
 
 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 
č. 4820-15/2020 

o obvyklé ceně pozemků č. parc. 1263/273 - ost. pl., ostatní komunikace a 1263/620 - ostatní 
plocha, jiná plocha v k.ú. Kolovraty, Hlavní město Praha. Pozemky jsou zapsány na listu 
vlastnictví č. 1163 u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, KP Praha, k.ú. Kolovraty. 
 

 

Objednavatel znaleckého posudku: p. JUDr. Pavel Čížkovský, advokát a insolvenční správce  
 Václavské náměstí 18 
 110 00 Praha 1 

Účel znaleckého posudku: zjištění obvyklé ceny pozemků z důvodu jejich zpeněžení v 
rámci likvidace společnosti Kolovrátek s.r.o. v likvidaci 

Dle 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. a č. 225/2017 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. a č. 188/2019 Sb., podle stavu ke dni 19.5.2020 znalecký posudek vypracoval: 

 Ing. Vratislav Čech 
 V Údolí 1990 
 251 01 Říčany 
 telefon: 603 419 431 
 e-mail: v.cech@iol.cz 
 IČ: 13274392 

Počet stran: 16 včetně titulního listu a 9 stran příloh. Objednavateli se předává ve 2 vyhotoveních. 

V Říčanech 30.5.2020 
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A. NÁLEZ 

1. Znalecký úkol: 

 
Stanovit obvyklou cenu pozemků č. parc. 1263/273 - ost. pl., ostatní komunikace a 1263/620 - 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Kolovraty, Hlavní město Praha.  
 
Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1163 u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, 
KP Praha, k. ú. Kolovraty. 
 
Ocenění si vyžádal p. JUDr. Pavel Čížkovský, advokát a insolvenční správce, přičemž úkolem 
znalce je zjistit obvyklou cenu uvedených pozemků jako podkladu pro zpeněžení v rámci likvidace 
společnosti Kolovrátek, s.r.o. v likvidaci. 
 
Posudek je zpracován ke skutečnému stavu pozemků k datu prohlídky.  
 

2. Prohlídka pozemků: 

 
Prohlídka pozemků byla provedena dne 19.5.2020. Pozemky byly prohlédnuty, skutečnosti 
potřebné pro ocenění zaznamenány. 

 

3. Podklady pro vypracování ocenění: 

 

a. Opatřené znalcem: 

- Výpis z katastru nemovitostí, vyhotovený placeným dálkovým přístupem do evidence katastru 
nemovitostí, prokazující stav evidovaný k datu 30.5.2020, výpis z listu vlastnictví č. 1163, k.ú. 
Kolovraty, Hlavní město Praha.  

- Kopie katastrální mapy, vyhotovená z www stránek ČÚZK 
- Údaje o realizovaných obchodech  
- Údaje ze současné realitní inzerce  
- Cenová mapa hl. m. Prahy 2020 
- Cenová mapa Octopus 
- Podklady z platného územního plánu Hl m. Prahy 
- Informace získané z Úřadu MČ Praha – Kolovraty.  

 
a dále: 

- Informace získávané od realitních kanceláří působících v daném regionu, případně pak 
informace a poznatky získané z vlastní realitní činnosti. 

- Vyhlášky ministerstva financí ČR, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 
Sb. ve znění pozdějších předpisů, o oceňování majetku a změně některých zákonů (zákon o 
oceňování majetku). 

- Vlastní databáze obchodovaných cen 
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- Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc: " K problematice znaleckého  stanovení obecné ceny 
nemovitosti", časopis Soudní inženýrství  inženýrství. 

- Bulletiny České komory odhadců majetku a Komory soudních znalců. 
- Normy a návody TIAVSC 
- Teorie oceňování nemovitostí - Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc.,  1. a 2. část, Brno 1994, 

Akademické nakladatelství CERM Brno. 
- Metodiky oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení jednotlivých českých peněžních 

ústavů.  
 
 

Po prostudování podkladů a prohlídce pozemků na místě jsem dospěl k poznatkům, které jsou 
uvedeny v následující části. 

4. Vlastnické a evidenční údaje: 

Podle výpisu z katastru nemovitostí, kat. úz. Kolovraty, obec Praha, Hl. m. Praha, list vlastnictví č. 
1163: 
- oddíl A -  vlastník  
  Kolovrátek s.r.o., v likvidaci Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1  

(27447090) 
 
- oddíl B - pozemky 
  1263/273    -   653 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
  1263/620 -  50 m2 – ostatní plocha, jiná plocha                        

 

5. Popis pozemků: 

Pozemek č. parc. 1263/273 – ostatní plocha, ostatní komunikace  
Nezastavěný a neoplocený pozemek, na kterém je provedeno těleso místní komunikace, ulice 
Meduňková.  Jedná se o asfaltovým krytem opatřenou komunikaci, vedenou v pasportu místních 
komunikací MČ Praha – Kolovraty, tzn. nelze předpokládat jiné než současné využití.  
 
Pozemek č. parc. 1263/620 – ostatní plocha, jiná plocha  
Jedná se o nezastavěný a neoplocený pozemek, který je součástí veřejného prostoru ulice 
Sedmikrásková. Převážná část tohoto pozemku je zpevněna zámkovou dlažbou a slouží jako část 
chodníku, parkovacích stání a stání pro kontejnery komunálního odpadu. Na části jsou pak zřízeny 
„zelené ostrůvky“. Rovněž u tohoto pozemku nepředpokládám jiné než současné využití.  
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B. ZNALECKÝ POSUDEK 

Způsob stanovení hodnoty pozemků  

 
Základní pojmy 

Následující pojmy jsou uváděny ve významu používaném v metodice  tržního oceňování majetku 
ČKOM. Nejde o převzetí žádného  konkrétního výkladu zahraničních nebo tuzemských autorů. 

Cena 

Cena je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně  zaplacenou částku za zboží 
nebo službu. Částka je nebo není  zveřejněna, zůstává však historickým faktem. Může nebo nemusí 
mít  vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby. 

Hodnota 

Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou  cenou. Je to ekonomická 
kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi  zbožím a službami, které lze koupit, na jedné straně 
kupujícími a  prodávajícími na druhé straně. Jedná se o odhad. Podle ekonomické  koncepce 
hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo  služby k datu, k němuž se odhad hodnoty 
provádí. Existuje řada  hodnot podle toho, jak jsou definovány (např. věcná hodnota,  výnosová 
hodnota, střední hodnota, tržní hodnota apod.), přitom  každá z nich může být vyjádřena zcela 
jiným číslem. Při oceňování  je proto vždy nutno zcela přesně definovat, jaká hodnota je  
zjišťována. 

Cena administrativní 

Cena zjištěná podle cenového předpisu MF ČR . 

Tržní hodnota (dle právního názvosloví "obecná cena" věci) 

Tržní hodnotou rozumíme v souladu s doporučením Evropského  sdružení odhadců majetku 
TEGOVOFA (The European Group of Valuers  of Fixed Assets) "finanční částku, kterou je možné 
získat  prodejem majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím  potenciálním kupujícím a 
prodávajícím. Přitom obě zúčastněné  strany mají zájem na uskutečnění transakce a nejsou 
ovlivněny  jakýmkoliv nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutěže ať už ze stany 
kupujícího nebo ze strany prodávajícího a znají  všechna relevantní fakta o předmětu prodeje".  

Trh 

Interakce prodávajících a kupujících, vedoucí ke stanovení cen  a množství komodity. 

Trh nemovitostí 

Interakce kupujících a prodávajících nemovitostí. Je segmentován  podle typu nemovitosti a 
lokalit. 



- 5 - 

 

Způsob stanovení tržní hodnoty - metody ocenění 

S ohledem na účel tohoto ocenění je třeba posoudit, jakým  způsobem je možno co nejpřesněji 
stanovit skutečnou hodnotu  nemovitosti v podmínkách současného trhu. 

Ve své podstatě to tedy znamená stanovit hodnotu (finanční  částku), za kterou by bylo možno 
pozemek v daném místě  a v daném čase prodat nebo koupit, a to při zohlednění všech  aspektů, 
které mají vliv na tuto hodnotu. 

Hodnota při prodeji je stanovena vždy na základě přímého jednání  strany kupující a prodávající, 
kdy obě strany mají zájem na  uskutečnění transakce a výsledná objektivizovaná tržní cena bude  
pro obě strany přijatelná. Stanovená cena se nevztahuje na  určitého specifického kupujícího ani na 
jeho záměry a nesmí být  ovlivněna jakýmkoliv nátlakem nebo zvláštní motivací, ať už ze  strany 
kupujícího nebo ze strany prodávajícího. 

Obecně k cenám pozemků 

Pozemky oproti převážné většině jiných věcí mají jednu  podstatnou zvláštnost, kterou je jejich 
omezená rozloha v daném  územním celku (obec, město, region, stát). Pozemky nelze  libovolně 
rozšiřovat nebo vyrábět, vzhledem k tomu se  vlastnictví půdy stává jakousi formou monopolu. Z 
tohoto  monopolu se odvíjí pozemková renta, která je dvojího druhu  - absolutní a relativní. 
Absolutní rentou je ta, kterou mají  v daném regionu z titulu svého vlastnictví vlastníci nejméně  
výhodných pozemků. Relativní rentou pak je navýšení, které mají  nad rentu absolutní vlastníci 
pozemků výhodnějších,  výnosnějších. 

Vzhledem k tomu by zřejmě optimální bylo oceňovat pozemky  metodou výnosovou, s tím, jako by 
byly pronajaty (vlastníkovi  stavby na nich postavené u pozemků stavebních, zemědělci na nich  
hospodařícímu u pozemků zemědělských). K použití výnosové metody  však u nezastavěných 
pozemků v převážné většině případů chybí  podklady. 

Cena pozemku se také mění v závislosti na tom, jaké je jeho  předpokládané využití. Lze dovodit, 
že cena zemědělského pozemku určeného pro  výstavbu bude stoupat postupně s tím, jak se bude 
přibližovat  skutečná realizace stavby. 

Významný vliv na cenu pozemku budou mít také inženýrské sítě,  jejichž vybudování je značně 
nákladné. V některých zemích se  ceny těchto sítí promítají do ceny pozemku podle toho, kdo bude  
sítě budovat a využívat. 

Vzhledem k výše uvedenému byla vyvinuta řada metod, jež se snaží  nějakým způsobem cenu 
pozemku buď administrativně určit, nebo  suplovat funkci trhu a cenu pozemku co nejpřesněji 
odhadnout.  

V případě pozemků oceňovaných, které slouží jako veřejně přístupná komunikace či jsou 
součástí veřejného prostoru, bude ocenění provedeno podle cenového předpisu, neboť 
obchody s obdobnými pozemky jsou poměrně výjimečné, ve většině případů jsou pak tyto 
pozemky obchodovány právě v cenové úrovni cenového předpisu (tzv. administrativní cena). 
Takto stanovená cena pak bude porovnána s cenami, za které jsou MČ Praha – Kolovraty 
(resp. Hlavním městem Prahou) vykupovány neveřejné místní komunikace.   
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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. a č. 225/2017 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. a č. 188/2019 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 
Sb.  

1. Pozemky 

Ocenění 

Stavební pozemky pro ostatní plochy, komunikace 

Úprava základních cen pro pozemky komunikací 

Znak Pi 

P1. Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného 
prostranství a drah 

 

II  Místní komunikace(I. až III. třídy), dráhy regionální, dráhy 
speciální, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce do 1 200 m 

 -0,20 

P2. Charakter a zastavěnost území  
I   V kat. území sídelní části obce  0,05 

P3. Povrchy  
I   Komunikace se zpevněným povrchem  0,00 

P4. Vlivy ostatní neuvedené  
II  Bez dalších vlivů  0,00 

P5. Komerční využití  
I   Bez možnosti komerčního využití   0,30 

  
4 

 

Úprava základní ceny pozemků komunikací I = P5 * (1 + Pi) = 0,255 
  i = 1 

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků 

Zatřídění 
Zákl. cena 
[Kč/m2]   

Koeficienty 
Upr. cena 
[Kč/m2]  

§ 4 odst. 3 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace a veřejné prostranství  
§ 4 odst. 3  5 134,-  0,255  1,000    1 309,17 

 

Typ Název 
Parcelní 

číslo 
Výměra 

[m2] 
Jedn. cena 
[Kč/m2] 

Cena 
[Kč] 

§ 4 odst. 3 pozemek 1263/273 653 1 309,17 854 888,01 
§ 4 odst. 3 pozemek 1263/620 50 1 309,17 65 458,50 
 

Celkem            920 346,51 

Hodnota pozemků č. parc. 1263/273 a 1263/620 po zaokrouhlení    =    920 000,- Kč                        
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C. ZÁVĚR 

Úkolem tohoto ocenění bylo stanovit předpokládanou obvyklou cenu pozemků č. parc. 1263/273 – 
ost. pl., ostatní komunikace a 1263/620 – ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Kolovraty. Ocenění 
bylo provedeno v předcházejícím textu uvedeným způsobem, přičemž jednotková cena vycházela 
na cca 1310,- Kč/m2. Takto stanovená cena byla konfrontována s informací získanou od 
místostarosty MČ Praha – Kolovraty, p. Marinčiče. Podle této informace jsou soukromé pozemky 
s veřejnými komunikacemi běžně MČ (resp. Hlavním městem Prahou) vykupovány v současné 
době za jednotkové ceny ležící v rozmezí od cca 1.000,- Kč/m až do cca 1.200,- Kč/m2, tedy za 
ceny mírně nižší než je výpočtem stanovená cena. I tuto informaci ve svém posudku zohledňuji a 
dříve stanovenou cenu ještě mírně koriguji.     

 
Předpokládaná obvyklá (obecná) cena pozemků č. parc. 1263/273 – ost. pl., ostatní 
komunikace a 1263/620 – ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Kolovraty, k datu prohlídky, 
by se měla pohybovat,  podle mého názoru, v úrovni cca: 
 
 

850.000,- až 900.000,- Kč 
 
Tato cena byla stanovena znalcem na základě znalosti realitního trhu v místě a po 
vyhodnocení všech jemu známých a dostupných údajů.  
 

V Říčanech 30.5.2020 

 Ing. Vratislav Čech 
 V Údolí 1990 
 251 01 Říčany 
 telefon: 603 419 431 
 e-mail: v.cech@iol.cz 

 

D. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 
11.11.1985 č.j.Spr.1611/83 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 4820-15/2020 znaleckého deníku. 
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E. SEZNAM PŘÍLOH 
 počet stran A4 v příloze: 
Výpis z katastru nemovitostí 1 
Kopie katastrální mapy 2 
Kopie ortofotomapy 1 
Situace širších vztahů 1 
Cenová mapa Hl. m. Prahy 2020 1 
Fotodokumentace pozemek č. parc. 1263/273 1 
Fotodokumentace pozemek č. parc. 1263/620 1 
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Kopie katastrální mapy 1:1000 
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Kopie katastrální mapy 1:500 
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Kopie ortofotomapy 1:1000 
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Situace širších vztahů 
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Cenová mapa Hl. m. Prahy 2020 
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Fotodokumentace pozemek č. parc. 1263/273 
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Fotodokumentace pozemek č. parc. 1263/620 

  
  

  
  

  
  

 


