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1. NÁLEZ

1.1 Identifikace předmětu ocenění 

Nemovité věci povinné zapsaných na listu vlastnictví č. 20994 u Katastrálního úřadu 
pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, k.ú. Stodůlky, 
a to: 

LV 20995 

- p.č. 2780/536 

Dále spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích pod budovou 
(LV 16 972) a pozemku parcele č. 2780/172 jenž je zapsán na LV 17 019. 

1.2 Charakteristika obce 

Bytový dům se nachází při ulici Petržílkova (bytový projekt Krásná Hůrka). Okolní 
zástavbu tvoří převážně obdobné bytové domy. V blízkosti je zastávka MHD 
(autobusy, metro). Dopravní dostupnost je dobrá. Parkování pro bytovou jednotku je 
zajištěno v podzemních garážích. Dům leží v lokalitě Stodůlky, která je vzdálena cca. 
10km jihozápadním směrem od centra města Prahy. Občanská vybavenost 
v dostatečné míře v místě (školy, školky, nákupní a zábavní centrum atd.) Orientace 
jednotky je jižním a západním směrem. 

1.3 Popis nemovitosti 

Bytová jednotka je umístěna v 1.NP (z jižní strany se jedná o 2.NP, v bytovém domě 
se 6.NP a 2.PP. Dispoziční řešení 3+kk. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, 
podlahové krytiny laminátové plovoucí, keramická dlažba. Vytápění a ohřev TUV je 
dálkové. Bytová jednotka byla zkolaudována v roce 2009. Okna jsou vybavena 
předokenními žaluziemi na el. ovládání. 

Dispoziční řešení bytové jednotky: 
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Předmětem ocenění je podíl na p.č. 2780/172, pozemek tvoří pás okolo bytového 
komplexu, na kterém se nachází chodníky a veřejné komunikace. 

Předmětem ocenění je rovněž p.č. 2780/536 na které se nachází terasa bytové 
jednotky. 

1.4 Věcná břemena a nájemní práva 

Dle zjištění znalce existuje na pozemku p.č. 2780/172 věcné břemeno užívání. V rámci 
prohlídky byl umožněn vstup do budovy p. Andreevem, který se označil jako nájemce. 
Nájemní smlouva však nebyla doložena. 

1.5 Movité a nemovité příslušenství 

Při místním šetření nebylo zjištěno movité příslušenství, které by tvořily s nemovitostí 
příslušenství.  
Bylo zjištěno následující nemovité příslušenství bytové jednotky: 

- výhradní právo užívání parkovacího stání v 1.PP 

1.6 Vlastnické a evidenční údaje 

Dle výpisu z katastru nemovitostí je na listu vlastnictví č. 20994 u Katastrálního úřadu 
pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, k.ú. Stodůlky, 
jako vlastník zapsán: 

1.7 Prohlídka a zaměření nemovitosti 

Prohlídka a zaměření nemovitosti byla provedena dne 5. 12. 2017 za přítomnosti 
zástupce znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o. a zástupce povinného. 

1.8 Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

 Výpis z katastru nemovitostí pro oceňované nemovitosti;

 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo RB/073/11 dodané objednatelem

 prohlášení vlastníka dodané objednatelem

 Kopie katastrální mapy k oceňovaným nemovitostem;

 Informace z realitního serveru;

 Vlastní databáze znalce;

 Databáze realizovaných prodejů nemovitostí MOISES;
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 Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření a 
fotodokumentace z místního šetření; 

 Zákon č. 151/1997 Sb., „o oceňování majetku a o změně některých zákonů“ 
(zákon o oceňování majetku); 

 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 
322/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 444/2011 s účinností od 
1. 1. 2012 ve znění platném k datu ocenění; 

 Vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 
Sb., č. 345/2015 Sb. a č. 53/2016 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.; 

 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. 

1.9 Definice obvyklé ceny 

Obvyklou (tržní) cenu 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.“ 
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1.10 Popis používaných metod oceňování nemovitých věcí 

Metoda administrativní 

Metoda administrativní se používá pro zjištění ceny pro potřeby ocenění podle zákona 
č.151/1997 Sb., o oceňování majetku. Obecně se jedná o případy, kdy je nutné cenu 
nemovitých věcí určitým způsobem regulovat, aby její použití vytvářelo rovnoprávné 
podmínky. Příkladem použití administrativního ocenění je stanovení zjištěné ceny pro 
potřeby určení daně z nabytí nemovitých. Tento způsob ocenění není vhodný pro 
potřeby stanovení tržní hodnoty, ale může sloužit jako pomocná metoda. 

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.  

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. 

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



STATIKUM s. r.o. 3262-786-2017 

  Str. 7 

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
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2. OCENĚNÍ 

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.  

Hlavní metodou ocenění byla tedy zvolena metoda komparativní.  

2.2. Porovnávací metoda 

V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, databáze 
realizovaných obchodů MOISES, databáze realitní inzerce projektu Rozvoje vědního 
oboru oceňování nemovitých věcí, vlastní databáze znaleckého ústavu a veřejné 
databáze znaleckých posudků a odhadů pro potřeby exekučních řízení a dražeb. 

2.2.1. Výměry oceňovaného objektu 

Pro potřeby porovnávací metody je proveden přepočet podlahové plochy na 
započitatelnou plochu dle Doporučených zásad oceňování nemovitostí vydaných při 
České Bankovní Asociaci. Uvažovaná užitná plocha je 97,18 m2. 

2.2.2. Srovnávací nabídka 

1) Petržílkova, Praha , užitná plocha 86 m2 

Byt v OV 3+kk 86 m2 vč. dvou balkonů 8 m2 a 4 m2 a garážovým stáním v 

novostavbě v Praze 5 Stodůlkách. Byt je velmi světlý, byl minimálně užíván a v 

kupní ceně je obsaženo i veškeré vybavení. Podlahy jsou plovoucí + dlažba, 

okna plastová. Koupelna s vanou a WC + další samostatné WC, vybavená 

kuchyně se sklokeramickou deskou, komora. Byt má orientaci na sever, východ 

i západ a je prodáván částečně zařízený. Patří k němu též sklepní kóje. Cena 

garážového stání je započítána do kupní ceny. Lokalita je velmi příjemná, 

nedaleko se nachází Nepomucký rybník a Centrální park - ideální pro bruslení, 

cyklistiku atd. v okolí je několik hřišť, školky, školy, obchody, restaurace, 

Městský úřad, atd. Výborná dopravní dostupnost, stanice metra Hůrka je cca 

370 m od domu, dobré napojení na Rozvadovskou spojku a Městský okruh. 

NABÍDKOVÁ CENA: 6 700 000,- Kč 
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2) Petržílkova, Praha 5, užitná plocha 70 m2 

Byt 3+kk, 66,5 m2 + balkon 4,5 m2 + sklep 2,4 m2, OV, Praha 5 - Stodůlky, ul. 

Petržílkova. Velmi dobře dispozičně řešený byt se nachází v 5. NP bytového 

domu s výtahem. Pokoje jsou neprůchozí, WC a koupelna samostatně. 

Kuchyňská linka včetně spotřebičů, vstup na balkon je z obývacího pokoje. 

Kolaudace domu z železobetonového skeletu proběhla v roce 1999. 

Velmi dobrá dopravní dostupnost - stanice metra "Hůrka" 2 min. pěšky, v 

blízkém okolí veškerá občanská vybavenost. 

NABÍDKOVÁ CENA: 4 600 000,- Kč 

  

  

3) Petržílkova, Praha 5, užitná plocha 83 m2 

Byt 2+kk - 79 m2 + lodřie 8 m2 s orientací na jihovýchod v 17. NP bytového 

domu . 

Dispozice bytu - obývací pokoj se zažízeným a vybaveným kuchyňským 

koutem, prostorná předsíň, šatna, koupelna s vanou a umyvadlem, wc 

samostatné, ložnice a lodžie. Pokoje jsou neprůchozí a vkusně zařízené, 

sklepní kóje na patře, garážové stání v podzemí domu. V domě je recepce s 

bezpečnostní službou. 

NABÍDKOVÁ CENA: 5 100 000 Kč 
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4)  Petržílkova, Praha 5, užitná plocha 86 m2 

Byt 3+kk se dvěma balkony v domě kolaudovaném v roce 2005, který se 

nachází na hranici Prokopského údolí. Jednotka je vybavena kuchyňskou linkou 

s vestavnou sklokeramickou deskou, horkovzdušnou troubou a lednicí. Ve 

všech pokojích jsou laminátové plovoucí podlahy, v koupelně pak dlažba. K WC 

je instalován také bidet. Oba balkony jsou situovány mimo komunikaci. Byt je 

orientován východním, jižním a západním směrem. 

NABÍDKOVÁ CENA: 5 499 000 Kč 
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2.2.3. Komparace 

 

Porovnávací hodnota nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1.1 činí dle odborného 
odhadu 6 660 000 Kč. Při porovnání byly zohledněni veškeré skutečnosti mající vliv 
na obvyklou cenu. 

2.3. Vyjádření k DPH 

V případě oceňovaného spoluvlastnického podílu na pozemku se nejedná o stavební 
pozemek dle § 56 odst. 2 zák. o DPH.  

Dle dostupných informací byl dům postaven v roce 2009. Nemovitost tudíž splňuje 
předpoklady pro osvobození od DPH dle § 56 zák. o DPH. 
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3. REKAPITULACE 

 

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 (tržní hodnota) nemovitých věcí 
specifikovaných v bodě 1.1, nezatížených nájemní 

smlouvou uvedenou v příloze posudku, je dle odborného 
odhadu 

 

6 660 000 Kč 

 

Cena slovy: šestmilionůšestsetšedesáttisíc 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 3262-786-2017. 

V Brně dne 27. 12. 2017 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

……………………………. 

Ing. Lukáš Pejchal 



Příloha č. 1: Výpis z katastru nemovitostí ............................................................ 30 listů 

Příloha č. 2: Výřez z ortofotomapy ....................................................................... 1 list 

Příloha č. 3: Náhled katastrální mapy .................................................................. 1 list 

Příloha č. 4: Fotodokumentace ............................................................................ 2 listy 
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