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1. Ú V O D
ZADÁNÍ A PŘEDMĚT POSOUZENÍ
Ocenění – odborný odhad vybraných aktiv – části podniku PKVT - pozemků
v kat.území Vyšehrad – LV 3, Bráník – LV 11, Krč – LV 18, Hlubočepy – LV 6,
Vokovice – LV 6 a 69, Záběhlice – LV 27, Háje – LV 40, Hloubětín – LV 5,
Hostivař – LV 3, Liboc – LV 1832 a 1956, Nebušice – LV 842 a Hostivice - dle LV
23 v majetku ČR, s právem hospodaření s majetkem státu Pražská kanalizace a vodní
toky, státní podnik „v likvidaci“ je vypracováno v souladu s objednávkou zadavatele
ze dne17.8.2012 pro účely zjištění zpeněžitelné hodnoty majetku, za kterou lze
považovat takovou hodnotu, za kterou by bylo možné majetek prodat nebo koupit
(pro účel dražby). Specifikace oceňovaných pozemků byla závazně upřesněna
mailovou zprávou ze dne 19.9.2012, kterou zaslal JUDr. Bohumír Šustr v zastoupení
PKVT,s.p. „v likvidaci“- jako seznam k ocenění části podniku PKVT, „tak jak
vykrystalizoval v návaznosti na poslední jednání s Hlavním městem Prahou“ (viz
příloha).
INFORMACE O MAJETKU
Vybraná aktiva ( pozemky a stavby) katastrálních územích Vokovice a Liboc jsou
součástí lokality koupaliště Džbán, Praha 6.
Vybraná aktiva (pozemky) v katastrálním území Hostivař a Háje jsou rovněž
součástí koupaliště Hostivař.
V ostatních případech se jedná o jednotlivé pozemky, které spolu provozně ani
uživatelsky nesouvisí a netvoří žádné funkční celky.
OBJEDNATEL OCENĚNÍ
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci“
Cihelná 548/4, Praha 1, 118 00
ZPRACOVATEL OCENĚNÍ

YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o.
Krakovská 9, 110 00 Praha 1
PODKLADY PRO OCENĚNÍ







Výpisy z katastru nemovitostí
Snímky z pozemkových map
Cenové mapy a územní plány
Vyjádření realitních kanceláří
Vlastní databáze znaleckého ústavu
Objednávka zadavatele doplněná (upřesněná) JUDr. Bohumírem Šutrem
za PKVT, s.p. „v likvidaci“.

DATUM POSOUZENÍ
Návrh hodnoty souboru vybraných pozemků je proveden k datu ocenění, tj.
k 22.10.2012.
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2. M E T O D Y O C E Ň O V Á N Í
(popis metod)
2.1 METODA STANOVENÍ VĚCNÉ HODNOTY
Věcná hodnota je reprodukční cena nemovitosti snížená o opotřebení. Reprodukční cena odpovídá výši
nákladů, které by bylo nutno v době ocenění vynaložit na pořízení stejné nebo porovnatelné nové věci.
Ocenění může tedy být i podkladem v rozhodovacím procesu investora (potenciálního kupce), zda je
výhodnější a ekonomicky efektivnější koupit již existující nemovitost nebo vybudovat nemovitost novou.
Věcnou hodnotu staveb je třeba určit s přihlédnutím k opotřebení, které s ohledem na skutečný
stavebnětechnický stav a morální zastarání stanovené pomocí některé ze známých metod.
Nemovitosti zpravidla dělíme na:
· stavby
· venkovní úpravy
· pozemky (včetně vodních ploch)
Při stanovení věcné hodnoty nemovitosti (kromě pozemků) mají zásadní význam vstupní údaje.
U staveb těmito vstupními údaji jsou:
· délka [m]
· zastavěná plocha [m2]
· obestavěný prostor [m3]
· vnitřní využitelná (pronajmutelná) plocha [m2]
· stáří stavby
· reprodukční pořizovací cena 1 m3 obestavěného prostoru, 1 m2 zastavěné plochy, příp. 1 m délky
· opotřebení stavby
Pro výpočet opotřebení stavby je nutné zjistit příp. stanovit:
· stáří stavby a stav běžné údržby
· technické a morální opotřebení
· provedené opravy a výměna jednotlivých konstrukčních prvků
· předpokládanou životnost (další trvání stavby)
· metodu výpočtu opotřebení a odůvodnit její použití
U venkovních úprav se vychází z reprodukční ceny s odpočtem opotřebení pro každou venkovní úpravu. Je
také možno stanovit hodnotu venkovních úprav procentním podílem z hodnoty hlavních staveb s
přihlédnutím k jejich stavu a provedení.
U pozemků se vychází z výměr podle výpisu z katastru nemovitostí nebo geometrického plánu, z druhu
pozemku (zastavěná plocha, orná půda, atd.). Uváží se také umístění pozemku v dané obci a údaje z územně
plánovací dokumentace. Porovnáním s prodeji pozemků v dané lokalitě se stanoví reálná tržní hodnota za 1
m2 pozemku. Vždy se uvedou podklady, na základě kterých se tato hodnota odvodila.
2.2 METODA VÝNOSOVÁ
Jako základní techniku propočtu výnosové hodnoty nemovitosti aplikoval znalecký ústav metodický pokyn
České komory odhadců majetku, a to z důvodu, že se na jeho tvorbě podílel jako spoluautor. Metodika
respektuje obecně uznávané oceňovací postupy zakotvené v Evropských a Mezinárodních oceňovacích
standardech.
Vysvětlení některých pojmů:
Zůstatková životnost:
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Je to předpokládaná doba dalšího ekonomického využití nemovitosti, nebo-li je to odhad časového horizontu
při obvyklé (běžné) údržbě, po který je nemovitost (stavba) ještě ekonomicky využitelná. Tzn. dobu, po
kterou lze ještě uvažovat s dosažitelností kalkulovaného čistého zisku. Tato doba bude u většiny případů
kratší, než je technická životnost stavby.
Pro odhad tržní hodnoty pozemku je jednoznačně preferována metoda tržního porovnání cen, pokud je již
v současných podmínkách ČR zjistitelná.
Budoucí tok příjmů:
Základem pro budoucí tok příjmů při použití navrhované výnosové metody, jsou veškeré dosažitelné příjmy
z nemovitosti, případně výnos z nájemního vztahu.
Konkrétní nájemní vztah (pokud je hodnocen) je nutno vždy podrobit analýze ve vazbě k obvykle
dosažitelnému nájemnému a velmi uvážlivě posoudit též bonitní spolehlivost (výnosovou stabilitu) nájemce.
Rovněž je nutno provést analýzu smluvně uzavřeného nájemního vztahu z hlediska délky jeho platnosti, neboť
nájemní vztahy smluvené na kratší nájemní období, mají za následek vyšší fluktuaci nájemníků a nižší tržby.
Výnos k datu ocenění je účelné považovat za stabilní, případně budoucí vývoj nájemného může být uvažován
v úrokových mírách.
Kalkulovaný čistý zisk:
Výnos z nemovitosti snížený o roční náklady na provoz ( obhospodařovací náklady).
Pokud je zvažována podnikatelská činnosti bezprostředně související s nemovitostí (což je náš případ) pak
budoucí tok příjmů použijeme z této činnosti (např. hotely, sanatoria apod.).
Roční náklady na provoz ( obhospodařovací náklady):
Obhospodařovací náklady:
 Daň z nemovitosti,
 Pojištění stavby
 Opravy a údržba. Nutno posoudit z hlediska stavu současně prováděné údržby. Vzhledem k tomu, že
se diskontují budoucí čisté výnosy, mělo by se jednat i o budoucí náklady na opravy a údržbu, jejichž
výše by se odhadovala na základě současného stavu údržby ve vztahu ke stáří objektu a zbývající
ekonomické životnosti. Pro dobrý stavebně technický stav, běžnou údržbu, je nutno uvažovat
přiměřenou lhůtu ekonomické životnosti.
 Náklady na správu a „provoz“.
Na správu:
o Jedná se o náklady na administrativní práce (nájemní smlouvy, výpovědi jednání s nájemci,
pojišťovna, úřady, daně, účetnictví)
o Zařizování oprav a údržby s řemeslníky (nebo vlastní údržbář), případně se stavební firmou, dohled,
Na provoz:
 Ostraha budovy (hlídač, vrátný), společná telefonní ústředna, úklid, osvětlení a vytápění společných
prostor, výtah.
Náklady nutno specifikovat vždy individuálně a to podle ekonomického rozboru a u konkrétní smlouvy a
dokladů o provozu nemovitosti.
Výčet nákladů je specifikován spíše obecně. Rozsahem jiný bude pro jednoduchý případ pronájmu zcela jiný
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pro větší a celou pronajatou nemovitost (např. AB), kdy majitel (firma) podniká pronajímáním nemovitostí.
Pokud ovlivňují nemovitost resp. stavbu závady či škodlivé faktory typu „asbest, radon, atp.“, rovněž tak i
nedostatečné nebo podstandardní vybavení, pak se s velkou pravděpodobností promítají již do úrovně
dosažitelných výnosů (např. je nižší dosažitelné nájemné). Pokud se vyskytne na nemovitosti závada, na
kterou sice současní nájemci nereflektují, ale budoucím potencionálním nájemcům by již patrně vadila –
potom je třeba budoucí výnos upravit s patřičným komentářem. Ostatní závady např. ekologického
charakteru se promítnou až do nákladů na sanaci pozemku.
Odpisy:
V případě aplikace výpočtu zásobitele se odpočet odpisů (tzn. periodická tvorba kapitálových rezerv
k vyrovnání úbytku hodnoty nemovitosti v důsledku stáří a opotřebení) neprovádí, protože tyto odpisy jsou již
do výpočtu zásobitele zakalkulovány. Hodnota nemovitosti tak představuje investovaný kapitál, který je třeba
během zbývající životnosti umořit. Čistý výnos z nemovitosti jako pravidelná platba tak zásobuje penězi jak
splátky jistiny (investovaný kapitál), tak i úrokový výnos z ještě nevrácené investice (jako prémii za riziko
podnikání s touto investicí včetně v ní zablokovaných peněz). Jde tak o určitou jinou formu odepisování, ale
kapitálové investice nikoliv technického opotřebení nemovitosti.
Rekapitulace postupu ocenění:
1. Vyčíslení hrubého výnosu nemovitosti
2. Určení nákladů nutných k dosažení výnosu (nákladů spojených s obhospodařováním nemovitosti), do
kterých se však nezapočítávají odpisy, (pozor na důsledné vyčlenění položek placených nájemcem zvlášť
např. za vodu, elektřinu, teplo atd.),
3. Vypočte se čistý výnos (ČV) odečtením nákladů na obhospodařování od hrubého výnosu.
4. Odhad výnosu připadajícího na pozemek se provede z tržní hodnoty pozemku (zjištěnou zpravidla
porovnávací metodou) při předpokladu stejné míry výnosnosti jako pro celou nemovitost, tj. vynásobením
tržní hodnoty pozemku zvolenou výnosovou mírou.
5. Čistý výnos připadající na budovu je rozdílem čistého výnosu z nemovitosti jako celku a výnosu
z pozemku. Čistý výnos z budovy je potom základem pro její výnosové ocenění.
Doporučený tvar rovnice v případě aplikace výpočtu zásobitelem (tři případy):
1) Výnosová hodnota nemovitosti (VHN) při stabilním výnosu z nemovitosti:
Výnosová hodnota nemovitosti (VHN) podle postupu 1*) bude:

VHN  (ČV  r * HP ) *

qn 1
qn 1

HP

Č
V
B
*
 HP
q n (q  1)
q n q  1

Upravený tvar vzorce:

q n 1
VHN  Č VB  n
 HP
q q  1
kde:

ČV
= čistý výnos nemovitosti
ČVB
= čistý výnos z budovy
r
= míra výnosnosti
q
= (1 + r)
n
= zůstatková doba užití nemovitosti ( zůstatková ekonomická životnost)
HP
= hodnota pozemku
ČV – r*HP = část čistého výnosu nemovitosti připadající na budovu
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2) Výnosová hodnota nemovitosti (VHN) při rostoucích časových řadách výnosu:
V případech, kdy nebude možné uvažovat se stabilním výnosem a budoucí vývoj výnosů bude uvažován
v úrokových mírách jako tempo růstu trvalého výnosu (g), bude výpočet proveden tzv. upraveným
zásobitelem 2*) ve tvaru:

1 g 
1 

1 r 

VHN =
rg

n

* ČV + HP

kde: „r“ je míra výnosnosti (nebo-li požadovaná míra výnosu pro vložený vlastní kapitál „nvk“  náklady na
vlastní kapitál  diskontní míra).
Předpokládané tempo růstu výnosů (g) je možné aplikovat pouze v případě, že je zjistitelné přímo z nájemních
smluv, nebo když je zřejmé, že současná úroveň nájemného v lokalitě či regionu poroste např. s ohledem na
dokončení všeobecně významné investice.
3) Výnosová hodnota nemovitosti (VHN) při rostoucích časových řadách a při inflaci:
V případech, kdy nebude možné uvažovat se stabilním výnosem a budoucí vývoj výnosů bude uvažován
v úrokových mírách jako tempo růstu trvalého výnosu (g) při současném uvažování inflace, bude výpočet
proveden tzv. upraveným zásobitelem 3*) ve tvaru:

VHN  ČVB .





 



1 g
1
1  r 1  f

1  r   1  g
1 f





 



n
 HP

Značení je shodné s předchozím případem. A také platí, že předpokládané tempo růstu výnosů (g) je možné
aplikovat pouze v případě, že je zjistitelné přímo z nájemních smluv, nebo když je zřejmé, že současná úroveň
nájemného v lokalitě či regionu poroste např. s ohledem na dokončení všeobecně významné investice.
Výnosová míra nemovitosti (VMN):
Neméně důležitou složkou výpočtu je stanovení výnosové míry nemovitosti
(VMN resp. r). Výnosová metoda je založena na porovnání (propočtu) předpokládaných výnosů z nemovitosti
s nejlepším alternativním dosažitelným výnosem ze stejného kapitálu. Pokud nepočítáme obecně se stabilními
výnosy z aktiva, je třeba rozlišovat mezi pojmem diskontní míra a kapitalizační míra. Úrokovou míru, která
má být použita pro výnosové oceňování nemovitostí, nelze ztotožňovat s úrokovou mírou používanou u jiných
aktiv (např. oceňování cenných papírů nebo dokonce podniků).
Dosud v podmínkách ČR nelze využít předpokladu úzkého propojení alternativních trhů pro investory. Trh s
nemovitostmi má stále ještě svoji určitou autonomii, která se promítá i do vývoje cen a výnosnosti
nemovitostí, jako investiční alternativa stále ještě značně snižuje riziko kapitálové investice.
Pro další postup je třeba preferovat, aby byla kapitalizace prováděna na základě obvyklé výnosnosti
určitého typu nemovitostí, což je úroková míra, kterou je obvykle úročena tržní hodnota nemovitosti (pro
daný druh nemovitostí v dané lokalitě). Jedná se tedy o výnos určitého typu nemovitosti, který je vztažen
k realizovaným tržním cenám. Vztah mezi tržní úrokovou mírou, případně dalšími výnosovými mírami
kapitálového trhu a kapitalizační mírou pro nemovitosti sice určitě existuje, je ale ovlivněn působením řady
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dalších faktorů, proto je vhodné jako cílové řešení odhadovat kapitalizační míru přímo z trhu nemovitostí,
tzn. z realizovaných kupních cen pro určité druhy nemovitostí jako tzv. výnosovou míru nemovitosti
(VMN).
Pokud je v současné době používána skladebná metoda pro výnosové míry r (jako je to v našem případě),
pak by již mělo jít pouze o součet dvou základních členů. Dle původního značení skutečné míry výnosnosti a
rizikové míry:
r = r1 + r2
kde:
r1

r2

je míra ekonomické výnosnosti, t.j. tzv. bezriziková úroková míra.
Podle informací z ČNB a MF ČR se v současné době používá pro stanovení úrokových měr pro
dlouhodobé státní dluhopisy pouze tzv. americký aukční systém s algoritmem pro zpracování
objednávek zejména institucionálních investorů. Lze proto předpokládat, že úrokové míry státních
dluhopisů a potažmo reálné výnosnosti státních dluhopisů do doby splatnosti r1 již implicitně
obsahují investory dlouhodobě prognózovanou míru inflace (tedy v podstatě složku označovanou
dříve jako r2). Hodnotu složky r1 lze tedy ztotožnit s výnosností státních dluhopisů do doby jejich
splatnosti, a to takových, jejichž doba splatnosti je srovnatelná se zůstatkovou dobou ekonomické
životnosti hodnocené nemovitosti.
Pro nemovitosti s dobou zůstatkové životnosti delší, než dosahují splatnosti na trhu dostupných
dluhopisů, by mělo být postupováno metodou výpočtu geometrického průměru: výnosnosti státního
dluhopisu na trhu dostupného s nejdelší dobou splatnosti s odhadem výnosnosti pro dobu zbývající do
odhadované doby zůstatkové ekonomické životnosti hodnocené nemovitosti.
Pro zjišťování reálné výnosnosti státních dluhopisů do doby splatnosti lze doporučit např. informace
Conseq Finance Research nebo agenturu Bloomberg a volit především dlouhodobé státní dluhopisy
se splatností 9, 10, 16 a budou-li emitovány, tak i na více let.
je riziková míra.
Při výpočtové aplikaci tzv. zásobitele představuje hodnota r náklady na vlastní kapitál resp.
výnosovou míru pro vlastní kapitál vložený do nemovitosti a výnosová metoda je založena na
porovnání předpokládaných výnosů z nemovitosti s nejlepším alternativně dosažitelným výnosem ze
stejného kapitálu.
Složka r1 představuje srovnání s bezrizikovou investicí do státních dluhopisů při likviditě trhu státních
dluhopisů.
Složka r2 má proto logicky význam rizikové přirážky za nižší likviditu trhu nemovitostí tedy vyšší
riziko investice v porovnání s trhem státních dluhopisů. Pokud některé druhy nemovitostí vykazují
rizikovou přirážku r2 minimální tzn., že takové nemovitosti oceňují investoři za shodně rizikové se
státními dluhopisy. Výši takového rizika uložení kapitálu do oceňované nemovitosti je nutné posoudit
např. dle místních podmínek, podle známé nebo očekávané konkurence na relevantním trhu
nemovitostí, a podle případného nebezpečí ztráty likvidnosti na tomto trhu. Přirážka může zahrnovat
i vlivy konjunktury a nepředvídatelné vlivy.

V případě aplikace zásobitele pro výpočet výnosové hodnoty nemovitosti je složka míry ekonomické životnosti
(dříve označovaná jako r4 ) již pro výpočet bezpředmětná.

2.3 METODA POROVNÁVACÍ
Tato metoda pro ocenění nemovitosti (stavby a pozemky) je založena na porovnání předmětné nemovitosti s
obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době realizovány na trhu, jsou známé a ze získané informace je
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možno vyhodnotit jak hodnotu samotné stavby či souboru staveb, tak i hodnotu pozemku.
Pokud je metoda porovnávací použita, musí být uvedeny v časovém horizontu ne delším než šesti měsíců
minimálně tři realizované ceny obdobných nemovitostí. Porovnávací metoda dává nejpřesnější obraz o
skutečně realizovatelných cenách. Nevýhodou je neustálé zastarávání informací a potřeba neustálé
aktualizace porovnávací databáze. Tato skutečnost vyžaduje pravidelnost a soustavnost monitoringu trhu. S
množstvím a kvalitou informací o trhu zákonitě roste i přesnost hodnocení a schopnost odhadce odlišit kvalitu
a tedy i vliv jednotlivých parametrů na cenu. Velký vliv na kvalitu dosažených porovnávacích cen má
ověřená informace o průběhu prodeje.
Za optimální délku průběhu realizace prodeje lze uvažovat období 1 - 6 měsíců.
Úkolem odhadce je provést dokonalou analýzu všech cenotvorných faktorů pro odvození výsledné tržní
hodnoty. Porovnány mohou být nemovitosti stejného charakteru.
Kvalitativní (cenotvorné) parametry zahrnují:
 Polohu v lokalitě
 Konstrukční systémy
 Vybavenost
 Opotřebení fyzické, funkční a ekonomické
 Ekologické zatížení
 Věcná břemena
 Architektonické působení

2.4 APLIKACE METOD
Každá z výše popsaných metod má své klady a zápory. Pokud se jedná o reflexi lokálního trhu je z obecného
hlediska vždy preferována metoda porovnání tržních cen, a to v případě, že máme dostatečné množství
relevantních informací o obdobném obchodovatelném majetku v dané lokalitě.
Tuto podmínku se pro část oceňovaného podniku (posuzovaných pozemků) nepodařilo zajistit. Proto byl
aplikován způsob nepřímého porovnání.
Do závěrečného hodnocení byla začleněna i skutečnost, že řada pozemků je soliterních, netvoří žádný funkční
celek, a tudíž není možno uvažovat s žádným potencionálním výnosem.
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3. N Á L E Z

A

OCENĚNÍ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MAJETKU
Vlastník majetku :
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v
likvidaci“
Cihelná 548/4, Praha 1, 118 00
Vybraná aktiva určená pro dražbu (závazná specifikace ze dne 19.9.2012-viz text):
1
obec

2
kat. území

3
LV

4
5
č.poz.KN
č.poz.PK

6
druh pozemku

3
3
11
11
18
18
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

282
284/3
3125/11
3126/17
2227/4
3319/2
1606/14
606/2
607/1
607/3
645/1
645/4
646
647
648
653
655
690/1
690/7
704/1
704/2
707/1
707/16
707/28
708
713/1
713/2
721/1
721/2
723/1
735/30
738/4
744/1
744/2

ost. plocha
ost.plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost. plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
ost.plocha
zast. plocha
zast.plocha
zast. plocha
zast.plocha
zast.plocha
zast.plocha
ost. plocha
zast. plocha
zast. plocha
zast. plocha

využití dle LV

7.
výměra

8.
popis

45
321
60
29
5
278
121
1374
15701
2816
26590
1648
252
639
761
2392
657
24117
685
1308
1328
64955
5138
25
703
594
688
55
55
70
3250
465
536
45

p. Botič
p. Botič
Kunratický p.
Kunratický p.
Kunratický p.
zatr.Kunratický p.
zatrub.Dalejský p.
park. u VD Džbán
SÚ VD Džbán
SÚ VD Džbán
SÚ VD Džbán
SÚ VD Džbán
SÚ VD Džbán
SÚ VD Džbán
SÚ VD Džbán
poz.u ul.Osamocené
poz.u ul.Osamocené
SÚ VD Džbán
SÚ VD Džbán
park. u VD Džbán
SÚ VD Džbán
koupaliště Džbán
koupaliště Džbán
koupaliště Džbán
koupaliště Džbán
koupaliště Džbán
koupaliště Džbán
koupaliště Džbán
koupaliště Džbán
koupaliště Džbán
poz.nad koup.Džbán
koupaliště Džbán
koupaliště Džbán
koupaliště Džbán

HLAVNÍ MĚSTO
PRAHA
Praha 2
Praha 2
Praha 4
Praha 4
Praha 4
Praha 4
Praha 5
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6

Vyšehrad
Vyšehrad
Braník
Braník
Krč
Krč
Hlubočepy
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Vokovice

VB
VB
VB
VB

dráha
ost.komunikace
dráha
ost.komunikace
jiná plocha
jiná plocha
ost.komunikace
jiná plocha
zeleň
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
neplodná půda
jiná plocha
jiná plocha
sport.a rekr.pl.
jiná plocha
ost.komunikace
jiná plocha
jiná plocha
zeleň
zeleň
zeleň
stavba bez čp.
stavba bez čp.
stavba bez čp.
stavba bez čp.
stavba bez čp.
ost.komunikace
stavba bez čp.
stavba bez čp.
stavba bez čp.
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Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 10
Praha 10
Praha 10
Praha 10
Praha 11
Praha 11
Praha 11
Praha 11
Praha 11
Praha 14
Praha 14
Praha 14
Praha 15
Praha 15
Praha 15
Praha 15
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 4

Praha 5
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 10
PrahaNebušice

Vokovice
Vokovice
Vokovice
Záběhlice
Záběhlice
Záběhlice
Záběhlice
Háje
Háje
Háje
Háje
Háje
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hostivař
Hostivař
Hostivař
Hostivař
Liboc
Liboc
Liboc

Vokovice
Vokovice
Vokovice
Krč
Hlubočepy
Liboc
Liboc
Vokovice
Vokovice
Vokovice
Záběhlice
Nebušice

6
6
6
27
27
27
27
40
40
40
40
40
5
5
5

3
3
3
3
1832
1832
1832
69
69
69
18
6
1956
1956
6
6
6
27
842

750/2
1377
1378/1
2400/3
5935/10
5939/4
5940/4
537/2
539/2
540/2
641/2
641/4
2597/2
2598/2
2599/2
2160/1
2160/2
2717/2
2717/4

VB

ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
lesní poz.
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
ost. plocha
vod.plocha
ost plocha
ost. plocha
ost.plocha
ost. plocha

man.plocha
ost.komunikace
ost.komunikace
jiná plocha
jiná plocha
ost.komunikace
ost.komunikace
sport.a rekr.pl.
sport.a rekr.pl.
ost.komunikace
ost.komunikace
jiná plocha
jiná plocha
koryto vod.toku
sport.a rekr.pl.
sport.a rekr.pl.
ost.komunikace
ost.komunikace

60
259
151
16
10
21
3
10512
29
7674
83
1365
391
308
183

241
3
113
277
zast.pl.čp.560 stavba LV 730 1351
ost.plocha
zeleň
17334
zast.pl. Čp.560 stavba LV 4
81
ost.plocha
zeleň
3644
zast.pl.
stavba LV 6
33
zast.pl.
stavba LV 6
454
louka
trv.trav.porost 4
vod. plocha
vodní plocha
22
ost. plocha
ost.komunikace 357
ost. plocha
ost.komunikace 146
ost. plocha
zeleň
750
ost. plocha
zeleň
872
ost. plocha
zeleň
2858
ost. plocha
jiná plocha
594
vod. plocha
koryto vod.toku 138

koupaliště Džbán
SÚ VD Džbán
poz.za Aritmou Pha
Slatinský p.
Slatinský p.
Slatinský p.
koupaliště Hostivař
výkup mimo VD
koupaliště Hostivař
koupaliště Hostivař
koupaliště Hostivař
p.Rokytka-staré kor.
p.Rokytka-staré kor.
p.Rokytka-staré kor.

koupaliště Hostivař
koupaliště Hostivař

VD Džbán-rest.Vlasta
VD Džbán
VD Džbán
koupaliště Džbán
koupaliště Džbán
koupaliště Džbán
Kunratický p.
zasyp. náhon
Šárecký p.
Šárecký p.
VD Džbán
VD Džbán
VD Džbán
Slatinský p.
Nebušický p.

1095/2
1095/3
1095/28
707/20
723/2
750/1
2533/2
1741/4
1333/10
1333/17
703/1
703/3
703/5
2132/3
1314/4

*
*
*
**
**
**

1340/8
1353/1

vod. plocha
koryto vod.toku 31
Litovický p.
vod. plocha
koryto vod.toku 530
Litovický p.
* duplicitní vlastnictví
**majetek více vlastníků - ČR podíl 20419/23040
*** majetek více vlastníků - ČR podíl 18/65
VB – věcné břemeno – právo umístění a provozování telekomunikační sítě
a umožnění přístupu a příjezdu za účelem provozu a údržby

***
***

OKRES PRAHA-ZÁPAD
Hostivice Hostivice
Hostivice Hostivice

23
23
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3.1

NEPŘÍMÉ POROVNÁNÍ

Stručný popis jednotlivých aktiv:
Pozemky v kat.území Vyšehrad jsou v těsném sousedství s potokem Botič a jde o ostatní komunikaci a
dráhu.
Pozemky v kat.území Bráník jsou v těsném sousedství s Kunratickým potokem a jde o ostatní komunikaci a
dráhu.
Pozemky v kat.území Krč jsou v těsném sousedství s Kunratickým potokem a jde o ostatní plochu.
Pozemky v k.ú.Hlubočepy jsou části ostatní komunikace.
Pozemky v k.ú. Ruzyně jsou korytem vodního toku tzv.Litovický potok.
Pozemky v k.ú. Vokovice a Liboc jsou součástí areálu koupaliště Džbán. Jedná se o zastavěné plochy spolu
se šatnami a restaurací, parkovištěm, ostatními plochami využívanými pro sportovní a rekreační účely jako
pláž, zelení, lesními pozemky a komunikacemi. Tři z pozemků v k.ú. Liboc (parc.č.1095/2, 1095/3 a
1095/28) mají duplicitní vlastnictví – viz LV 1832. Dva pozemky v k.ú. Liboc (parc.č.1333/10 a 1333/17)
jsou ve spoluvlastnictví a stát má podíl na pozemcích ve výši 18/65. Tři pozemky v k.ú. Vokovice
(parc.č.707/20, 723/2 a 750/1) jsou ve spoluvlastnictví a stát má podíl na pozemcích ve výši 20419/23040.
Pozemky v k.ú.Hostivař a Háje jsou součástí koupaliště Hostivař. Zde jde o ostatní pozemky využívané pro
sportovní a rekreační účely a ostatní komunikace.
Pozemky v k.ú. Hloubětín jsou při ulici Na obrátce, jde o staré koryto potoku Rokytka, které je zavezeno a
slouží jako parkoviště u skladových hal.
V neposlední řadě jde o jednotlivé pozemky v k.ú.Záběhlice, Nebušice a Hostivice, které jsou součástí
potoku Slatinského, Nebušického a Litovického.
Největší podíl pozemků se nachází v k.ú. Vokovice a Liboc.
Územní plán pro dané území:
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Dle územního plánu se jedná o plochy:
SO3 –částečně urbanizované rekreační plochy
Funkční využití:
Zeleň, areály volného času, přírodní koupaliště, otevřené bazény v přírodním prostředí, pobytové
louky, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Doplňkové funkční využití:
Dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch,
cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení
TV.
Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území
vymezeného danou funkcí).
Výjimečně přípustné funkční využití:
2)

2

Služební byty , obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m prodejní plochy, zařízení
veřejného stravování, malá ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou
funkcí).
Klubová zařízení a služby (související s vymezeným funkčním využitím).
2)

ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kterým
se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn

SO4 -zařízení turistického ruchu funkční využití:
Zeleň, autokempinky a tábořiště pro karavany, přírodní tábořiště.
Nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, pobytové louky.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Doplňkové funkční využití:
Dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch,
cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení
TV.
Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území
vymezeného danou funkcí).
Výjimečně přípustné funkční využití:
2)

2

Služební byty , obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m prodejní plochy, zařízení
veřejného stravování, malá ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou
funkcí).
Klubová zařízení, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím).
2g) DGP -garáže a parkoviště - Plochy pro dopravu v klidu.
Funkční využití:
Garáže, parkoviště a odstavné plochy, parkoviště P+R, stavby a zařízení související s vymezeným
funkčním využitím.
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Doplňkové funkční využití:
Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a
zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová
vedení TV.
Výjimečně přípustné funkční využití:
Komunikace vozidlové. Služby a čerpací stanice pohonných hmot jako součást hromadných garáží.
6c) ZMK –zeleň městská a krajinná - Zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují
přírodní charakter území.
Funkční využití:
Přírodní krajinná zeleň, skupiny porostů, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně založené
plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky.
Doplňkové funkční využití:
Veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení
sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a
prostory a komunikace účelové. Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území
vymezeného danou funkcí).
Výjimečně přípustné funkční využití:
Zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny.
Parkovací a odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Komunikace vozidlové, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení pro provoz
PID.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).
6)

6a) LR – lesní porosty - Pozemky určené k plnění funkce lesa .
Funkční využití:
Lesní porosty a porosty lesního charakteru, lesní školky, sady a zahrady, trvalé luční porosty, dětská
hřiště.
Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory. Komunikace
účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí), nezbytná
plošná zařízení a liniová vedení TV (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Výjimečně přípustné funkční využití:
2)

Služební byty (pro uspokojení potřeb území o minimální výměře lesa 250 ha/1 byt). Zařízení pro provoz a
údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).
6b) ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy - Záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy
zeleně.
Funkční využití:
Parky, zahrady, sady, vinice to vše na rostlém terénu, plochy určené pro pohřbívání, urnové háje,
kolumbária, rozptylové louky a plochy určené pro pohřbívání zvířat v domácích chovech.
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Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, pěší komunikace.
Prostory a nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím
potřeby území vymezeného danou funkcí).
Výjimečně přípustné funkční využití:
Dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky, komunikace účelové.
Zahradní restaurace, nekryté amfiteátry, hvězdárny, rozhledny, kostely, modlitebny, krematoria a
obřadní síně, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, drobná zahradní architektura.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, ostatní stavby související s vymezeným funkčním využitím.
2)

1)

Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m prodejní plochy, nerušící služby (to vše platí
jen pro hřbitovy).
Podzemní parkoviště. Výjimečně přípustné umístění podzemního parkoviště bude možné za
předpokladu závazně stanovené parkové kompozice, přijatelné druhové skladby a stanovení mocnosti
terénu.
6)

ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změněa doplnění některých zákonů(lesní zákon)

2)

ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb.,
kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn.
jako nerušící služby a provozy nelze v tomto případěpovolit autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy
vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot.

7a) PS – sady, zahrady a vinice
Funkční využití:
Výsadby ovocných dřevin a vinné révy, užitkové a okrasné zahrady.
Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením
uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí).
Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou
funkcí).
Výjimečně přípustné funkční využití:
Cyklistické stezky, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV. Stavby a zařízení související s
vymezeným funkčním využitím.
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Na pozemcích v k.ú.Vokovice se nachází stavby:
713/1

zast.plocha

stavba bez čp.

713/2

zast. plocha

stavba bez čp.

721/1
721/2
723/1

zast.plocha
zast.plocha
zast.plocha

stavba bez čp.
stavba bez čp.
stavba bez čp.

738/4

zast. plocha

stavba bez čp.

708

zast. plocha

stavba bez čp.

744/1

zast. plocha

stavba bez čp.

744/2

zast. plocha

stavba bez čp.

723/2
750/1

zast.pl.
zast.pl.

stavba LV 6
stavba LV 6

Dvojblok A - šatny dolní
Dvojblok B - šatny dolní
Kruhové WC - nepřístupné
Kruhové WC - nepřístupné

Část objektu nad cestou - nepřístupný
Dvojblok C - šatny horní
Dvojblok C - šatny dolní
Dvojblok B - šatny horní
Obdélníkové WC (mezi A a B)
Část objektu nad cestou - nepřístupný
Dvojblok A - šatny horní

Stavby na pozemcích můžeme rozdělit do dvou skupin.
Jednu skupinu tvoří dvě kruhové WC a malá stavba, které se nachází nad úzkou komunikací spojující
katastrální území Vokovice a Liboc. Tyto stavby jsou na pozemcích s náletovými dřevinami a v době
ocenění byly naprosto nepřístupné (hustý, neprůchodný porost). Můžeme pouze dovodit, že stavby jsou
v důsledku nepřístupnosti neudržované a budou v dezolátním stavu.
Hlavní skupina staveb jsou dvojbloky šaten provedené jako tyčový monolitický skelet s obvodovým pláštěm
a lehkými příčkami. Podle současného stavebně technického stavu je patrné, že budovy nejsou již delší dobu
využívané, jednotlivé konstrukční prvky jsou buď v havarijním stavu, nebo byly zdemolovány. Jde o stavby,
které v budoucnosti jen obtížně najdou uplatnění v tom rozsahu, jak byly zřízeny. Případnou opravu a
technické zhodnocení není možno zvažovat za efektivní. Nebyli jsme seznámeni, zda již existuje demoliční
výměr, ale při hodnocení pozemků, na kterých stavby stojí, byly ceny stavebních pozemků upraveny
v poměru k předpokládanému nákladu na demoliční práce, včetně přepravy na skládku. Jedinou funkční
stavbou je zděný přístřešek obdélníkové tvaru, který plní funkci WC pro návštěvníky koupaliště. Tato stavba
je dispozičně umístěna v prostoru mezi stavbami šaten A a B.
Dřevěná stavba postavená v blízkosti hlavní brány ze strany Liboce nebyla hodnocena, protože byla zřízena
bez povolení a není zaznamenána v katastru nemovitostí. Podle charakteru použitého materiálu jde o stavbu
dočasnou.
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Dalším větším celkem jsou pozemky v k.ú.Háje a Hostivař:

Pozemky se v těchto územích prodávají
v určitém koridoru a pro ocenění byly
použity střední hodnoty.
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3.3. ANALÝZA OCENĚNÍ
1

2

3

4

obec

kat. území

LV

č.poz.KN
č.poz.PK

5

6
druh pozemku

využití dle LV

7.

výměra popis

8.

9.

10.

cena/m2 celkem

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha 2

Vyšehrad

3

282

ost. plocha

dráha

45

p. Botič

1200

54 000

Praha 2

Vyšehrad

3

284/3

ost.plocha

ost.komunikace

321

p. Botič

1200

385 200

Praha 4

Braník

11

3125/11

ost. plocha

dráha

60

Kunratický p.

1200

72 000

Praha 4

Braník

11

3126/17

ost. plocha

ost.komunikace

29

Kunratický p.

1200

34 800

Praha 4

Krč

18

2227/4

ost.plocha

jiná plocha

5

Kunratický p.

500

2 500

Praha 4

Krč

18

3319/2

ost.plocha

jiná plocha

278

zatr.Kunratický p.

500

139 000

Praha 5

Hlubočepy 6

1606/14

ost. plocha

ost.komunikace

121

zatrub.Dalejský p.

500

60 500

Praha 6

Vokovice

6

606/2

ost.plocha

jiná plocha

1374

park. u VD Džbán

150

206 100

Praha 6

Vokovice

6

607/1

VB

ost.plocha

zeleň

15701

SÚ VD Džbán

150

2 355 150

Praha 6

Vokovice

6

607/3

VB

ost.plocha

jiná plocha

2816

SÚ VD Džbán

150

422 400

Praha 6

Vokovice

6

645/1

VB

ost.plocha

jiná plocha

26590

SÚ VD Džbán

150

3 988 500

Praha 6

Vokovice

6

645/4

VB

ost.plocha

jiná plocha

1648

SÚ VD Džbán

150

247 200

Praha 6

Vokovice

6

646

ost.plocha

jiná plocha

252

SÚ VD Džbán

150

37 800

Praha 6

Vokovice

6

647

ost.plocha

neplodná půda

639

SÚ VD Džbán

150

95 850

Praha 6

Vokovice

6

648

ost.plocha

jiná plocha

761

SÚ VD Džbán

150

114 150

Praha 6

Vokovice

6

653

ost.plocha

jiná plocha

2392

poz.u ul.Osamocené

150

358 800

Praha 6

Vokovice

6

655

ost.plocha

sport.a rekr.pl.

657

poz.u ul.Osamocené

150

98 550

Praha 6

Vokovice

6

690/1

ost.plocha

jiná plocha

24117

SÚ VD Džbán

150

3 617 550

Praha 6

Vokovice

6

690/7

ost.plocha

ost.komunikace

685

SÚ VD Džbán

500

342 500

Praha 6

Vokovice

6

704/1

ost.plocha

jiná plocha

1308

park. u VD Džbán

150

196 200

Praha 6

Vokovice

6

704/2

ost.plocha

jiná plocha

1328

SÚ VD Džbán

150

199 200

Praha 6

Vokovice

6

707/1

ost.plocha

zeleň

64955

koupaliště Džbán

150a400

18 482 000

Praha 6

Vokovice

6

707/16

ost.plocha

zeleň

5138

koupaliště Džbán

150

770 700

Praha 6

Vokovice

6

707/28

ost.plocha

zeleň

25

koupaliště Džbán

150

3 750

Praha 6

Vokovice

6

708

zast. plocha

stavba bez čp.

703

koupaliště Džbán

1700

1 195 100

Praha 6

Vokovice

6

713/1

zast.plocha

stavba bez čp.

594

koupaliště Džbán

1700

1 009 800

Praha 6

Vokovice

6

713/2

zast. plocha

stavba bez čp.

688

koupaliště Džbán

1700

1 169 600

Praha 6

Vokovice

6

721/1

zast.plocha

stavba bez čp.

55

koupaliště Džbán

150

8 250

Praha 6

Vokovice

6

721/2

zast.plocha

stavba bez čp.

55

koupaliště Džbán

150

8 250

Praha 6

Vokovice

6

723/1

zast.plocha

stavba bez čp.

70

koupaliště Džbán

150

10 500

Praha 6

Vokovice

6

735/30

ost. plocha

ost.komunikace

3250

poz.nad koup.Džbán

2500

8 125 000

Praha 6

Vokovice

6

738/4

zast. plocha

stavba bez čp.

465

koupaliště Džbán

1700

790 500

Praha 6

Vokovice

6

744/1

zast. plocha

stavba bez čp.

536

koupaliště Džbán

1700

911 200

Praha 6

Vokovice

6

744/2

zast. plocha

stavba bez čp.

45

koupaliště Džbán

1700

76 500

Praha 6

Vokovice

6

750/2

ost. plocha

man.plocha

60

koupaliště Džbán

1700

102 000

Praha 6

Vokovice

6

1377

ost. plocha

ost.komunikace

259

SÚ VD Džbán

150

38 850

Praha 6

Vokovice

6

1378/1

ost. plocha

ost.komunikace

151

poz.za Aritmou Pha

150

22 650

Praha 10

Záběhlice

27

2400/3

ost. plocha

jiná plocha

16

Slatinský p.

150

2 400

Praha 10

Záběhlice

27

5935/10

ost. plocha

jiná plocha

10

Praha 10

Záběhlice

27

5939/4

ost. plocha

ost.komunikace

21

Praha 10

Záběhlice

27

5940/4

ost. plocha

ost.komunikace

3

VB

150

1 500

Slatinský p.

600

12 600

Slatinský p.

600

1 800
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Praha 11

Háje

40

537/2

ost. plocha

10512

koupaliště Hostivař

800

Praha 11

Háje

40

539/2

lesní poz.

Praha 11

Háje

40

540/2

ost. plocha

sport.a rekr.pl.

29

výkup mimo VD

800

23 200

7674

koupaliště Hostivař

800

6 139 200

Praha 11

Háje

40

641/2

ost. plocha

ost.komunikace

83

koupaliště Hostivař

800

66 400

Praha 11

Háje

40

641/4

Praha 14

Hloubětín

5

2597/2

ost. plocha

ost.komunikace

1365

koupaliště Hostivař

800

1 092 000

ost. plocha

jiná plocha

391

p.Rokytka-staré kor.

2200

Praha 14

Hloubětín

5

860 200

2598/2

ost. plocha

jiná plocha

308

p.Rokytka-staré kor.

2200

677 600

Praha 14

Hloubětín

Praha 15

Hostivař

5

2599/2

vod.plocha

koryto vod.toku

183

p.Rokytka-staré kor.

2200

402 600

3

2160/1

ost plocha

sport.a rekr.pl.

241

koupaliště Hostivař

800

Praha 15

192 800

Hostivař

3

2160/2

ost. plocha

sport.a rekr.pl.

3

koupaliště Hostivař

800

2 400

Praha 15

Hostivař

3

2717/2

ost.plocha

ost.komunikace

113

800

90 400

Praha 15

Hostivař

3

2717/4

ost. plocha

ost.komunikace

277

800

221 600

Praha 6

Liboc

1832 1095/2

*

zast.pl.čp.560

stavba LV 730

1351

VD Džbán-rest.Vlasta

1300

1 756 300

Praha 6

Liboc

1832 1095/3

*

ost.plocha

zeleň

17334

VD Džbán

500

5 400 100

Praha 6

Liboc

1832 1095/28 *

zast.pl. čp.560

stavba LV 4

81

VD Džbán

500

40 500

Praha 6

Vokovice

69

707/20

**

ost.plocha

zeleň

3644

koupaliště Džbán

150

683 824

Praha 6

Vokovice

69

723/2

**

zast.pl.

stavba LV 6

33

koupaliště Džbán

150

4 387

Praha 6

Vokovice

69

750/1

**

zast.pl.

stavba LV 6

454

koupaliště Džbán

2500

1 005 884

Praha 4

Krč

18

2533/2

louka

trv.trav.porost

4

Kunratický p.

150

600

Praha 5

Hlubočepy 6

1741/4

vod. plocha

vodní plocha

22

zasyp. náhon

400

8 800

Praha 6

Liboc

1956 1333/10 ***

ost. plocha

ost.komunikace

357

Šárecký p.

800

79 089

Praha 6

Liboc

1956 1333/17 ***

ost. plocha

ost.komunikace

146

Šárecký p.

800

32 345

Praha 6

Vokovice

6

703/1

ost. plocha

zeleň

750

VD Džbán

150

112 500

Praha 6

Vokovice

6

703/3

ost. plocha

zeleň

872

VD Džbán

150

130 800

Praha 6

Vokovice

6

703/5

ost. plocha

zeleň

2858

VD Džbán

150

428 700

Praha 10

Záběhlice

27

2132/3

ost. plocha

jiná plocha

594

Slatinský p.

300

178 200

Praha-6

Nebušice

842

1314/4

vod. plocha

koryto vod.toku

138

Nebušický p.

150

20 700

sport.a rekr.pl.

8 409 600

OKRES PRAHA-ZÁPAD
Hostivice Hostivice

23

1340/8

vod. plocha

koryto vod.toku

31

Litovický p.

150

4 650

Hostivice Hostivice

23

1353/1

vod. plocha

koryto vod.toku

530

Litovický p.

150

79 500

Celkem

73 915 778

*duplicitní vlastnictví
**majetek více vlastníků - ČR podíl 20419/23040
*** majetek více vlastníků - ČR podíl 18/65
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4. Z Á V Ě R
Na základě ohodnocení části podniku PKVT dle skladby jednotlivých aktiv, analýzy podmínek
obchodovatelnosti v předmětných lokalitách, zejména pak k přihlédnutí současného stavu nabídky a
poptávky a v neposlední řadě při zvážení využitelnosti majetku na pozadí územně plánovací
dokumentace byla odborně navržena hodnota posuzovaného majetku ve výši

73 900 000,- Kč
Slovy: sedmdesáttřimilionydevětsettisíc korun českých

Datum: 22.10.2012

…………………………………
Ing.Bedřich Malý

………………………………..
Ing.Yvetta Fialová,Csc.
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Znalecká doložka:

Znalecký posudek podal YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o. jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti
čj.391/93 - OOD podle ustanovení § 21, Zákona č.36/1967 Sb. a ustanovení §6, odst.1 vyhlášky č.37/1967
Sb. v oborech ekonomika a stavebnictví, vlastnosti stavebních hmot a výrobků, stavby obytné, průmyslové,
zemědělské a inženýrské a tržní oceňování nemovitostí, podniků a jejich účastí, pohledávek, nehmotného
majetku, movitého majetku, finančního majetku, oceňování průmyslových práv a jiného duševního
vlastnictví, oceňování akcií (včetně obchodování), posuzování vlivu nebezpečných a toxických látek na
hodnotu majetku, transformace společností (přeměna, sloučení, splynutí, rozdělení společnosti), posouzení
hodnoty nepeněžitých vkladů, změny výše základního jmění společnosti, zánik společnosti, posouzení
podnikatelských záměrů apod. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 2823/2012.

…………………………………
Ing.Bedřich Malý

………………………………..
Ing.Yvetta Fialová,Csc.
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POUŽITÁ LITERATERA :
Metodický pokyn pro tržní oceňování nemovitostí – ČKOM 2011
Evropské standardy pro oceňování majetku – EVS 2011
Odborná literatura, publikace a přednášky znaleckého ústavu YBN

OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ HODNOTY
Znalecký posudek byl zpracován za následujících předpokladů a omezujících podmínek:
 Předpokládá se, že vlastnické právo k majetku je správné a tudíž prodejné – zpeněžitelné, pokud by
se nezjistilo něco jiného. Dále se předpokládá, že vlastnictví je pravé a čisté od všech zadržovacích
práv, služebností nebo břemen zadlužení.
 Předpokládá se, že podklady informace ze strany objednatele jsou věrohodné.
 Analýzy, názory a závěr uvedený v tomto posudku je platný pouze za omezených podmínek a
předpokladů, které jsou uvedeny v tomto znaleckém posudku a jsou osobními nezaujatými
profesionálními analýzami, názory a závěry.
Pokud nebyl společností doložen opak:
 Předpokládá se chování a jednání zástupců společnosti v souladu se všemi v České republice
platnými právními předpisy a převzatými závazky.
 Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv.
 Odborně navržená hodnota majetku respektuje aktuální obecné podmínky trhu k datu ocenění a
vyjadřuje předpoklad trvání navržené hodnoty do konce tohoto roku.
Zhotovitel znaleckého posudku nepřebírá odpovědnost za změny v tržních podmínkách, ke kterým může
dojít po datu vydání tohoto ocenění, a které nemohly být v této době predikovány.

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE POSUDKU:
Prohlašujeme, že nejsme podjatí ve smyslu § 11odst. 1 Zákona o znalcích a tlumočnících č.36/1967 Sb.
Prohlašujeme, že jsme ve smyslu § 59 odst. 3 Obchodního zákoníku znaleckým ústavem nezávislým na
objednateli posudku.
Prohlašujeme, že v současné době, ani v blízké budoucnosti nebudeme mít účast ani prospěch z případné
operace související se stanovením hodnoty majetku a že ani odměna za zpracování znaleckého posudku
nezávisí na propočtené hodnotě majetku.
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HODNOTA ČASTI PODNIKU PKVT - VYBRANÝCH AKTIV

PŘÍLOHY:


Výpis z katastru nemovitostí



Tabulky - Katastrální mapy jednotlivých pozemků



Fotodokumentace



Sdělení Městské částí Praha 6
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