
         Obvyklou cenu jsem určil porovnáním s nejméně 3. obdobnými PŘEDMĚTY a u 

obdobných porovnávaných předmětů upravil korekčními koeficienty tak, jak mně to ukládá zákon 

č. 237/2020 Sb., kterým se mění zákon 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku) 

     Obvyklou cenu jsem určil z již prodaných nemovitých věcí z databáze Katastrálního úřadu 

dálkovým přístupem, vyhledáním Kupních smluv uvedených v POROVNÁVACÍ  METODĚ. 

 

 

 
 

6. ZÁVĚR 

6.1. Citace zadané odborné otázky 
Znalecký úkol. 
 

Ocenění pozemku, který je vedený  na L.V. č. 58, u katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha.  Pro zjištění Administrativní ceny je 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).  

  

         V daném případě pro nemovitosti katastrální území Dolní Počernice 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 

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). 
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6.2. Odpověď 
 

OBVYKLÁ CENA 325 000 Kč 

slovy: Třistadvacetpěttisíc Kč  

 

 

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 1736-18-2021 znaleckého  deníku.   

Znalečné   účtuji  dle   přiložené  likvidace   na  základě  dokladu.  

 

 

 

 

V Praze dne 21.6. 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  

 

Přílohy: 

Výpisy z katastru nemovitostí 

 

Kopie katastrální mapy 

 

Cenová mapa pro rok 2021 

 

Fotodokumentace 
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Odměna nebo náhrada nákladů 

Odměna byla sjednána smluvně. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 1731-13-2021. 

Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 1731-13-2021 evidence posudků. 

V Praze dne 21.6. 2021 

 

 

OTISK ZNALECKÉ PEČETI 

  

 


