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1. Zadání znaleckého posudku 

Znalecký posudek je vypracován na základě objednávky ze dne 1. prosince 2022. Obvyklá 

cena nemovitých věcí je stanovena k datu místního šetření, tj. k datu 10. prosince 2022. 

Úkolem podepsaného znalce je provést ocenění nemovitých věcí cenou obvyklou, jako 

podklad pro zajištění investičního instrumentu. 

Předmětem ocenění je pozemek parc. č. 126 zapsaný na LV č. 283 v katastrálním území 

Průhonice, obec Průhonice, okres Praha-západ, kraj Středočeský. 

Objednatel znalci nesdělil žádné skutečnosti mající vliv na přesnost závěru posudku. 

2. Výčet podkladů 

Pro vypracování znaleckého posudku byly zapůjčeny, případně podepsaným znalcem 

opatřeny, následující podklady: 

2.1 Informace o pozemku 

Informace o nemovitých věcech zapsaných na LV č. 283 ze dne 9. ledna 2023 pro k. ú. 

Průhonice. 

2.2 Výřez z katastrální mapy 

Výřez z katastrální mapy pro k.ú. Průhonice z http://nahlizenidokn.cuzk.cz. 

2.3 Místní šetření 

Místní šetření bylo provedeno dne 10. prosince 2022. Prohlídka nemovitosti byla provedena 

za účasti zástupce objednatele. 

2.4 Ostatní 

- Územní plán obce Průhonice v aktuálním znění dostupný dne 22. prosince 2022 na adrese:  

https://www.pruhonice-obec.cz/uzemni-plan-obce-pruhonice/ds-9310 

2.5 Předpisy a metodiky pro ocenění 

- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění. 

- Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, v platném znění. 

- Znalecký standard č. VI – Obecné zásady oceňování majetku. Vysoké učení technické 

v Brně – Ústav soudního inženýrství, 1998. 

- Znalecký standard č. VII – Oceňování nemovitostí. Vysoké učení technické v Brně – 

Ústav soudního inženýrství, 1998. 

- Znalecké standardy AZO, Asociace znalců a odhadců ČR, o.s. 2013 (www.azoposn.cz). 

2.6 Výpočetní programy  

Program pro oceňování nemovitostí ABN. Autor: Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Brno.  

2.7 Porovnávací databáze cen nemovitých věcí 

Pro cenové porovnání byly použity následující databáze: 

- Databáze realitní inzerce: Pro porovnání nemovité věci byly použity inzerované prodeje 

nemovitých věcí podobného typu na internetových stránkách www.inem.cz. 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.inem.cz/
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3. Nález 

3.1 Situace oceňovaných nemovitých věcí 

Předmětem ocenění jsou následující nemovité věci, zapsané na LV č. 283 pro k. ú. Průhonice: 

Nemovitosti:  

- Pozemek parc. č. 126 – zastavěná plocha a nádvoří, 527 m2 

- Rodinný dům č. p. 38, součástí pozemku parc. č. 126 

Vlastník:  

Československá bytová a.s., Pražáková 1008/69, Štýřice, 63900 Brno  

Omezení vlastnického práva: Bez zápisu 

Podrobnosti viz příloha č. 1 ke znaleckému posudku. 

3.2 Místopis 

Status obce:  Statutární město 

Počet obyvatel:  1 280 299 

Obecní úřad:  Ano 

Poštovní úřad: Ano 

Školy:  Ano 

Obchod s potravinami:  Ano 

3.3 Umístění nemovitosti v obci 

Poloha k centru: Jižně od centra 

Dopravní podmínky: 
Příjezd po zpevněné komunikaci ve vlastnictví 

obce 

Konfigurace terénu: Rovinatý 

Převládající zástavba: Rodinné domy 

Parkovací možnosti: Na pozemku 

Inženýrské sítě v obci s možností napojení: Přípojky na veškeré IS na hranici pozemku 

3.4 Popis nemovité věci 

Oceňovaný pozemek parc. č. 126 se nachází v obci Průhonice mezi komunikací a skalním 

svahem. V katastru nemovitostí je pozemek zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří. Skutečné 

využití pozemku je jako stavební pozemek se stavbou rodinného domu. Pozemek je 

obdélníkového uceleného tvaru, z jedné strany ohraničen skálou.  

Na pozemku stojí stavba rodinného domu, která je ve špatném technickém stavu a je určena 

k demolici. Jedná se o dům starý přibližně 120 let, nepodsklepený, bez obytného podkroví. 

Konstrukce domu je zděná, střecha je polovalbová s dřevěným krovem. 
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3.4.1 Uvažované možnosti zástavby 

V rámci ocenění bude dále provedena metoda tzv. zbytku, tj. ocenění možného budoucího 

stavu využití pozemku s náklady na provedení této změny. Na místě stávajícího domu je 

uvažována výstavba novostavby rodinného domu o stejném půdorysu s obytným podkrovím a 

terasou. Vybavení domu uvažováno v novodobém standardu. V ocenění je využit návrh 

rodinného domu o započitatelné ploše 175 m2 a obestavěném prostoru 631 m3. Parametry 

domu byly znalcem uvažovány jako přibližné, na možnou výstavbu v současné době 

neexistuje žádná územně plánovací dokumentace. 

Územní plán obce Průhonice 

Plocha, ve které se oceňované nemovité věci nachází jsou územním plánem obce Průhonice 

definovány jako plochy bydlení. Výřez z územního plánu obce Průhonice viz. příloha č. 4 

tohoto posudku. Jedná se o plochy stabilizované, přičemž tak výstavba mimo v současnosti 

zabíranou zastavěnou plochu není možná. Taktéž objemově je nutno dodržet charakter 

stávající stavby, resp. zástavby nejbližšího okolí. V kontextu územního plánu tak navrhovaná 

zástavba novostavbou rodinného domu požadavky územního plánu splňuje.  
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4. Posudek 

4.1 Metodika ocenění nemovitých věcí obvyklou/tržní cenou 

Ocenění nemovitých věcí je provedeno v souladu s oceňovacími předpisy, tj. se zákonem č. 

151/1997 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 441/2013 Sb., v platném znění. Po dohodě 

s objednatelem, na základě jeho výslovného požadavku, není v tomto znaleckém posudku 

dále provedeno ocenění nemovitých věcí cenou zjištěnou. 

Obvyklá cena 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, se obvyklou cenou 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 majetku nebo služby a určí se ze 

sjednaných cen porovnáním. 

V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služba tržní 

hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny 

okolnosti, které mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro neurčení obvyklé ceny musejí být v 

ocenění uvedeny. 

Tržní hodnotou se rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba 

směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v 

obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém 

marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem 

tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které 

mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle. 

Na základě výše uvedeného je pro stanovení obvyklé ceny použita následující metodika: 

1. Ocenění porovnávacím způsobem – podle známých sjednaných, resp. inzerovaných 

prodejů obdobných nemovitostí se provede porovnání a aplikace na oceňovanou 

nemovitost. 

2. Závěrečný odborný odhad obvyklé ceny, případně tržní hodnoty, na základě 

provedeného ocenění porovnávacím způsobem a analýzy nalezených sjednaných nebo 

nabízených cen. 
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4.2 Ocenění cenovým porovnáním 

Ocenění nemovitostí je provedeno cenovým porovnáním (komparací) na základě jednotkové 

srovnávací ceny. Porovnávací metoda ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se 

stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Srovnatelnou cenou 

tedy rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu 

ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek.  

Pro ocenění dané nemovitosti je použita multikriteriální metoda přímého porovnání. Princip 

metody spočívá v tom, že z databáze odhadce o realizovaných, resp. inzerovaných prodejích 

podobných nemovitostí je pomocí přepočítacích indexů jednotlivých objektů odvozena tržní 

cena oceňovaného objektu. Indexy odlišnosti u jednotlivých objektů respektují jejich rozdíl 

oproti oceňovanému objektu. Z takto získané ceny následným statistickým vyhodnocením je 

zjištěna cena průměrná. 

V případě, že jsou pro porovnání použity alespoň tři skutečně sjednané ceny, je výsledná cena 

cenou obvyklou. Pokud by při zpracování ocenění nebylo možné získat alespoň sjednané 

ceny, je výsledná cena tržní hodnotou, která se určí odborným odhadem na základě 

porovnávací hodnoty z nabídkových cen. 

4.2.1 Porovnávací databáze 

Pro cenové porovnání byly v tomto posudku použity nabídkové ceny z databáze realitní 

inzerce, dostupné na www.inem.cz. Vzorky použité pro porovnání jsou k dispozici v příloze. 

4.3 Metoda zbytku 

Alternativní metoda ocenění, při které se ocení budoucí stav nemovitých věcí, tj. po výstavbě 

novostavby rodinného domu a následně se od této hodnoty odečtou náklady na pořízení 

domu, tj. náklady na výstavbu, financování, inženýring a zisk investora. Výsledná hodnota je 

hodnotou reziduální neboli hodnotou zbytku nemovitých věcí v současném stavu, tj. pozemku 

vč. stavby rodinného domu k demolici. 
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4.3.1 Výpočet porovnávací hodnoty rodinného domu (budoucí výstavba) 

Oceňovaná 

nemovitost: 

Rodinný 

dům 

Průhonice – 

U Botiče 

Samostatně 

stojící 
Novostavba Soudobý standard Garáž, terasa 175,20 527 131 660 

Vzore

k č. 

Sjednaná 

cena 

[Kč/m2] 

Zdroj Poloha Situace Technický stav Vybavení Příslušenství 

Započitatelná 

plocha 

[m²] 

Výměra 

pozemku 

[m²] 

Celkem 

[Kč/m²] 

1 111 163 
Nabídka Kunratická  

Samostatně 

stojící 
Hrubá stavba 

Nedokončené 

vybavení 
Garáž 215,00 854 133 364 

0,95 1,05 1,00 1,10 1,10 1,01 1,05 0,94 1,20 

2 133 268 
Nabídka K Lesíku 

Samostatně 

stojící 
Novostavba Nadstandard Terasa 153,75 887 133 114 

0,95 1,05 1,00 1,00 1,05 1,04 0,98 0,94 1,00 

3 104 926 
Nabídka 

Křeslice – K 

Čestlicům  

Samostatně 

stojící 
RD z roku 2003 

Mírně horší 

vybavení 
Obdobné 203,00 1128 123 196 

0,95 1,10 1,00 1,10 1,10 1,00 1,03 0,90 1,17 

4 136 524 
Nabídka 

Jesenice – 

Jeřabinová  

Samostatně 

stojící 
RD z roku 2012 

Mírně nadstandardní 

vybavení 
Garáž, bazén 190,37 702 143 882 

0,95 1,10 1,00 1,05 0,98 1,00 1,02 0,96 1,05 

5 122 093 
Nabídka K Šeberovu 

Samostatně 

stojící 
Novostavba Obdobné Garáž 172,00 300 133 477 

0,95 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,09 

6 113 143 
Nabídka U školky 

Samostatně 

stojící 
RD z roku 2006 Starší vybavení Garáž 175,00 617 122 927 

0,95 1,05 1,00 1,10 1,03 1,00 1,00 0,96 1,09 

Jednotková cena byla stanovena na základě upravených jednotkových cen jednotlivých porovnávaných vzorků. Upravené jednotkové ceny jsou 

uvedeny ve sloupci „Celkem“ a dosahují hodnot od 122 927 do 143 882 Kč/m2. Jednotková cena oceňovaného pozemku byla stanovena jako 

průměr uvedených hodnot na výsledných 131 660 Kč/m2.   

Jednotková cena Započitatelná plocha Porovnávací hodnota 

[Kč/m²] [m2] [Kč] 

131 660 175,20 23 066 832 
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4.3.2 Výpočet porovnávací hodnoty stavebního pozemku, vč. staveb k odstranění 

Oceňovaná nemovitost:  x Průhonice 

Ucelený rovinatý 

pozemek, z jedné strany 

ohraničen skálou  

Pozemek nepřipraven z 

hlediska stavby na pozemku 

určené k demolici 

Plocha bydlení  527 22 420 

Vzorek č.  
Cena 

[Kč/m2] 
Zdroj Poloha Tvar a sklon 

Zastavitelnost a 

připravenost 
Územní plán 

Výměra 

[m²] 

Celkem 

[Kč/m²] 

1 16 675 
Nabídka Říčany Ucelený rovinatý pozemek 

Obdobný, stavba na pozemku 

k demolici 
Obdobné 839 19 604 

0,95 1,10 0,98 1,00 1,00 1,15 1,18 

2 17 375 
Nabídka Jesenice 

menší pozemek u 

křižovatky 

Pozemek vč. stavebního 

povolení 
Obdobné 398 18 716 

0,95 1,10 1,15 0,95 1,00 0,94 1,07 

3 20 622 
Nabídka 

Průhonice – 

Újezdská 

Obdélníkový pozemek, 

lepší situace pozemku 

Pozemek připravený k 

výstavbě 
Obdobné 868 21 795 

0,95 1,05 0,96 0,95 1,00 1,16 1,06 

4 22 645 
Nabídka Jesenice 

Obdélníkový pozemek, 

lepší situace pozemku 

Pozemek připravený k 

výstavbě 
Obdobné 1 104 26 239 

0,95 1,05 0,96 0,95 1,00 1,27 1,16 

5 23 162 
Nabídka 

Průhonice – 

Narcisová 
Ucelený rovinatý pozemek 

Obdobný, stavba na pozemku 

k demolici 
Obdobné 816 25 746 

0,95 1,05 0,98 1,00 1,00 1,14 1,11 

Jednotková cena byla stanovena na základě upravených jednotkových cen jednotlivých porovnávaných vzorků. Upravené jednotkové ceny jsou 

uvedeny ve sloupci „Celkem“ a dosahují hodnot od 18 716 do 26 239 Kč/m2. Jednotková cena oceňovaného pozemku byla stanovena jako 

průměr uvedených hodnot na výsledných 22 420 Kč/m2.  Výsledná porovnávací hodnota byla stanovena jako násobek výměry pozemku a 

jednotkové ceny na 11 815 340 Kč. 

Jednotková cena Výměra Porovnávací hodnota 

[Kč/m²] [m2] [Kč] 

22 420 527 11 815 340 
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5. Ocenění reziduální metodou (metoda zbytku) 
Budoucí novostavba rodinného domu je oceněna samostatně porovnávacím způsobem. 

Uvažované parametry domu jsou: započitatelná plocha 175 m2, obestavěný prostor 631 m3, 

vybavení v soudobém standardu. Po výpočtu porovnávací hodnoty jsou odečteny náklady na 

demolici původního domu a výstavbu. 

Celková budoucí porovnávací hodnota rodinného domu vč. pozemku je stanovena s DPH na 

23 066 847 Kč. Porovnávací hodnota bez DPH je 19 606 820 Kč. 

Pro stanovení výnosové hodnoty developerského projektu jsou uvažovány náklady v 

odhadované výši 8 000 Kč/m3 bez DPH které zahrnují taktéž rezervu pro v současnosti 

zdražující stavební materiály. Stanovené náklady zahrnují taktéž náklady na inženýrskou a 

projekční činnost. Pro demolici je uvažována jednotková cena 800 Kč/m3.  

 

Dále jsou do ocenění uvažován přiměřený zisk investora, který v dnešní době odhadujeme na 

10 % z tržní hodnoty rodinného domu bez DPH. 

 

Ocenění reziduální metodou 

Novostavba rodinného domu Tržní hodnota bez DPH 19 606 807 Kč 

19 606 807 Kč 

Náklady na výstavbu 

 
Obestavěný 

prostor (m3) 

Jednotkové 

náklady 
Cena 

Ostatní 

náklady 
Náklady celkem 

Demolice 521,48 800 Kč 417 181 Kč 
5 % 

438 040 Kč 

Výstavba 631,25 8 000 Kč 5 050 000 Kč 5 302 500 Kč 

   Celkem bez DPH  5 740 540 Kč 

Výpočet prodejní ceny 

Hrubý výnos – náklady Zisk developera (10 %) Cena nemovitosti 

13 866 267 Kč 1 960 681 Kč 11 905 587 Kč 

Výsledná hodnota nemovitých věcí v současném stavu je stanovena na 11 905 587 Kč.  
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6. Odůvodnění a rekapitulace 

Pro ocenění nemovitých věcí byly zvoleny dvě metody. Jedna z metod je porovnávací způsob 

stavebního pozemku vč. stavby určené k demolici a další metoda využita pro ocenění je 

metoda zbytku stanovená na základě výnosů z developerského projektu, přičemž je tak v 

souladu s § 1a, resp. § 1b vyhlášky č. 441/2013 Sb. stanovená hodnota tržní hodnotou. 

Celková tržní hodnota pozemku parc. č. 126, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 38, 

je stanovena jako průměr stanovených hodnot následovně: 

Způsob ocenění Cena 

Reziduální hodnota nemovitých věcí 11 905 587 Kč 

Porovnávací hodnota nemovitých věcí 111 815 340 Kč  

Tržní hodnota nemovitých věcí po zaokrouhlení 11 860 000 Kč 

Na základě provedených výpočtů a s ohledem na použitou metodiku je tržní hodnota 

nemovitých věcí stanovena na 11 860 000 Kč. 

6.1 Kontrola postupu 

V souladu s § 52 f) Vyhlášky č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, prohlašujeme, že 

jsme provedli kontrolu použitého postupu a prohlašujeme jej za správný, objektivní a 

přezkoumatelný.
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7. Závěr 

Úkolem znaleckého posudku je stanovení obvyklé ceny, resp. tržní hodnoty nemovitých věcí 

zapsaných na LV č. 283 v k. ú. Průhonice, obec Průhonice, okres Praha-západ, kraj 

Středočeský, a to pozemku parc. č. 126, jeho součástí je stavba rodinného domu č.p. 38. 

Stanovená tržní hodnota nemovitých věcí k datu ocenění činí: 

11 860 000 Kč 

Slovy: jedenáct milionů osm set šedesát tisíc korun českých. 

 

Znalecký posudek vypracovali: 

Ing. Tomáš Hudec (vzal na vědomí a je oprávněn posudek stvrdit, doplnit nebo vysvětlit) 

Ing. Pavel Hladík 

Ing. Tomáš Pistulka 

 

Znalečné je účtováno dle smluvního ujednání na základě připojené faktury.  

 

Znalecká doložka 

Znalecký posudek je podán znaleckou kanceláří Nemovitost s.r.o. se sídlem v Hodoníně, 

pracoviště Brno, zapsanou podle § 21, odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb. a ust. § 6 odst. 1 vyhl. č. 

37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ministerstvem spravedlnosti ČR pod č.j. 66/98 

ze dne 4.5.1998 pro základní obor ekonomika, pro odvětví oceňování nemovitých věcí. 

Znalecký posudek je zapsán pod č. 1205-369/2022 v evidenci znaleckých posudků. 

 

V Brně dne 9. ledna 2023 

 

  

…………………………………… 

 Ing. Tomáš Hudec 

 jednatel znalecké kanceláře 
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Příloha č. 1 – Informace o pozemku – LV č. 283, k. ú. Průhonice 
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Příloha č. 2 – Výřez z katastrální mapy 
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Příloha č. 3 – Mapa oblasti  
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Příloha č. 4 – Výřez z územního plánu obce Průhonice 
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Příloha č. 5 – Fotodokumentace 

  
Uliční pohled na rodinný dům Obývací pokoj 

  
Pohled na pozemek Dvorní přístavba 
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Příloha č. 6a – Vzorky pro porovnání RD 

Vzorek č. 1: 

 

Vzorek č. 2: 
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Vzorek č. 3: 

 

Vzorek č. 4: 
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Vzorek č. 5: 

 

Vzorek č. 6: 
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Příloha č. 6b – Vzorky pro porovnání stavebního pozemku 

Vzorek č. 1: 

 

Vzorek č. 2: 
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Vzorek č. 3: 

 

Vzorek č. 4: 

 

Vzorek č. 5: 

 


