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MHMPXPETK8JK
Stejnopis č. ^

kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci
č. KUP/21/05/006913/2020

stavba č. 9657 Radlická radiála JZM - Smíchov

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají podle §§ 2128 - 2131, zákona č. 89/2012 Sb. - 
občanského zákoníku, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), 
následující smluvní strany:

Pavel Harvánek, 
trvale bytem 
bankovní spojeni: č.ú.: ■■■■ 
prodávající není plátce DPH

.č. 4
Praha 6 - Řepy.

(dále jen „prodávající")
na straně jedné

a

Hlavní město Praha,
sídlem: 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí č. 2
zastoupené: Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy, 
iCO: 00064581
DIČ: CZ00064581, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném zněni 
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 
č.ú.: 20028-5157998/6000

(dále jen „kupující**)
na straně druhé

tuto
kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovité věci (dále jen „kupní smlouva"):

I.
Předmět koupě a prodeje

1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem nemovité věci - pozemku pare. č. 226/3 
o výměře 1646 m2, druh pozemku orná půda, v obci Praha, k.ú. Jinonice, zapsáno 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha, na LV ě. 1184 (dále jen „nemovitá věc" nebo „Předmět převodu").

2. Prodávající prohlašuje, že nemovitou věc nabyl na základě kupní smlouvy 
Vil 693/1999. Vlastnické právo je doloženo kopií výpisu z Katastru nemovitosti, 
který tvoří přílohu č. 1 této kupní smlouvy.



3. Znalecký posudek za účelem stanovení výše dále sjednané kupní ceny za nabytí 
vlastnického práva k nemovité věci vyhotovil soudní znalec Ing. Jindřich Pavlíček, 
Olešná 49, 592 31 Nové Město na Moravě dne 28.9.2018 pod číslem znaleckého 
deníku č.j. 4061-042/2018 (dále jen „znalecký posudek41). Kopie znaleckého posudku 
tvoří přílohu č. 2 této kupní smlouvy. Přílohou znaleckého posudku je dále Analýza 
znaleckého posudku, rozvrh kupních cen a doporučení postupu od realitní kanceláře 
Horizont Reál Estate Group, s.r.o., která v rámci daného výkupu vykonávala realitní 
suport.

4. Kupující má v úmyslu od strany prodávající odkoupit Předmět převodu a nabýt jej do 
svého výlučného vlastnictví. Nemovitá věc je kupujícím od prodávajícího vykupována 
z důvodu stavby č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov.

5. Prodávající tímto prodává Předmět převodu specifikovaný v čl. I. této kupní smlouvy 
kupujícímu a zavazuje se kupujícímu umožnit nabytí vlastnického práva k Předmětu 
převodu se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerými k nim příslušejícími 
právy a povinnostmi. Kupující tímto od prodávajícího Předmět převodu kupuje 
a přijímá do svého výlučného vlastnictví.

II.
Projev vůle a kupní cena

1. Na základě této kupní smlouvy a za podmínek v této kupní smlouvě uvedených, 
prodává prodávající kupujícímu předmětnou nemovitou věc uvedenou v čl. I této 
kupní smlouvy, a to se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi nemovité 
věci.

2. Prodávající předmětnou nemovitou věc spolu s příslušenstvím prodává kupujícímu za 
smluvně dohodnutou kupní cenu stanovenou smluvními stranami 
znaleckého posudku, která činí 6 315 158,80 Kč (slovy: šest milionů tři sta patnáct 
tisíc jedno sto padesát osm korun českých osmdesát haléřů).

3. Kupující předmětnou nemovitou věc s jejími součástmi a příslušenstvím, které jsou 
specifikovány v čl. I této kupní smlouvy za dohodnutou kupní cenu od prodávajícího 
kupuje a do vlastnictví přijímá.

4. Kupní cena bude uhrazena kupujícím prodávajícímu takto:

ic uhradit na účet prodávajícího č.
|a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu 

doručeno vyrozumění Katastrálního úřadu o provedeném vkladu vlastnického práva 
k nemovité věci do katastru nemovitostí.

5. Závazek kupujícího zaplatit za Předmět převodu dle této kupní smlouvy je splněn ve 
chvíli, kdy celá dohodnutá kupní cena bude připsána na účet strany prodávající.

6. Úhradou výše uvedené částky jsou veškeré nároky mezi prodávajícím a kupujícím 
z titulu náhrady škody a ušlého zisku v souvislosti se stavbou č. 9567 Radlická radiála

na základě

Kupní ceni^j^ainuiíc^avi 
veden v



JZM - Smíchov vyrovnávány a nemají vůči sobě dalších nároků, což stvrzují svým 
podpisem této smlouvy.

III.
Prohlášení účastníků

1. Prodávající prohlašuje, že, na převáděné nemovité věci nevážnou žádné dluhy, věcná 
práva ani jiné právní vady a jako vlastník je tedy oprávněn tuto nemovitou věc bez 
omezení zcizovat nebo jinak s ní nakládat. Prodávající současně prohlašuje, že mu 
není známa žádná skutečnost, jež by mohla vést ke vzniku zástavního práva 
k převáděné nemovité věci ze zákona.

2. Prodávající seznámil kupujícího se stavem převáděné nemovité věci včetně jejích 
příslušenství a prohlašuje, že na předmětné nemovité věci nevážnou žádné vady, na 
které by měl povinnost kupujícího upozornit.

3. Kupující prohlašuje, že si převáděnou nemovitou věc řádně prohlédl, že její stav je mu 
znám, včetně přístupu k ní a že nabývá předmětnou nemovitou věc do vlastnictví, a to 
včetně jejích příslušenství ve stavu, jak je výše popsán.

4. V případě, že se kterékoliv z prohlášení prodávajícího uvedené v tomto článku kupní 
smlouvy ukáže jako nepravdivé, je kupující oprávněn od této kupní smlouvy 
odstoupit. Odstoupením od kupní smlouvy se tato kupní smlouva od počátku ruší.

IV.
Platnost a účinnost kupní smlouvy

1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. 
Od okamžiku podpisu kupní smlouvy jsou účastníci svými projevy vázáni a nemohou 
od kupní smlouvy odstoupit s výjimkou případů, kdy tato kupní smlouva výslovně 
odstoupení od kupní smlouvy připouští. Účinnosti nabývá tato kupní smlouva dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

2. Kupující nabude vlastnické právo k předmětné nemovité věci vkladem vlastnického 
práva k nemovité věci do katastru nemovitostí s účinností ke dni podáni návrhu na 
vklad do katastru nemovitosti.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že kupující má právo vstupu a bezplatném užívání 
předmětné nemovité věci v celém jejím rozsahu, včetně práva brát z nemovité věci 
užitky, a to bez jakéhokoli omezení od okamžiku uzavření této kupní smlouvy.

V.
Náklady spojené s předmětem kupní smlouvy a způsob úhrady daně z nabytí nemovité

věci

vklad vlastnického práva k nemovité věci doI. Správní poplatek za podání návrhu na
katastru nemovitosti a náklady spojené s vyhotovením této kupní smlouvy hradí
kupující.



2. Daň z nabyti nemovité věci se v tomto případě neplatí, neboť kupující jako poplatník 
daně z nabyti nemovité věci, je dle ustanoveni § 6 odst. I pism. c) zákonného opatřeni 
Senátu ě. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, od této daně osvobozen.

VI.
Zápis do listu vlastnictví v katastru nemovitostí

I. Smluvní strany souhlasí výslovně s tim, aby na základě této kupni smlouvy byl podán 
návrh na zahájeni řízeni o povolení vkladu vlastnického práva k nemovité věci ve 
prospěch kupujícího do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město 
Prahu, Katastrální pracoviště Praha se sídlem v Praze, a to nejpozději do 2 měsíců ode 
dne uzavření této kupní smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že návrh na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti podá kupující.

2. Kupující po podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, předá do 30 dnů ode dne 
podáni návrhu na vklad do katastru nemovitosti prodávajícímu kopii návrhu na vklad 
s vyznačeným podacím razítkem.

3. V případě rozhodnuti příslušného katastrálního úřadu o zamítnutí vkladu vlastnického 
práva k nemovité věci do katastru nemovitostí, či v případě jakékoli výzvy příslušného 
katastrálního úřadu v souvislosti s řízením o povolení vkladu vlastnického práva 
k nemovité věci jsou smluvní strany povinny učinit vše, aby příslušný katastrální úřad 
pravomocné rozhodl o vkladu vlastnického práva k nemovité věci ve prospěch 
kupujícího.

4. Bude-li návrh na vklad zamítnut na základě pravomocného rozhodnutí, z důvodu 
právních nedostatků této kupní smlouvy zjištěných v průběhu kontrolních činností 
v rámci schvalovacího procesu v souvislosti s vkladem vlastnického práva podle 
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti, ve zněni pozdějších předpisů, zavazují 
se smluvní strany uzavřít novou kupní smlouvu o převodu vlastnického práva 
k Předmětu převodu kupujícímu, za níže uvedených podmínek (dále jen „Nová 
smlouva"). Znění Nové smlouvy bude plné v souladu se zněním této kupní smlouvy, 
s výjimkou ustanoveni, v nichž byly zjištěny právní nedostatky. Ustanovení obsahující 
právní nedostatky musejí být nahrazena novými ustanoveními v dobré víře tak, aby 
došlo k odstranění daných právních nedostatků, přičemž obsah a význam těchto 
ustanoveni musí zůstat beze změn. Každá smluvní strana je oprávněna vyzvat druhou 
smluvní stranu k uzavřeni Nové smlouvy předložením upraveného návrhu Nové 
smlouvy do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, kdy rozhodnutí Katastrálního 
úřadu o zamítnutí vkladu vlastnického práva nabude právní moci. Vyzvaná smluvní 
strana musí uzavřít Novou smlouvu v co nejkratším možném terminu, s přihlédnutím 
k nutnosti schváleni uzavření Nové smlouvy ze strany orgánů kupujícího dle zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněni pozdějších předpisů.

vn.
Předání Předmětu převodu

1. Smluvní strany se dohodly, že výzva k protokolárnímu a fyzickému předáni 
Předmětu převodu s uvedením termínu předáni Předmětu převodu bude ze strany 
kupuiicihc^c)deslán«^prodávajicírnu na emailovou adresu prodávajícího

liv :<> příjemriv'i .Ir i
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Vyrozumční Katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva 
k Předmětu převodu podle této kupní smlouvy ve prospěch strany kupující. 
V rámci předávání a přejímání Předmětu převodu sepíší smluvní strany protokol, 
v němž popíší stav Předmětu převodu.

2. Prodávající předá Předmět převodu kupujícímu vyklizený od svých osobních věcí 
a ve stavu, jak jej doposud užíval, s nímž je kupující seznámen.

3. Pokud by k předání Předmětu převodu nedošlo ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku 
z důvodu na straně prodávající (zejména proto, že nemovitou věc do dohodnutého 
data nevyklidí nebo neuvolní, zavazuje se strana prodávající uhradit straně kupující 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý 
den prodlení se splněním tohoto závazku.

4. Pokud by k předání nemovité věci nedošlo ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku 
z důvodu na straně kupující (zejména proto, že Předmět převodu bez závažného 
důvodu odmítne převzít anebo se k předem dohodnutému převzetí nedostaví), 
zavazuje se strana kupující uhradit straně prodávající smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení s převzetím 
Předmětu převodu.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Prodávající a kupující prohlašují, že jsou oprávněni uzavřít a plnit tuto kupní smlouvu, 
jež je pro ně zcela a bezpodmínečně závazná, a uzavření ani plnění této kupní smlouvy 
nepředstavuje porušení jakýchkoli smluvních či jiných závazků či omezeni závazných 
pro prodávajícího a kupujícího.

2. Kupující podpisem této kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s faktickým stavem 
Předmětu převodu a právním stavem Předmětu převodu, jak je popsán v této kupní 
smlouvě. Kupující prohlašuje, že je mu znám stav Předmětu převodu jakož i přístup 
k němu a že ho v tomto stavu také bez výhrad přejímá.

3. Prodávající se zavazuje hradit veškeré platby spojené s vlastnictvím předmětné 
nemovité věci až do jejího faktického předání kupujícímu.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato kupní smlouva byla vedena 
v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené kupujícím, která je veřejně 
přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této kupní 
smlouvy, datum jejího podpisu a text této kupní smlouvy. Smluvní strany prohlašuji, 
že skutečnosti uvedené v této kupní smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato kupní smlouva obsahuje jejich osobní údaje, 
a ujcdnávající si, žes jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že 
ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 46/ES (obecné nařízení



o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisu. Ochrana osobních údajů v této 
kupní smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

6. Veškeré změny nebo doplňky teto kupní smlouvy je možno činit pouze písemně 
formou očíslovaných dodatku, a to po vzájemné dohodě obou smluvních stran. 
Smluvní strana může namítnout neplatnost této kupní smlouvy a/nebo jejího dodatku 
z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

7. Tato kupní smlouva se řídí a bude vykládána v Souladu s právním řádem České 
republiky, konkrétně občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy 
České republiky.

8. Smluvní strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou 
vzniknout v souvislosti s touto kupní smlouvou. Pokud smluvní strany nevyřeší 
jakýkoli spor vyplývající z této kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní do třiceti (30) 
dnů, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy ČR.

9. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
zněni pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby informace obsažené v této kupní smlouvě 
v souladu a v rozsahu stanoveném tímto zákonem byly poskytnuty třetím osobám, pokud 
o ně požádají.

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této kupní smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí kupující.

11. Smluvní strany se tímto zavazují jednat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní 
strany a účelem této kupní smlouvy a učinit veškeré právní úkony nezbytné pro plnění 
závazků vyplývajících z této kupní smlouvy.

12. Tato kupní smlouva je sepsána v devíti identických stejnopisech, přičemž kupující 
obdrží sedm stejnopisů, prodávající jeden stejnopis a jeden stejnopis kupní smlouvy je 
určen pro katastrální úřad pro potřeby řízení o návrhu na povolení zápisu vkladu 
změny vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž toto vyhotovení kupní 
smlouvy je opatřeno úředně ověřenými podpisy smluvních stran.

13. V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto kupující potvrzuje, že uzavřeni této kupní smlouvy 
schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 20/30 ze dne 15. 10. 2020.



14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu 
a smyslu a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy či podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha č. 1 - Kopie výpisu z katastru nemovitosti
Příloha č. 2 Kopie znaleckého posudku č.j. 4061-042/2018 včetně kopie analýzy znaleckého 
posudku ze dne 27. 8. 2019

21V Praze dne 
kupující

V Praze dne 
prodávající

Ing.Pavel Harvánek
pověře:

investičního Magistrátu hlavního 
města Prahy



f VYPIŠ Z KATASTRU NEMOVITOSTI
prokazující stav evidovaný k datu 15.10.2020 15:15:02

loveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č j.: 2/15/10/20 pro Hlavni město Praha
Magistrát hl. m Prahy 

odbor technické vybavenosti

Obec: 554782 PrahaCZ0100 Hlavní město Praha 
728730 Jinonice

rřes :
List vlastnictví: 1184zemi:

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Identifikátor Podíl'vlastník, jiný oprávněný 
Vlastnické právo

Harvánek Pavel,

Nemovitosti
Pozemky

Parcela Způsob využití Způsob ochrany
zemědělský půdní 
fond

Výměra[m2] Druh pozemku
1646 orná půda226/3

- Bez zápisuVěcná práva sloužíc! ve prospěch nemovitostí v části B

- Bez zápisuVěcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Poznámky a další obdobné údaje 

’yp vztahu

Změna výměr obnovou operátu 
Povinnost k

Parcela: 226/3

omby a upozornění - Bez zápisu

Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

stina

Kupní smlouva Vil 693/1999.
POLVZ:51/2000 Z-13500051/2000-101

Pro: Harvánek Pavel,

Vztah bonitovaných pudně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Výměrafm2)Parcela BPEJ
20100226/3

<ud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

1646

vovitosti jsou v uzemním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti ’R:
tastrálni úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

Vyhotoveno: 15.10.2020 15:21:12hotovil:
ský úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Nemovitostí jsou v uzemním obvodu, ve kterem vykonává státní správu katastru nemovitosti ČR 
Katastrální úřad pro hlavni město Prahu. Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
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ZNALECKÝ POSUDEK O CENÉ OBVYKLÉ
číslo 4061=042/2018

[ÍLWWj rntiŠ;lC: Sadovnictví Harvánek
Kraj Hlavní město Praha, okres Hlavni město Praha, obec Praha, k.ú. Jinonice 
Řeporyjská 51, 15000 Praha 5 - Jinonice

Katastrální údaje: 
Adresa nemovité 
věci:
Vlastník stavby: Sadovnictví Harvánek, spol. a.s.„ Řepo ryj ská 51, 15000 Praha 5, vlastnictví: 

výhradní
Sadovnictví Harvánek, spol. a.s.„ Řcporyjská 51. 15000 Praha 5, vlastnictví: 
výhradní

Vlastník pozemku:

Hlavní Město Praha, Magistrát HMP, Odbor Stralegickýc 
Odděleni pozemních staveb a Městského okruhu, RC/1ČO:

h investic, 
00064581

OBJEDNAVATEL:

Adresa objednavatele: Mariánkc nám. 2, 110 00 Praha

ZHOTOVITEL:
Adresa zhotovitele: Olešná 49, 592 31 Nové Město na Moravě

telefon: ■SeSÍIČ: 18532225 e-mail:

ÚČEL OCENĚNÍ: (ocenění stávajícího stavn)

r
V • i

m
--„**■*•

d OBVYKLÁ CENA T J72 000 000 Kč

Datum místního šetřeni:Stav ke dni:
Za přítomnosti: pana Petra Harvánka 

Počet stran: 55 stran

17.8.2018 17.8.2018

Počet příloh: 22 Počet vyhotovení: 2

V Novém Městě na Moravě, dne 28.9.2018

1
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NALEZ
IZnalecký úkol
1 .Číslo a název stavby : Stavba č.9567 Radlická radiála JZM - Smíchov
Zpracování znaleckého posudku 
2.Spccifikace a rozsah předmětu plněni
Zajištění znaleckého oceněni na zjištěni ceny obvyklé (+ vyčísleni újmy zpús.realizaci stavby, 
stanovení náhrady ze ztráty z podnikání) - Provozní areál f. Sadovnictví Harvánek a spol.a.s., na 
adrese Řeporyjská 51, Praha 5 - stavba č.e.51 vše.příslušenství na pozemcích p.č.229/3, 229/4, 229/1 
229/2 a 1424/4, vše v k.ú. Jinonice, vlastnické právo SJM Petr a Marie Havránkovi a pozemek 
p.č.226/3, k.ú. Jinonice, vlastnické právo : Pavel Harvánek, vše dotčené trvalým záborem stavby 
č.9567 Radlická radiála JZM - Smíchov 
Znalecké posudek bude odevzdán 2 x tištěné paré a I x CD

iZákladni pojmy a metody oceněni
zák.č.151/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů viz strana č.l 
pásmo 30 m

*
(Přehled podkladů
Znalcem zajištěné výpisy z katastru nemovitosti zpracované Katastrálním úřadem pro Vysočinu,
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou dne 7.9.2018 včetně Kopie Katastrální mapy, dále firmou 
Harvánek poskytnuté účetní doklady

iMístopis
Firma Sadovnictví Harvánek spol. a.s. je situovaná na ulici Řeporyjské e.č.51, Praha 5. Koplex se
nachází na okraji Jinonic a Butovic přístupná z veřejné asfaltové komunikace. Areál je oplocený 
drátěným plotem vedle plnící stanice plynu.

BUDOUCÍ stavSOUČASNY STAV
□ průmyslová zóna
□ nákupní zóna

Okolí: □ bytová zóna
□ ostatní

Přípojky: □ / □ voda □ / □ kanalizace □ / □ plyn 
vcf. / vl. □ / □ elektro

□ bytová zóna
□ ostatní

0 průmyslová zóna
□ nákupní zóna 

B / 0 voda B / B kanalizace □ / □ plyn
□ telefon______

Okolí:

Přípojky: 
vcř. / vl. B / B elektro □ telefon

B MHD
B dálnice/silnice 1. tf.

□ železnice B autobus 
B silnice lljll.tř.

Dopravní dostupnost (do 10 minut pé5ky): 
^Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): 
* Poloha v obci:

|0 zpevněná komunikace □ nezpevnfiná komunikacePřistup k pozemku
Přístup přes pozemky: 

1424/4 SJM Harvánek Petr a Harvánková Marie

Celkový popis
Stavby sc nachází na pozemcích o výměře 4673 m2 přístupné po vlastni asfaltové komunikaci, která 
prochází šikmo areálem kolem jednotlivých objektů. Hlavní stavba je Kancelář a šatny, budova 
obdélníkového tvaru, krytá sedlovou střechou. Za hlavní budovou, vedle plotu je postavený Hangár - 
dílna, budova obdélníkového tvaru, OK s mírně sedlovou střechou. Dále je postavený Hangár - 
garáž, budova obdélníkového tvaru, OK s mírně sedlovou střechou. Na straně od plnicí stanice je 
postavený přístřešek,
OK s mimě sedlovou střechou, stěna do areálu otevřená. Za garážemi jsou dva skleníky, betonové 
podezdívky, ocelové konstrukce a sklo. Vlevo u přední stěny je buňka jako vrátnice. Mezi 
administrativní budovou a dílnou je druhá buňka jako sklad.
Dále je greál napojen na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a veřejný rozvod elektrické energie.
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Rministrativni budovou je plocha ze zatravňovacích tvárnic pro parkováni. Areál je oplocený 
iým plotem s bránou na elektrický pohon a brankou pro vstup a branou pro vjezd.

lSilné stránky
■oplocený areál firma je v provozu

[Slabé stránky
nejsou využity všechny strojní zařízeni

RIZIKA

Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou
Nemovitá věc je rádně zapsána v katastru nemovitosti 
Slav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) 
Skutečné užíváni stavby není v rozporu s její kolaudaci 
Přistup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace 

Komentář: kolaudovaná stavba v právním stavu ___________________

NE
NE
NE
NE

Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou
Nemovitá věc není situována v záplavovém území 

Komentář: areál na nezatíženém území_______________ __
NE

Ostatní rizika: nejsou
NE Nemovitá věc není pronajímána 
Komentář: není omezená nájmem_______

-3-



*

OBSAH
'Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu

1. Kanceláře a šatny na parc.ě.229/3 k.ú.Jinonice
2. Hangár s dílnou vedle kanceláře na parc.č.229/4 k.ú Jinonice
3. Garáž na parc.č.229/2 k.ú.Jinonice
4. Přístřešek na parc.č.229/2 k.ú.Jinonice
5. Buňka obytná na parc.Č.229/2 k.ú.Jinonice
6. Buňka skladová na parc.Č.229/1 k.ú.Jinonice
7. Komunikace na parc.č. 1424/4 k.ú.Jinonice
8. Přípojka vody DN 50 mm

| 9. Přípojka kanalizace DN 250 mm
10. Přípojky elektro kabel AI 50 mm2 zemni kabel
11. Plot ze str. pl. na ocelové sloupky do bet. patek, nátér
12. Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupku
13. Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupku
14. Brána s elektrickým pohonem
15. Plochy ze zalravňovacích tvárnic - polovegetační
16. Újma způsobená realizaci stavby
17. Pozemky LV č.275 kú.Jinonice
18. Pozemek LV Č. 1184 k.ú. Jinonice

[Obsah tržního ocenění ma jetku
1. Výnosová hodnota

1.1. Náhrada ze ztráty podnikáni
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OCENĚNI

enění prováděné podle cenového předpisu
Sadovnictví Harvánek 
Řeporyjská 51 
15000 Praha 5 - Jinonice

fJázev předmětu ocenění:
Adresa předmětu oceněni:

275LV:
Hlavní město Praha 
Hlavní město Praha 
Praha 
Jinonice 
l 280 508

Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Počet obyvatel: w
Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv 7 814,00 Kč/m*

Oceňovací předpis
Ocenění je provedeno podle zákona í. 151/1997 Sb., o oceňováni majetku ve znění zákonů č. 
P1/2000 Sb č 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., 

k č~340/20!3 Sb ě 303/2013 Sb., ě. 344/2013 Sb., C. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. a vyhlášky MF 
ČR č. 441/2013'sb. ve zněni vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 
Sb. a í. 457/2017 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 5. 151/1997 Sb.

Index trhu s nemovitými věcmi
Název znaku___________________________________ ______r
1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Poptávka je vyšší 

nabídka
2 Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 
nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná II
území

4. Vliv právních vztahu na prodejnost: Bez vlivu
5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivu - bez dalších vlivu 

^ 6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 
9 záplav

7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 III
tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a 
katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické 

lokality
8. Poloha obce: Obec vzdálená od hranice zastavěného území

vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v 
nej kratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, služby,
zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní) 
služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)

V případech oceněni nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.l přílohy č. 
3 oceňovací vyhlášky:

Pir
0,06lilnez

0,00V

0,00

0,00II
0,00II
1,00IV

1,00

1,02V

1,051

5
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Index trhu IT=P6*P7*P8*P9*(1+ I Pí) *1,135

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:
5

Index trhu It=P6*P7*P8*P9*(J+ I Pí) = 1,060
i I

Index polohy
Typ staveb na pozemku pro stanoveni indexu polohy: Výroba 
Název znaku
1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním

celku
2. Převažující zástavba v okolí pozemku: Výrobní objekty
3. Možnost nápojem pozemku na inženýrské sítě obce: Pozemek lze 

napojit na všechny sítč v obci nebo obec bez sítí
4. Dopravní dostupnost: Příjezd po zpevnčné komunikaci 

A 5. Parkovací možnosti: Výborné parkovací možnosti na pozemcích
společné využívaných

6. Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti: IV 
Pozemky komerčně využívané

7. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivu - bez dalších vlivů

c. Pi
I 0,40

IV 0,00
I 0,00

II 0,00
III 0,02

0,20

II 0,00

7

Index polohy IP P, * (1 + £ P.) = 0,488
i 2

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č. 1 přílohy č. 
3 oceňovací vyhlášky:

Koeficient pp IT * IP 0,554

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0:
Koeficient pp IT * Ip 0,517

1. Kanceláře a šatny na parc.ě.229/3 k.ú.Jinonice

Zatřídění pro potřeby ocenění
Budova § 12:
Svislá nosná konstrukce:
Kod klasifikace stavebních děl CZ-CC: 
Nemovitá věc je součástí pozemku

F. budovy administrativní 
montovaná z prostorových buněk
122

Výpočet jednotlivých ploch 
Podlaží Plocha [m?l
přízemí 9,5*14,85 141,07

Zastavěné plochy a výšky podlaží
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1

Zastavěná
plocha

Konstr.
výška Součin

í 141,07 m2
141,07 m2

2,90 m 409,10
409,10bučet

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP
Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP

409,10 141,07 
141,07 1

2,90 m 
141,07 m2

Obestavěný prostor

Výpočet jednotlivých výměr 
Podlaží Obestavěný prostor
přízemí
nadezdivka
zastřešeni

141,07*2,9
141,07*0,3
141,07*2*0,5

409,10 m3 
42,32 m3 

141,07 m3

) (PP = podzemní podlaží, NP nadzemní podlaží, Z zastřešeni) 
Podlaží Obestavěný

prostorTyp
přízemí
nadezdivka
zastřešeni
Obestavěný prostor - celkem:

409,10m3 
42,32 m3 

141,07 m3

NP
NP
Z

592,49 m3

Popis a hodnoceni konstrukcí a vybaveni
(S standard, N nadstandard, P podstandard, C nevyskytuje se, 
A = přidaná konstrukce, X nehodnotí se)

Konstrukce Hodnoceni Část 
standardu [%]Provedení

1. Základy vč. zemních prací
2. Svislé konstrukce
3. Stropy
4. Krov, střecha
5. Krytiny střech
6. Klempířské konstrukce
7. Úprava vnitřních povrchů
8. Úprava vnějších povrchů
9. Vnitřní obklady keramické
10. Schody
11. Dveře
12. Vrata
13. Okna
14. Povrchy podlah
15. Vytápěni
16. Elektroinstalace
17. Bleskosvod

betonové pasy izolované
panely betonové sendvičové s izolací
železobetonové
dřevěný vázaný
asfaltové šindele
pozinkovaný plech
dvouvrstvé vápenné omítky
vápenné dvouvrstvé omítky
běžné obklady
kovové
hladké plné dveře

S 100
S 100
S 100
S 100
S 100
S 100
s 100
N 100
s 100
p 100
s 100
X 100

dřevěná zdvojená okna 
cementový potěr 
akumulační 
světelná třífázová 
bleskosvod

S 100
P 100
S 100
s 100
s 100
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|g. Vnitrní vodovod
19. Vnitřní kanalizace
20. Vnitřní plynovod
21. Ohřev teplé vody
22. Vybaveni kuchyní
23. Vnitřní hygienické vyb.
24. Výtahy
25. Ostatní
26. Instalační pref. jádra

ocelové trubky 
plastové potrubí 
chybí 
bojler

S 100
S 100
C 100
p 100
X 100

WC, umyvadla, sprchové kouty 
chybí
domácí telefon

S 100
C 100
s 100
X 100

Výpočet koeficientu ICi 

Konstrukce, vybavení Část Upravený 
obj. podílObj. podíl [%) Koef.[%1

1. Základy vč. zemních prací
2. Svislé konstrukce
3. Stropy
4. Krov, střecha

1 5. Krytiny střech
6. Klempířské konstrukce
7. Úprava vnitřních povrchů
8. Úprava vnějších povrchů
9. Vnitřní obklady keramické
10. Schody
11. Dveře
12. Vrata
13. Okna
14. Povrchy podlah
15. Vytápění
16. Elektroinstalace
17. Bleskosvod
18. Vnitřní vodovod
19. Vnitřní kanalizace
20. Vnitřní plynovod 

( * 21. Ohřev teplé vody
22. Vybavení kuchyní
23. Vnitřní hygienické vyb.
24. Výtahy
25. Ostatní
26. Instalační pref. jádra

S 8,20 100 1,00 8,20
S 17,40 100 1,00 17,40
S 9,30 100 1,00 9,30
S 7,30 100 1,00 7,30
S 2,10 100 1,00 2,10
S 0,60 100 1,00 0,60
S 6,90 100 1,00 6,90
N 3,30 100 1,54 5,08
S 1,80 100 1,00 1,80
P 2,90 100 0,46 1,33
S 3,10 100 1,00 3,10
X 0,00 100 1,00 0.00
S 5,20 100 1,00 5,20
P 3,20 100 0,46 1,47
S 4,20 100 1,00 4,20
S 5,70 100 1,00 5,70
S 0,30 100 1,00 0,30
S 3,20 100 1,00 3,20
S 3,10 100 1,00 3,10
C 0,20 100 0,00 0,00
P 1,70 100 0,46 0,78
X 0,00 100 1,00 0,00
S 3,00 100 1,00 3,00
c 1,40 100 0,00 0,00
S 5,90 100 1,00 5,90
X 0,00 100 1,00 0,00

Součet upravených objemových podílů
Koeficient vybaveni K4:

95,96
0,9596

Ocenění
Základní cena (dle prii. č. 8) [Kč/m3]: 
Koeficient konstrukce K| (dle prii. č. 10): 
Koeficient K2 0,92+(6,60/PZP):
Koeficient K3 0,30+(2,10/PVP):
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu):

2 807,-
* 1,2410

0,9668
1,0241
0,9596

*
*
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Wový koeficient Ks (prii. č. 20 - dle významu obce): 
ficient změny cen staveb Kj (prii. č. 41 - dle SKP): 
ladní cena upravená [Kč/m3]

592,49 m3 * 8 630,27 Kč/m3

1,2000
2,1730*

8 630,27
plná cena: 5 113 348,67 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou
Stáří (S): 21 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 79 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 
Opotřebení: 100% • S/PCŽ= 100% *21 /100 = 21,0% 
Koeficient opotřebení: (1- 21,0 % / 100)
Nákladová cena stavby CSn 
Koeficient pp 
Cena stavby CS

* 0,790
4 039 545,45 Kč 

0,517
2 088 445,- Kč

Kanceláře a šatny na parc.č.229/3 k.ú.Jinonice - zjištěná cena 2 088 445,- Kč

2. Hangár s dílnou vedle kanceláře na p. .č.229/4 k.ú.Jinonicearr

Zatřídění pro potřeby ocenění
Budova § 12:
Svislá nosná konstrukce:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 
Nemovitá věc je součástí pozemku

R. (oprava, údržba) 
kovová
123

Výpočet jednotlivých ploch 
Podlaží Plocha ím2l
přízemí 6,2*19,5 120,90

Zastavěné plochy a výšky podlaží

Podlaží

* přízemi 
Součet

Zastavěná
plocha

Konstr.
výška Součin

120,90 m2
120,90 m2

2,70 m 326,43 
326,43

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP
Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP

326,43/120,90 
120,90/ 1

= 2,70 m 
= 120,90 m2

Obestavěný prostor

Výpočet jednotlivých výměr 
Podlaží Obestavěný prostor
přízemí
zastřešení

120,9*2,7
120,9*0,6*0,5

326,43 m3 
36,27 m3

(PP podzemní podlaží, NP nadzemní podlaží, Z zastřešení)

-9-
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Obestavěný
prostor

Podlaží Typ
přízemí
zastřešení
Obestavěny prostor - celkem:

326,43 m3 
36,27 m3

NP
Z

362,70 m3

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení
(S standard, N nadstandard, P podstandard, C nevyskytuje se, 
A přidaná konstrukce, X nehodnotí se)

Konstrukce Hodnocení Část 
standardu [%1Provedení

1. Základy vč. zemních prací
2. Svislé konstrukce

betonové pasy izolované
ocelová konstrukce opláštěná vlnitým
etemitem
chybí
kovový svařovaný a šroubovaný
vlnitý etemit
pozinkovaný plech
chybí
chybí

S 100
S 100

3. Stropy
4. Krov, střecha
5. Krytiny střech
6. Klempířské konstrukce
7. Úprava vnitřních povrchů
8. Úprava vnějších povrchů
9. Vnitřní obklady keramické
10. Schody
11. Dveře
12. Vrata
13. Okna
14. Povrchy podlah
15. Vytápění
16. Elektroinstalace
17. Bleskosvod
18. Vnitřní vodovod
19. Vnitřní kanalizace
20. Vnitřní plynovod
21. Ohřev teplé vody
22. Vybaveni kuchyní
23. Vnitřní hygienické vyb.
24. Výtahy
25. Ostatní
26. Instalační pref. jádra 

Výpočet koeficientu K4

C 100
s 100
s 100
s 100
c 100
c 100
X 100

chybí
protipožární 
kovová 
jednoduchá 
cementový potěr 
chybí
světelná třífázová
bleskosvod
chybí
chybí

C 100
N 100
s 100
s 100
s 100
c 100
s 100
s 100
c 100
c 100
X 100

" chybí C 100
X 100

chybí C 100
X 100

chybí C 100
X 100

Část Upravený 
obi. podíl

Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Koef.[%1
1. Základy vč. zemních prací
2. Svislé konstrukce
3. Stropy
4. Krov, střecha
5. Krytiny střech

S 10,90
25,80

100 1,00 10,90
S 100 1,00 25,80
C 12,00 100 0,00 0,00
S 6,30 100 1,00 6,30
S 2,30 100 1,00 2,30
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^Kíprava vnějších povrchů
K Vnitřní obklady keramické 
riO. Schody 
'II. Dveře

12. Vrata
13. Okna
14. Povrchy podlah
15. Vytápění
16. Elektroinstalace
17. Bleskosvod
18. Vnitřní vodovod
19. Vnitřní kanalizace
20. Vnitřní plynovod
21. Ohřev teplé vody

! 22. Vybavení kuchyní 
I 23. Vnitrní hygienické vyb. 
f 24. Výtahy

25. Ostatní
26. Instalační pref. jádra

S 0,70 100 1,00 0,70
C 4,30 100 0,00 0,00
c 3,00 100 0,00 0,00
X 0,00 1,00100 0,00
c 2,20 100 0,00 0,00
N 2,30 100 1,54 3,54

2,70S 100 1,00 2,70
S 3,30 3,30100 1,00
S 3,10 100 1,00 3,10
C 1,20 100 0,00 0,00
s 7,20 100 1,00 7,20
S 0,30 1,00 0,30100
c 2,20 100 0,00 0,00
c 1,90 100 0,00 0,00
X 0,00 100 1,00 0,00
c 0,50 100 0,00 0,00
X 0,00 100 1,00 0,00

2,00c 100 0,00 0,00
X 0,00 100 1,00 0,00
c 5,80 100 0,00 0,00
X 0,00 100 1,00 0,00

Součet upravených objemových podílů 
Koeficient vybavení IQ:

66,14
0,6614

Oceněni
Základní cena (dle prii. č. 8) [Kč/m3]:
Koeficient konstrukce Ki (dle prii. č. 10):
Koeficient K2 0,92+(6,60/PZP):
Koeficient K3 0,30+(2,10/PVP):
Koeficient vybavení stavby ÍCj (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (prii. č. 20 - dle významu obce): 
Koeficient změny cen staveb Kj (prii. č. 41 - dle SKP): 
Základní cena upravená [Kč/m3]

362,70 m3 * 4 633,09 Kč/m3

2 460,-
1,0320
0,9746
1,0778
0,6614
1,2000
2,1890

4 633,09
3 Plná cena: 1 680 421,74 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou
Stán (S): 21 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 59 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 
Opotřebeni: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 21 / 80 = 26,3 % 
Koeficient opotřebení: (1- 26,3 %/ 100)
Nákladová cena stavby CSn 
Koeficient pp 
Cena stavby CS

Hangár s dílnou vedle kanceláře na parc.č.229/4 k.ú.Jšnonice - 
zjištěná cena

0,737
1 238 470,82 Kč

0,517*

640 289,41 Kč

640 289,41 Kč
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3. Garáž na parc.č.229/2 k.ú.Jinon»rP

Zatřídění pro potřeby ocenění
Garáž § 15:
Svislá nosná konstrukce: 
Podsklepení:

typ B
zděná nebo železobetonová 
nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 
1 .nadz. podlaží 
nemá podkroví
neumožňující zřízení podkroví 
1274

Podkroví:
Krov:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 
Nemovitá věc je součástí pozemku

Výpočet jednotlivých ploch
Název Plocha [m2lpřízemí 6*8,8 52,80

0 Zastavěné plochy a výsky podlaží 

Název Zastavěná Konstr. výška 
plochapřízemí 52,80 m2 3,40 m

Obestavěný prostor

Výpočet jednotlivých výměr
Název Obestavěný prostor fm3lpřízemi
zastřešení

52,8*3,4
52,8*0,6*0,5

179,52 m3 
15,84 m3

(PP - podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z 

Název
zastřešeno

Obestavěný
prostorTyp

přízemí
zastřešení
Obestavěný prostor - celkem:

NP 179,52 m3 
15,84 m3r Z

195,36 m3

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C 
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)

Konstrukce

nevyskytuje se,

Hodnocení Část 
standardu [%1

Provedení
1. Základy
2. Obvodové stěny
3. Stropy
4. Krov
5. Krytina
6. Klempířské konstrukce
7. Úpravy povrchů

betonové pásy
kovová kostra opláštěná plechem 
chybí

S 100
P 100
c 100
X 100

pozinkovaný plech 
pozinkovaný plech 
nátěry

S 100
S 100
P 100

- 12-
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100cchybí
chybí
plechová
betonové
světelná

ře 100C
100Sm. Vrata

\ 1. Podlahy
12. Elektroinstalace

100S
100s

Výpočet koeficientu K4 

Konstrukce, vybaveni
Upravený 
obj. podíl

Část Koef.Obj. podíl [%] [%1
6,201,001006,20S1. Základy

2. Obvodové stčny
3. Stropy
4. Krov
5. Krytina
6. Klempířské konstrukce
7. Úpravy povrchů
8. Dveře
9. Okna
10. Vrata
11. Podlahy
12. Elektroinstalace

13,850,4610030,10
26,20

P
0,000,00100c
0,001,001000,00X
5,701,001005,70S
2,901,001002,90S
2,210,461004,80P 0,000,001002,70C
0,000,001001,40c
6,801,001006,80S
7,201,001007,20S
6,001,001006,00S

50,86
0.5086Součet upravených objemových podílů 

Koeficient vybaveni K4:

Ocenění
Základní cena (dle prii. č. 13) [Kč/m3):
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (prii. č. 20 - dle významu obce): 
Koeficient změny cen staveb Kj (pří!, č. 41 - dle SKP): 
Základní cena upravená
Plná cena:

1 375,-
0,5086
1,2000
2,1420

♦
*

1 797,54[Kč/m3] =

351 167,41 Kč195,36 m3* 1 797,54 Kč m3

ff Výpočet opotřebení lineární metodou
Stáří (S): 21 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 59 roku 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roku 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 21 / 80 - 26,3 % 
Koeficient opotřebení: (1- 26,3 % / 100)
Nákladová cena stavby CSn 
Koeficient pp 
Cena stavby CS

Garáž na parc.č.229/2 k.ú.Jinonice - zjištěná

0,737*
258 810,38 Kč

0,517
133 804,97 Kč

133 804,97 Kčcena

4. Přístřešek na narc.č.229/2 k.ú.J»nonjce

Zatřídění pro potřeby oceněni

-13-
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Garáž § 15:
Svislá nosná konstrukce: 
podsklepení:

typ c
kovová, plechová
nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 
I .nadz. podlaží 
nemá podkroví
neumožňující zřízení podkroví 
1274

Podkroví:
Krov:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 
Nemovitá věc je součásti pozemku

Výpočet jednotlivých ploch
Název Plocha fm2]
přízemí 16,8*6 100,80

Zastavěné plochy a výšky podlaží 

Název Zastavěná Konstr. výška 
plocha

přízemí

Obestavěný prostor

100,80 m2 3,30 m

Výpočet jednotlivých výměr
Název Obestavěný prostor [m3]
přízemí
zastřešení

100,8*3,3
100,8*0,6*0,5

332,64 m3 
30,24 m3

(PP * podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z zastřešení) 

Název Obestavěný
prostorTyp

přízemí
zastřešení
Obestavěný prostor - celkem:

332,64 m3 
30,24 m3

NP
Z

362,88 m3

(j) Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C nevyskytuje se, 
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)

Konstrukce Hodnoceni Část 
standarduProvedení

Í%1
1. Základy
2. Obvodové stěny
3. Stropy
4. Krov
5. Krytina
6. Klempířské konstrukce
7. Opravy povrchů
8. Dveře
9. Okna
10. Vrata

betonové patky
kovová kostra opláštěná plechem

S 100
S 100
X 100

kovový
pozinkovaný plech
chybí
nátěry
chybí
chybí
chybí

S 100
S 100
c 100
s 100
c 100
c 100
c 100
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řdlahy
lektroinstalace

chybí C 100
X 100

Výpočet koeficientu K*

Konstrukce, vybavení Část Upravený 
obj. podílObj. podíl [%] Koef.[%]

1. Základy
2. Obvodové stčny
3. Stropy
4. Krov
5. Krytina
6. Klempířské konstrukce
7. Úpravy povrchu
8. Dveře
9. Okna
10. Vrata
11. Podlahy

y 12. Elektroinstalace
Součet upravených objemových podílů 
Koeficient vybavení K4:

S 8,20 100 1,00 8,20
33,80S 33,80 100 1,00

X 0,00 100 1,00 0,00
S 16,20 100 1,00 16,20

1.00S 8,20 100 8,20
C 1,90 100 0,00 0,00
S 6,30 100 1,00 6,30
c 3,60 100 0,00 0,00

1,60 0,00c 100 0,00
c 6,20 100 0,00 0,00
c 14,00 100 0,00 0,00
X 0,00 100 1,00 0,00

72,70
0,7270

Ocenčni
Základní cena (dle prii. č. 13) [Kč/m3]:
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (prii. č. 20 - dle významu obce): 
Koeficient změny cen staveb Ki (přil. č. 41 - dle SKP): 
Základní cena upravená
Plná cena:

1 045,-
* 0,7270

1,2000
2,1420*

[Kč/m3] 1 952,77
362,88 m3 • I 952,77 Kč/m3 708 621,18 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou
Stán (S): 21 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 59 roků 

)Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 21 / 80 - 26,3 % 
Koeficient opotřebení: (1- 26,3 % / 100)
Nákladová cena stavby CSn 
Koeficient pp 
Cena stavby CS

Přístřešek na parc.Č.229/2 k-ú.Jinonice - zjištěná cena

0,737
522 253,81 Kč 

0,517
270 005,22 Kč

270 005,22 Kč

5. Buňka obytná na narc.č.229/2 k.ú.Jinonice

Zatřídění pro potřeby ocenění
Budova § 12:
Svislá nosná konstrukce:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

F. budovy administrativní 
zděná
122
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Nemovitá věc je součástí pozemku

Výpočet jednotlivých ploch
Podlaží Plocha fm2)přízemí 2,75*6,1

16,77
Zastavěné plochy a výšky podlaží 
Podlaží Zastavěná

plocha
Konstr. 
yýika Součin

přízemí
Součet 16,77 m2 

16,77 m2
2,75 m 46,12

46,12
Průměrná výška všech podlaží v objektu: 
Průměrná zastavěná plocha všech podlaží:

PVP 46,12 16,77 
16,77/1

2,75 m 
16,77 m2PZP

Obestavěný prostor

Výpočet jednotlivých výměr
Podlaží
přízemí

(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z

Podlaží
přízemí ~
Obestavěný prostor - celkem:

Obestavěny prostor
16,77*2,75 46,12 m3

zastřešení)
Obestavěný

prostor
Typ

NP 46,12 m3
46,12 mJ

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C 
A - přidaná konstrukce, X = nehodnotí
Konstrukce

1. Základy vč. zemních prací
2. Svislé konstrukce

3. Stropy
4. Krov, střecha
5. Krytiny střech
6. Klempířské konstrukce
7. Úprava vnitrních povrchů
8. Úprava vnějších povrchů
9. Vnitrní obklady keramické
10. Schody
11. Dveře
12. Vrata
13. Okna

nevyskytuje se,
se)

Hodnocení Část 
standardu f%]

Provedení
betonové patky izolované
ocelová konstrukce opláštěná vlnitým
etemitem
železný
plochá
plechová pozinkovaná
pozinkovaný plech
novodobé nástřiky
nástřiky na bázi umělých hmot
chybí
chybí
protipožární

S 100
S 100

S 100
S 100
S 100
S 100
S 100s 100c 100c 100
N 100
X 100plastová S 100
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Mfvrchy podlah
•vytápění 
K Elektroinstalace 
T7. Bleskosvod
18. Vnitřní vodovod
19. Vnitřní kanalizace
20. Vnitrní plynovod
21. Ohřev teplé vody
22. Vybavení kuchyni
23. Vnitřní hygienické vyb.
24. Výtahy
25. Ostatní
26. Instalační pref. jádra

PVC
prímotopy
světelná
chybí
chybí
plastové potrubí
chybí
bojler

S 100
p 100
p 100
c 100
c 100
s 100
c 100
p 100
X 100

umyvadla
chybí
domácí telefon

S 100
C 100
s 100
X 100

Výpočet koeficientu Ki
Část Upravený 

obj. podílKonstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Koef.
[%]

) 1. Základy vč. zemních prací
2. Svislé konstrukce
3. Stropy
4. Krov, střecha
5. Krytiny střech
6. Klempířské konstrukce
7. Oprava vnitřních povrchů
8. Úprava vnějších povrchů
9. Vnitřní obklady keramické
10. Schody
11. Dveře
12. Vrata
13. Okna
14. Povrchy podlah
15. Vytápění
16. Elektroinstalace
17. Bleskosvod
18. Vnitřní vodovod
19. Vnitřní kanalizace
20. Vnitřní plynovod
21. Ohřev teplé vody
22. Vybaveni kuchyni
23. Vnitřní hygienické vyb.
24. Výtahy
25. Ostatní
26. Instalační pref. jádra

S 8,20 100 1,00 8,20
S 17,40 100 1,00 17,40
S 9,30 100 1,00 9,30
S 7,30 100 1,00 7,30
S 2,10 100 1,00 2,10
S 0,60 100 1,00 0,60

6,90 6,90S 100 1,00
S 3,30 100 1,00 3,30
C 1,80 100 0,00 0,00
c 2,90 100 0,00 0,00
N 3,10 100 1,54 4,77
X 0,00 100 0,001,00
s 5,20 100 1,00 5,20
S 3,20 100 1,00 3,20

4,20 1,93P 100 0,46
P 5,70 100 0,46 2,62

0,00c 0,30 100 0,00
3,20 0,00c 100 0,00

s 3,10 1,00 3,10100
c 0,20 100 0,000,00

1,70P 100 0,46 0,78
X 0,00 100 1,00 0,00
S 3,00 100 3,001,00
c 1,40 100 0,00 0,00

5,90S 5,90 100 1,00
0,00 0,00X 100 1,00

Součet upravených objemových podílů
Koeficient vybavení K4:

85,60
0,8560

Ocenění
Základní cena (dle přil. č. 8) [Kč/m3]: 2 807,-

- 17-
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Koeficient konstrukce Ki (dle prii. č. 10):
Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP):
Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP):
Koeficient vybavení stavby K4 (dle vypočtu): 
polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): 
Koeficient změny cen staveb Kj (prii. č 41 - dle SKP). 
Základní cena upravená [Kč/m3]

46,12 m3* 8 219,86 Kč m3

0 9390 
1 3136 
1,0636 
0.8560 
1,2000 
2,1730

8 219,86
379 099,94 KčPlná cena:

Výpočet opotřebení lineární metodou
Stáří (S): 8 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 92 roku 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roku 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 9 ó ♦ 8 /100 = 8,0 % 
Koeficient opotřebení: (1 - 8,0 % / 100)
Nákladová cena stavby CSn 
Koeficient pp 
Cena stavby CS

0,920
348 771,94 Kč

0,517
180 315,09 Kč

180 315,09 KčBuňka obytná na parc.č.229/2 k.ú.Jinonice - zjištěná cena

6. Buňka skladová na narc.č.229/1 k,ú.Jinonice

Zatříděni pro potřeby ocenění
Budova § 12:
Svislá nosná konstrukce:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 
Nemovitá věc je součásti pozemku

S. skladování a manipulace
zděná
1252

Výpočet jednotlivých ploch
Podlaží [m2]Plocha

2,75*6,1 16,77přízemí

Zastavěné plocby a výšky podlaží 

Podlaží Zastavěná Konstr.
plocha výška Součin

16,77 m2 2,75 m 
16,77 m2

přízemí
Součet

46,12
46,12

Průměrná výška všech podlaží v objektu: PVP
Průměrná zastavěná plocha všech podlaží: PZP

46,12/16,77
16,77/1

= 2,75 m 
= 16,77 m2

Obestavěný prostor

Výpočet jednotlivých výměr 
Podlaží Obestavěný prostor
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16,77*2,75 46,12 m3i

podzemní podlaží, NP nadzemní podlaží, Z zastřešení)
Obestavěný

prostor
podlaží Typ

přízemí
Obestavěny prostor - celkem:

46,12 m3NP
46,12 m3

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení
(S standard, N nadstandard, P podstandard, C nevyskytuje se, 
A přidaná konstrukce, X nehodnotí se)

Konstrukce Hodnocení Část 
standardu |%1Provedení

1. Základy vč. zemních prací
2. Svislé konstrukce

ta. Stropy
4. Krov, střecha
5. Krytiny střech
6. Klempířské konstrukce
7. Úprava vnitřních povrchů
8. Úprava vnějších povrchu
9. Vnitřní obklady keramické 
10.Schody
11. Dveře
12. Vrata
13. Okna
14. Povrchy podlah
15. Vytápění
16. Elektroinstalace
17. Bleskosvod
18. Vnitřní vodovod 

•'l19. Vnitřní kanalizace
20. Vnitřní plynovod
21. Ohřev teplé vody
22. Vybavení kuchyní
23. Vnitřní hygienické vyb.
24. Výtahy
25. Ostatní
26. Instalační pref. jádra

betonové patky izolované
ocelová konstrukce opláštěná plechem
s izolací
železný
plochá
pozinkovaný plech 
pozinkovaný plech 
novodobé nástřiky 
nástřiky na bázi umělých hmot

S 100
S 100

S 100
S 100
S 100
S 100
s 100
S 100
X 100

chybí
protipožární
chybí
kovová bez přerušení tep. mostu 
prkna palubky

C 100
N 100
c 100
s 100
P 100
X 100

světelná
chybí

S 100
C 100
X 100

100X
X 100
X 100
X 100
X 100
X 100

chybí c 100
100X

Výpočet koeficientu K4
Část Upravený 

obj. podílKonstrukce, vybavení Obj. podíl I%] Koef.í%?
1. Základy vč. zemních prací
2. Svislé konstrukce
3. Stropy

S 13,20 100
30,40 100
13,80 100

1,00 13,20
S 1,00 30,40

13,80S 1,00
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7,00 100 1,00 7,004. Krov, střecha
5. Krytiny střech
6. Klempířské konstrukce
7. Úprava vnitřních povrchů
8. Úprava vnéjších povrchů

| 9. Vnitřní obklady keramické 
10. Schody 

j 11. Dveře
12. Vrata
13. Okna
14. Povrchy podlah
15. Vytápění
16. Elektroinstalace
17. Bleskosvod
18. Vnitřní vodovod
19. Vnitřní kanalizace
20. Vnitřní plynovod 

^ 21. Ohřev teplé vody
22. Vybavení kuchyni
23. Vnitřní hygienické vyb.
24. Výtahy
25. Ostatní
26. Instalační pref. jádra

S
S 2,90 100 1,00 2,90
S 0,70 100 1,00 0,70
S 4,20 100 1,00 4,20
S 2,90 100 1,00 2,90

0,00X 0,00 100 1,00
0,00c 1,80 100 0,00

1,54 3,70N 2,40 100
C 3,00 100 0,00 0,00

3,40S 3,40 100 1,00
1.33P 2,90 100 0,46

0,00 100 1,00 0,00X
5,80S 5,80 100 1,00
0,00c 0,40 100 0,00
0,00X 0,00 100 1,00

0,00 100 1,00 0,00X
0,00 100 1,00 0,00X

0,00X 0,00 100 1,00
0,00X 0,00 100 1,00

0,00 1,00 0,00X 100
X 0,00 100 1,00 0,00
c 5,20 100 0,00 0,00
X 0,00 100 1,00 0,00

89,33Součet upravených objemových podílů 
Koeficient vybavení K4: 0,8933

Ocenění
j Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]:

Koeficient konstrukce Ki (dle příl. č. 10):
Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP):

' Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP):
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): 

IpKoeficient změny cen staveb Ki (příl. Č. 41 - dle SKP): 
Základní cena upravená [Kč/ra3]

46,12 m3 * 6 638,97 Kč/m3

2 231,-
0,9390
1,3136
1,0636
0,8933
1,2000
2,1160

6 638,97

Plná cena: 306 189,30 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou
Stán (S): 21 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 59 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 21 / 80 = 26,3 % 
Koeficient opotřebeni: (1- 26,3 % / 100)
Nákladová cena stavby CSn 
Koeficient pp 
Cena stavby CS

0,737
225 661,51 Kč

0,517*

116 667,- Kč
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1

116 667,- KčKa skladová na parc.č.229/l k.ú Jinonice - zjištěná cena

7. Komunikace na parc.č.1424/4 k.ú.Jinonice

Zatříděni pro potřeby ocenění
Inženýrské a speciální pozemní stavby: 
Typ stavby:
Objekt
Konstrukční charakteristika (materiálová 
konstrukce krytu):
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 
Množství:
Nemovitá věc je součástí pozemku

§17
5. Komunikace pozetnní 
Komunikace pozemní(silnice) 
z kameniva prolévaný živicí

211
226,00 m2 plochy komunikace

Ocenění
I Základní cena dle přílohy č. 15:
® Polohový koeficient Ks (pni. č. 20 - dle významu obce): 

Koeficient změny cen staveb Kj (příl. č. 41 - dle SKP): 
Základní cena upravená cena Kč/m2

226,00 m2 * 2 979,33 Kč m2

1 079,-
1,2000
2,3010

*

2 979,33
673 328,58 KčPlná cena:

Výpočet opotřebení lineární metodou
' Stáří (S): 44 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 16 roku 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 60 = 73,3 % 
Koeficient opotřebení: (1-73,3 % /100)
Nákladová cena stavby CSn 
Koeficient pp 
Cena stavby CS

I Komunikace na parc.č.1424/4 k.ú Jinonice - zjištěná

0,267*
179 778,73 Kč

0,517
92 945,60 Kč=

92 945,60 Kčcena

8. Přjpoika vodv DN 50 mm

Zatřídění pro potřeby ocenění
Venkovní úprava § 18:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 
Nemovitá věc je součástí pozemku

Délka:

1.1.3. Přípojka vody DN 50 mm
2222

34,50 m

Oceněni
Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]
Polohový koeficient Ks (příl. č. 20 - dle významu obce): 
Koeficient změny cen staveb Kj (příl. Č. 41 - dle SKP):

420,-
1,2000
2,3820

*
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^jdadní cena upravená cena [KČ/m]
ploá cena:

1 200,53 

41 418,28 Kč34,50 m * 1 200,53 Kč m

Vypočet opotřebení lineární metodou
I Stáří (S): 44 roků
předpokládaná další životnost (PDŽ): 16 roku 
předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roku 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 0 o * 44 60 73,3 0 o
Koeficient opotřebení: (1- 73,3 % / 100)
Nákladová cena stavby CSs 
Koeficient pp 
Cena stavby CS

Přípojka vody DN 50 mm - zjištěná cena

0,267
11 058,68 Kč

0,517
5 71734 Kč

5 71734 Kč

9. Přípojka kanalizace DN 250 mm

Zatřídění pro potřeby ocenění
Venkovní úprava § 18:
Kód klasifikace stavebních dčl CZ-CC 
Nemovitá véc je součástí pozemku
Délka:

2.1.3. Přípojka kanalizace DN 250 mm
2223

34,50 m

Ocenění
Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m]
Polohový koeficient K5 (prii. č. 20 - dle významu obce): 
Koeficient změny cen staveb K, (příl. č. 41 - dle SKP): 
Základní cena upravená cena [Kč/m]
Plná cena:

1 810,-
* 1,2000

2,3630*

5 132,44
34,50 m * 5 132,44 Kč/m 177 069,18 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou
Stáří (S): 44 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 16 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků 
Opotřebení: 100 % ♦ S / PCŽ = 100 % * 44 / 60 = 73,3 % 
Koeficient opotřebení: (1- 73,3 % /100)
Nákladová cena stavby CSN 
Koeficient pp 
Cena stavby CS

Přípojka kanalizace DN 250 mm - zjištěná

* 0,267
47 277,47 Kč 

0,517*

24 442,45 Kč=r

24 442,45 Kčcena

10. Přínoikv elektro kabel AI 50 mm2 zemní kabel 

Zatřídění pro potřeby ocenění
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3.1.7. Přípojky elektro kabel AI 50 mm2 zemní kabelKí úprava § 18:
f/asifikace stavebních děl CZ-CC
vitá věc je součástí pozemku

2224

38,00 mi**
Ocenění
2$kladní cena (dle pří!, č. 17): [Kč/m] 
polohový koeficient K5 (pni. č. 20 - dle významu obce): 
Koeficient změny cen staveb K, (prii. č. 41 - dle SKP): 
Tikladni cena upravená cena [Kč/m]

38,00 m* 581,53 Kč/m

215,-
* 1,2000

2.2540
581,53

22 098,14 Kčplná cena:

Výpočet opotřebení lineární metodou
Stáři (S): 44 roku
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 16 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 44 / 60 = 73,3 % 
Koeficient opotřebení: (l - 73,3 %/ 100)
Nákladová cena stavby CSn 
Koeficient pp 
Cena stavby CS

Přípojky elektro kabel AI 50 mm2 zemní kabel - zjištěná cena

* 0,267
5 900,20 Kč 

0,517
3 050,40 Kč

3 050,40 Kč

11. Plot ze str. pl. na ocelové sloupky do bet, patek, nátěr

Zatřídění pro potřeby oceněni
Venkovní úprava § 18: 13.1. Plot ze str. pí. na ocelové sloupky do bet. 

patek, nátěr
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 
Nemovitá věc je součástí pozemku

2222

P/ýměra:
193,5*2 387,00 m2 pohledové plochy

Ocenění
Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m2]
Polohový koeficient Ks (prii. č. 20 - dle významu obce): 
Koeficient změny cen staveb Kí (příl. ě. 41 - dle SKP): 
Základní cena upravená cena [Kč/m2]

387,00 m2 * 686,02 Kč/m2

240,-
1,2000
2,3820

686,02
Plná 265 489,74 Kěcena:

Výpočet opotřebení lineární metodou
Sláfi (S): 23 roků
^cdpokládaná další životnost (PDŽ): 37 roku 
^dpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roku
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Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 23 / 60 = 38,3 % 
Koeficient opotřebení: (1- 38,3 % /100)
Nákladová cena stavby CSn 
Koeficient pp 
Cena stavby CS

0,617
163 807,17 Kč

0,517
—
♦

84 688,31 Kč

84 688,31 Kčplot ze str. pl. na ocelové sloupky do bet. patek, nátěr - zjištěná cena =

12. Vrátka ocelová s vvnlní z drátěného pletiva vč. slounků

Zatřídění pro potřeby oceněni
Vcnkovni úprava § 18: 14.2. Vrátka ocelová s výplni z drátěného pletiva vč. 

sloupků
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 
Nemovitá věc je součástí pozemku
Výměra:

2222

1,00 ks
0

Ocenění
1 450,-Základní cena (dle přil. č. 17): [Kč/ks]

Polohový koeficient K5 (prii. č. 20 - dle významu obce): 
Koeficient změny cen staveb Kj (prii. č. 41 - dle SKP): 
Základní cena upravená cena [Kč/ks]
Plná cena:

1,2000
2,3820

*
*

4 144,68
4 144,68 Kč1,00 ks *4 144,68 Kč/ks

Výpočet opotřebení lineární metodou
Stáří (S): 23 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): j37 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků 
Opotřebení: 100 % • S / PCŽ = 100 % * 23 / 60 = 38,3 % 
Koeficient opotřebení: (1- 38,3 % /100)
Nákladová cena stavby CSn 

l koeficient pp 
Cena stavby CS

0,617
2 557,27 Kč 

0,517♦

1322,11 Kč

1 322,11 KčVrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupků - zjištěná 
cena

13. Vrata ocelová s vvnlní z drátěného pletiva vč. sloupku

Zatříděni pro potřeby ocenění
Venkovní úprava § 18:

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 
Nemovitá věc je součástí pozemku
Výměra:

14.5. Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. 
sloupků

2222

1,00 ks
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rHRadni cena (dle prii. č. 17): [Kč/ks]
Slohový koeficient K5 (prii. č. 20 - dle významu obce): 
Koeficient změny cen staveb Kj (prii. č. 41 - dle SKP)‘ 
Základní cena upravená cena [Kč/ks]

1,00 ks *9 775,73 Kč/ks

3 420,-
* 1,2000

2,3820*
9 775,73
9 775,73 Kčplná cena:

Výpočet opotřebeni lineární metodou
Stáří (S): 23 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 37 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ - 100 0 o ♦ 23 60 38,3 0 o 
Koeficient opotřebení: (1- 38,3 % /100)
Nákladová cena stavby CSN 
Koeficient pp 
Cena stavby CS

Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupku - zjištěná 
cena

0,617*
6 031,63 Kč

0,517
3 11835 Kč

3 11835 Kč

14. Brána s elektrickým nohonem

Zatřídění pro potřeby ocenění
Venkovní úprava § 18:
Nemovitá věc je součástí pozemku
Počet:

35.1. Jiné - počet

1,00 ks

Oceněni
Základní cena (dle při!, č. 17): [Kč/ks] 
Základní cena upravená cena [Kč/ks]

1,00 ks • 95 000,-Kč/ks

95 000,-
95 000,-

'Plná cena: 95 000,- Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou
Stán (S): 23 roku
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 37 roku 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roku 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 23 /60 38,3 0 o 
Koeficient opotřebeni: (1- 38,3 %/ 100)
Nákladová cena stavby CSn 
Koeficient pp 
Cena stavby CS

0,617
58 615,- Kč 

0,517*
30 303,96 Kč

Brána s elektrickým pohonem - zjištěná cena 30 303,96 Kč
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15. Plochv ze zatravňovacích tvárnic - polovegetační

^tříděni pro potřeby ocenění
Venkovní úprava § 18: 8.3.18. Plochy ze zatravňovacích tvárnic - 

polovegetační
211£ód klasifikace stavebních děl CZ-CC 

Nemovitá věc je součásti pozemku
50,00 m2ýměra:

Ocenění
Základní cena (dle prii. č. 17): [Kč/m2]
Polohový koeficient K5 (pni. č. 20 - dle významu obce): 
koeficient změny cen staveb Kj (pni. č. 41 - dle SKP): 
Základní cena upravená cena [Kč/m2]

50,00 m2 * 938,81 Kč/m2

340,-
1,2000
2,3010

938,81
46 940,50 Kčplná cena:

f
Výpočet opotřebení lineární metodou
Stáři (S): 23 roku
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 37 roku 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roku 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 23 / 60 - 38,3 % 
Koeficient opotřebení: (1-38,3 % / 100)
Nákladová cena stavby CSn 
Koeficient pp 
Cena stavby CS

Plochy ze zatravňovacích tvárnic - polovegetační - zjištěná

0,617
28 962,29 Kč

0,517
14 973,50 Kč

14 973,50 Kčcena

16. ťlima znásobená realizaci stavby

£ ,Zatříděni pro potřeby oceněni
Druh objektu:
Míra kapitalizace (dle prii. č. 22):

Budovy pro zemědělství 
6,00 %

Výnosy z pronajímaných prostor
Název Roční výnos [Kč]Nájemné

[Kč/mčsic]
Plocha [m2] Nájemné 

fKč/m2/rok]
2 782 500,-
2 782 500,-

231 875,-1,00 2 782 500,-výnosy z podnikáni 
Výnosy celkem

Oceněni
Celkové roční výnosy z pronajímaných prostor: 2 782 500,- Kč

Odpočet 5 % z ceny skutečně zastavěné plochy pozemku:
- cena stavebního pozemku:
- výměra stavebního pozemku:

11 613 600,09 Kč 
3 027,00 m2
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4 673,00 m2 
17 928 758,91 Kč

zastavěna plocha:
Jfkutečně zastavěné plochy:
5 % z ceny skutečně zastavěné plochy pozemku: 896 437,95 Kč

očet nákladů procentem ze započítaného nájemného:
2 782 500,00 * 40 % 

li nájemné upravené dle § 32 odst. 5:
1 113 000,- Kč

773 062,05 Kč

imální upravené nájemné dle § 32 odst. 5:
2 782 500,- * 50% 1 391 250,- Kč 

6,00 %/i kapitalizace 6,00 %

23 187 500,- Kča stanovená výnosovým způsobem

není kombinaci nákladového a výnosového způsobu oceňování
C) Bez zásadních změn - stabilizovaná oblast, 
nemovitost má rozvojové možnosti

Dina:

vodném' zatřídění do skupiny C): 
a v provozu
nění nákladovým způsobem 
nění výnosovým způsobem

0,00 Kč 
23 187 500,00 Kč 
23 187 500,00 Kč

CN =
CV

díl R
nění dle přílohy č. 23 lab. 2, skupiny C): 

CV* 1,10 25 506 250,- Kč

25 506 250,- Kčla způsobená realizaci stavby - zjištěná cena

7. Pozemky LV č.275 kú.Jinonice 

nění
:x trhu s nemovitostmi It = 1,060 

;x polohy pozemku l|> 0,488

>očct indexu cenového porovnání
-X omezujících vlivů pozemku 
:ev znaku č. Pi
eometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití 
važitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % 
včetně - ostatní orientace
tížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky 
hraněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a 
ochranné pásmo
'mezení užíváni pozemku: Stavební závěra
'statní neuvedené: Bez dalších vlivů - bez dalších vlivů

H 0,00
0,00IV

III 0,00
I 0,00

II -0,05
II 0,00

6
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Io = I + 2 p, 0,950Index omezujících vlivů

Celkový index I IT ♦ IQ * lp = 1,060 * 0,950 * 0,488 0,491

Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 
odvozené

Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemku
Zákl. cena 
[Kč/m2]

Upr. cena 
[Kč/m2lZatříděni Index Koef.

§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří
7 814,-§ 4 odst 1 0,491 3 836,67

Parcelní
číslo

Výměra Jedn. cena 
fm21 [Kč/m2!

Cena
ÍKčlTyp Název

§ 4 odst 1 
■ § 4 odst. 1 

§ 4 odst. 1

229/1
229/2

zahrada
zahrada
zastavěná plocha a 
nádvoří
zastavěná plocha a 
nádvoří 
ostatní plocha

497 3 836,67 1 906 824,99
2 067 3 836,67 7 930 396,89

141 3 836,67 540 970,47229/3

§ 4 odst. 1 229/4 96 3 836,67 368 320,32

§ 4 odst. 1 1424/4 226 3 836,67 867 087,42
Stavební pozemky - celkem 3 027 11 613 600,09

Pozemky LV č.275 kú.Jinonice - zjištěná cena II 613 600,09 Kč

18. Pozemek LV č. 1184 k.ú. Jinonice
Ocenění

Index trhu s nemovitostmi I r = 1,060 

Index polohy pozemku Ip = 0,488

Hi
Výpočet indexu cenového porovnáni 
Index omezujících vlivů pozemku 
Název znaku č. Pi
1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití
2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15%

včetně - ostatní orientace
3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky
4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a

ochranné pásmo
5. Omezeni užívání pozemku: Stavební závěra
6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - bez dalších vlivů

II 0,00
IV 0,00

III 0,00
I 0,00

II -0,05
II 0,00

6

Index omezujících vlivů Io=l + £Pi = 0,950
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i I

vý index I - Ir * b * Ir 1,060 * 0,950 * 0,488 0,491

Kdvební pozemek zastavené plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny 
odvozené

přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemku 

Zatříděni

§ 9 odst. 4 b) - jiné pozemky - pro movitou komerční stavbu
§ 9 odst. 4 b)

Upr. cena 
ÍKč/m2l

Zákl. cena 
[Kč/m2] Index Koef.

3 836,670,4917 814,-

Parcelní Výměra
číslo [m2]

Jedn. cena 
ÍKč/m21

Cena
NázevTyp [Kč]

1 646 3 836,67 6 315 158,82
6 315 158,82

226/3§ 9 odst. 4 b) omá půda
1 646Stavební pozemek - celkem

6 315 158,82 KčPozemek LV č. 1184 k-ú. Jinonice - zjištěná cena

□Tržní ocenění majetku

I. Výnosová hodnota

1.1. Náhrada ze ztráty podnikání 
Přehled pronajímaných ploch a jejich výnosu

podlah. příjem příjem příjem
plocha

[m2l [Kč/rokl |Kč/mčsicl (Kč/rokl [%1

míra
kapií.

č. plocha - účel podlaží

1 2 787 360 232 280 2 787 360 7,50areál
zahradních'í

1.

2 787Celkový výnos za rok:
360

Výpočet hodnoty výnosovým způsobem
m2 1PPPodlahová plocha 

Reprodukční cena 
Výnosy (za rok)
Dosažitelné roční nájemné za m2 
Dosažitelné hrubé roční nájemné 
Dosažitelné procento pronajimatelnosti 
Upravené výnosy celkem 
Náklady (za rok)
Daň z nemovitosti

RC Kč 0

2 787 360 
2 787 360 

95% 
2 647 992

Nj Kč/rok)
Nj * PP Kč/rok

%
Nh Kč/rok

Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok

0
0,00 °/b * RC 
0,00 % * RC

0Pojištění 
Opravy a údržba 0
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Správa nemovitosti 
Ostatní náklady 
Náklady celkem 
Čisté roční nájemné 
Míra kapitalizace
Konstantní výnos po neomezenou dobu - vččná renta 
Výnosová hodnota

0,00 % * RC Ke/rok 
Kč/rok 
Kč/rok 

N Nh-V Kč/rok

0
0

V 0
2 647 992

% 7,50
Cv = N / i

Cv Kč 35 306 560

i
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REKAPITULACE OCEŇElvf
gkapitulace ocenění prováděného podle cenového přednis.i-
r 1. Kanceláře a šatny na parc.č.229/3 k.ú.Jinonice

2. Hangár s dílnou vedle kanceláře na parc.č.229/4 k.ú.Jinonice
3. Garáž na parc.č.229/2 k.ú Jinonice
4. Přístřešek na parc.č.229/2 k.ú.Jinonice
5. Buňka obytná na parc.č.229/2 k.ú.Jinonice
6. Buňka skladová na parc.č.229/1 k.ú.Jinonice
7. Komunikace na parc.č. 1424/4 k.ú.Jinonice
8. Přípojka vody DN 50
9. Přípojka kanalizace DN 250 mm
10. Přípojky elektro kabel AI 50 mm2 zemni kabel
11. Plot ze str. pí. na ocelové sloupky do bet. patek, nátér
12. Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva vč. sloupků
13. Vrata ocelová s výplni z drátěného pletiva vč. sloupků
14. Brána s elektrickým pohonem
15. Plochy ze zatravňovacich tvárnic - polovegetačni
16. Ujma způsobená realizací stavby
17. Pozemky LV č.275 kú.Jinonice
18. Pozemek LV č. 1184 k.ú. Jinonice

ýsledná cena - celkem:

2 088 445,- Kč
640 289,40 Kč 
133 805,- Kč 
270 005.20 Kč 
180315,10Kč 
116 667,- KČ 
92 945.60 KČ 

5 717,30 Kč 
24 442,50 Kč 
3 050,40 Kč 

84 688,30 Kč 
1 322,10 Kč 
3 118,30 Kč 

30 304,- Kč 
14 973,50 Kč 

25 506 250,- Kč 
M 613 600.10 Kč 
6315 158,80 Kč

mm

47 125097,60 Kč

ýsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

•vy: Čtyncetsedmmilionůjednostodvacelpěttisícjednosto Kč

47 125 100.- Kč

Cena zjištěná dle cenového předpisu 

47 125 100 Kč
slovy: Čtyncetsedmmilionůjednostodvacetpéttisicjcdnosto Kč

^kapitulace tržního ocenění majetku 
Výnosová hodnota
I. I. Náhrada ze ztráty podnikání 35 306 560,- Kč

ýnosová hodnota 35 306 560 Kč

mcntár ke stanovení výsledné
a dle vyhlášky 47 125 100,- Kč - výnosová cena 25 506 250,- Kč - 
<em Ujma způsobená realizací stavby - 36 315 675,- Kč 
rady ze ztráty podnikání 35 306 560,’- Kč
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Obvyklá cena 71 622 235,- Kč

Obvyklá cena 

72 000 000 Kč
slovy: Sedmdesátdvami lionu Kč

opracováno programem NEMILxpress AC verze 3 9 10

[Závěr npodnikání'"3 Je S,an0VCna « dvou položek - Újma způsobená realizací stavby a Náhrada ze ztráty z 

V Novém Městě na Moravě 28.9.2018

Ing. Jindřich Pavlíček 
Olešná 49
592 31 Nové Město na Moravě 
telefon: 
e-mail:

Znalecká
doložka:

wmwm1ni? rD"’<Klr’utlm i^MfaíHo soudu v Bmí zc dne
• 12.1981, č.j. Spr. 5811 81 pro základní obor ekonomika, pro odvčlvl ceny q odhady ncmoviiosil.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 4061-042/2018 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 23042/2018.
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SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍT OH

Eodkladv a přílohy
Situace firmy
Výpis z katastru nemovitostostí LV 275 
Výpis z katastru nemovitostí LV 1184 
Kopie katastrální mapy 
Snímky firmy 
Snímky firmy
Analýza Sadovnictví Harvánek

počet stran A4 příloze
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VYPIŠ Z 
prokazující 3tav
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729?3o Jinonico
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nd poses/ru pt. č, ;
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-s‘~3 l‘6a stojí 
229/í

51. Jiná at.
229/3
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VYPIŠ 2 KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazujíc! otav evidovaný k datu 07.D3.2ŮÍÓ

OUtuai CZQ100 Hlavni oěnCo Praha 
Afll.JICXtI 72B730 Jinonice 

V kot

9:IŠ:5o

Oboc: 554762 Praha 
i.iitnl lvi; 11B4 

ůcoal joou pozoaky voduny v jodnú čisolno. ředě
L-'.t

A ‘.'lj?rr.:kt jiný cprávnúný clcntii JJrácor Podl 1
Vlor-tnlckě právo

Harvánok Pavol,

íl VVaavJ testi 
.'•jz (?=/:>* 

l‘.ircelj Výiújj/p-l Pruh psztisku roiopii »v iji - i -pi> rob -hrany
226/3 1646 orná půda zeaódúlBký půdní 

fond

lil Viesi prďvu alouSlcl Ve prospěch nenoví- - - Bos zápisuV ÓMiít

C Vúera prnvA tntčiujio’. nunavltoat 1 v č i3 
Typ.-.z.thu

••»<i:ně ;i da)l.a* i»

o Zástavní právo ooluvni
Pohledávka v* výši 600 000,-kč.
Právní účinky vklodu vznikly dno 12.1.1599- 

('pr.fvfléni pro
Marvánek Petr 0 HorvAnková Mariu H

Parcelo-. 226/3

Halina 3nlouvn V2 694/1999.
POLVZ:52/2000

?.iůdl k datu podle právní úpravy účinné v době vtnlku práva

o Pohledávka občana 
vo výil 2 000 Kč 

O' !n:o3C 1
Paccola: 226/3

IKIJÍIJ Potoaková kniha vločka 4

Z-13500092/2000-101

POLVZ:31/1972

2-22903/2011-101
) o Pehiouavko občnna 

ve vyái 2 000 Kč - 
avinqpsi k

Pascala: 226/3

Poromková kniho vločka I
POLVZ:31/19 7 3

Z-229Q3/2Q11-101

fl •aznAn.*:’/ á tíáštl obdoanú údaje

yp v.vc.ihu

e Zaóna výsór obnovou cporáfj
r.^•iVatMN )*cu % 1/lfCi .. ..

rjt ju ,i.
i* i U»í -lunt V rjrsj Kji* :íu t

i - f:»-i i-u:
"i: cil ti

• .»~n» s-rSC Ir I ..
i:íi-
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SADOVNICTVÍ HARVÁNEK A SPOL.,

oanénl* podnik SADOVNICTVÍ HARVÁNEK A

Ch0 '*-**-»« — - Hodnota ťpoi w S££ŠXZ££*~ °

Sídlo: Heranova 1550/1, Praha 5.
DIČ: CZ45308853

Zópis vOR MSv Praze odd. B.vJožka 15436 

Provozovny: Řeporyjská 51/11. Praha 5, 158 00

a.s.

Předmětem

155 00

¥ Tel:
Emaií

Vedeni společností:

Pavel Harvánek, předseda představenstva
Petr Harvánek, člen představenstva

Datum zápisu 30.3.1992

Obchodní firma SADOVNICTVÍ HARVÁNEK A SPOL, a.s.
Sídlo Praha - SfndfHim u nova íssn/i psf 15c nnp rn

IČO 45308853
identifikátor 
datové schránky:

c9syt38

Právní forma Akciová společnost

15436 B, Městský soud v Praze

- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 
Jízdními soupravami o největíí povolené hmotnosti n

Spisová značka

Předmět
podnikání

epřesahující
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3,5 tuny. jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věd

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

- podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma Činností 
uvedených v příloze č.3 zákona Č.4S5/1991 Sb.

- údržba veřejné zeleně a obchodní Činnost s tím související

Ostatní
skutečnosti

- Počet členů dozorčí rady: 3

- Obchodní korporace se podřídila zákonu |ako celku postupem 
podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních 
společnostech a družstvech.

- Ke dni zápisu byla splacena celá vý$e základního jmění.

- Datum založení společností: 4.března 1992

t
i

Kapitál Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 % 

Akrie na jméno 1 000. počet akcií: 2 000.

Statutární orgán - předseda představenstva

den vzniku členství: 13.8.2013 
den vzniku funkce: 13.8.2013

Za společnost jedná člen představenstva samostatní

PETR HARYÁNEK - clen dozorčí radyDozorčí rada

r den vzniku členství: 1.12.2016 
den vzniku funkce: 1.12 2016

PAVEL HARVÁNEK - předseda dozorčí rady

-

enstvi: 1. B. 201! 
den vzniku funkce: 1.8. 2013

vzm

den vzniku členství: 1.8.2013

-41
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Společno3l Sadovnictví Harvánek 
je údržba zelené a komunikaci 
Společné s témito službami \. 
společnosti Sadovnictví Harvánek

a spol. « vznikla v roce 1992. Její hlavni činnosti 

podnik zajišťuje i nakládáni L
zelená. V sezónních máslo,ch spoLLl ^^ád^f

a odpady.Zaméstnanci 
Pfo práci pň údržbě

vnéJiTa ZZZZW. ' «
"***"• podniku Sadovnictví HaXkTs '7aT,e Z ?“ *

matice , hlediska její konkureninl sil, a atoktlVitv rtu vtnsL„[ f^nMvim OE
predlkovány triby podniku a temponíslu Web “™«fcl,é a"al«V jsouíi)

"XsssssS*^
rahrad v okrasné. Inspirace v °byvalf,*tva 0 dpkoracl obydli, p/eménu užitkových 
méstských, soukromých a —t**
V současné dobé i do budoucna je velmi výrazné rvv^ná J *‘"1 ^ údržtw’ Pío,° 
sadovnlckých a zahradnických aktivitách vTlém * °drÍbových

=ŠS5S=5=SSSSS=S!s
rM«aSSK==aaaaa!

\

) Bodové hodnoceni kntérta
 atraktivity

Prú měr

s
3"

Kriterium >%I31
Positiv

J s0 li 2 4 6 II5

1 Cenová úroveň 3 X 3 9

Sirka sortimentu2I 1 X 2 2
O-

3 Hloubka sortimentu 1 X 3 3
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4 Kvalita produkce 3 X 5 15
_ Béžná dostupnost 

WHnr.ta reklamy- 2 X < 66
1

lrna9e společnosti 

Kvanta managementu
G

výkonný personál

1 1
i

1 X 3

s X 10T
9 I

M Systém řízeni 3 6I 10
^ Majetek a inveatk X* 3 311Z xFinanční vt 3 312) I 2 X 3 6

Celkem 20
69

) Maximální počet bodů 
fuosazený počet bodů' 120

69Hodnocení
57,5%

ZZL* 0le boflovíno w—*naop« nU,mal Snnost, ^ ^ d0k°'alt 31kraM"1

Analýza atraktivity trhu.
^It^ZnTnl;4'” ™°d 4 -»<*«■ -rhu

odlíiné aktivity). > po nk v regionu -Zahradní Architektura Kua sro
Ům ln,'n',U *• W. prtmímá

)

menií.

Bodové hodno 
Negativní

Kritérium ani kntéria atraktivityVáha Váha
Průměr Body XPositivní

0 body1 2 3 4 5 6
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Růst trhu 3
XVelikost trhu J

2
X

Intenzita konkurence 3I 63 X
Průmémá rentabilita ( 2 | (-----------r

Bariéry vstupu 
Struktura zákazníků

t 6
X I 3 62 r xi—----- 3 63

X
Vlivy prostředí 4 121

X
3 3

Celkem 16

( 51

Marimilní počet bodů

Dosaženy počet bodů
96
51Hodnoceni

53,1%

rrr^r,*’ ■■• ovlrvnňy kritéria růst a velikost trhu a

Perspektivnost společnosti.

ovnictvf Harvánek, spol.
Hodnoceni perspektivnosti společnosti Sad 
trhu a konkurenčního postaveni vychází z analýzy atraktivnosti

™ - -kombinace » spotaínas iMI d0 ^ sHrtnTa,'°á P°'lni'aU!lll'ích Ota tito
PObC VprObého MM běiní oZZ!

‘ Ctam -v*enř *va,il¥ staieb.nm ^ ^ *<*•>«D

Vývoj a prognóza tržeb.

vykazovalo velmi ,kreslené ůdlJe_ ^ "* ■£" ^ ,el 0el!' <*•* obdob! by

^corr^trrnésw,e“p te iezahradnictví úspéiny. ^ **™'™*o v roce 2014. Tento rok byl celkové 

vlastní výrobky a ski^Tít^3^ Obtíobl ** muie Pohybovat v 95 % konfidenčnfm intervalu
pro sadovnictví a

tržeb za
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Intervaly se rok od roku roriiřujl, Jelikož předpoklad do časově vzdálené# budoucnosti je člm dát Um 
více nejistá.

Předpověď 95 X konfidenční IntervalRok

8517 6950 10084 
7262 10538

2018
2019 8900

9300
9719

7589-110112020
79312021

Vývoj a prognóza tržeb za vlastní výrobky a služby společnosti.i
1

Tržby Tempo 
růstu 

tržeb v X

Průměrné
tempo
růstu

společnost

společnosti 
(tis. Kč)

Rok

2014 10 255 
B126 
8 955 
6730

x
| 2015 20,8

11.810,22016

Az 4
24,82017

T —2018 8 517 26,6
11,7t 2019 8 900

9 300 
9719

4.5
2020 4.5
2021 4.5

Vývoj a prognóza tržeb za vlastni výrobky a služby jsou vypočteny v tabulce výie. Průměrná tempa 
růstu Jsou vypočtena geometrickým průměrem. Výkyvy v tržbách v minulosti byly ovlivněny prodejem 
DHM, který měl vysokou zůstatkovou hodnotu, která vstupuje do nákladu a zapříčinila sníženi 
hospodářského výsledku společnosti. Tim nedostatečná vybavenost zapříčinila pokles tržeb.
Prodej vychází z přípravné činnosti vyvolané nechtěným ukončením podnikatelské činnosti. Prognóza 
tržeb se Jeví pozitivně s průměrným tempem růstu 11.7 X. Pro daiJÍ výpočty je počítáno s reálným 
meziročním růstem tržeb 4,5 X.

)

Finanční analýza.

Finanční situace společnosti Je hodnocena na základě analýzy absolutních poměrových a rozdílových 
ukazatelů a souhrnných Indexů hodnoceni společnosti.

Analýza absolutních ukazatelů.
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Analýza absolutních ukazatelů se zabývá horizontálním 
slouží k prvotní orientad hospodaření 
charakterizovat dosavadní finanční zdraví 
analýzy jsou zřejmá z přiložené finanční analýzy.

a vertikálním rozborem účetních výkazů a 
společnosti Cílem analýzy absolutních 
společnosti. Jednotlivá kritéria

ukazatelů je 
a výsledky horizontální

Horizontální analýza.

procentní zrniny ve vztahu k předchozímu dietnímu obdobL * JeiiCh íbíoll"n, J
Velká přednost společnosti je. že praktlckv ve<W irihv, .

Vývoj vlaitního kapitálu společnou Je preváiné ovlivní 
společnosti nedochází k vyplatí .kumulovaných 
Sadovnictví Harvánek a spol. a.*, 
sledovaném období v

Proto společnost

n pouze finančními výsledky společnosti. Ve 
ie m,n.máln« fina^ána'

minimální míře využívá,a krátkodobé závazky z obchodního vnahu

Vertikální analýza.

^ve,ifin úí"",rh *■* -

Analýza poměrových ukazatelů

- Rentability
- Likvidity
- Zadluženosti 
• Aktivity

)

Ukazatele rentability.

»-,k.iviQ řízen, >"7 " d0iáhn0U-

Výsledky jednotlivých ukazatelů
^ 10111 « **» Pfinsa 1 Kč zvoleného základu 

rentability ;soU v analýze. která je přílohou.
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Ukazatele zadluženosti.

Ukazatel zadlužeností hodnotí do Jaké mízy je společnost úvěrové zatížena, tedy v jakém rozsahu 
používá analyzovaná společnost dluhy k financování své činnosti Ole hodnoceni analyzovaná 
společnost má minimální zadluženost. Ukazatele zadluženosti jsou uvedeny v analýze, která Je 
přílohou.

Ukazatele likvidity.

Ukazatele likvidity napomáhají hodnotit schopnost společnosti dostát svým krátkodobým závazkům, 
a to pomocí krátkodobých zdrojů. Hodnoty viechstupňů likvidity společnosti jsou taktéž předmětem 
zpracované analýzy společnosti, která je přílohou. Pokud by společnost zpeněžila svá oběžná aktiva 
v roce 2021 je schopna uhradit 6,B7krát své krátkodobé závazky. Pohotová likvidita oproti běžné 
likviditě nezahrnuje při výpočtu zásoby do oběžných aktív, společnost zásoby nevede.li

i
Ukazatele aktivity.

Ukazatele aktivity naznačuji, zda společnost hospodaří efektivně se svými aktivy. Hodnoty ukazatelů 
jsou prezentovány v grafech finanční analýzy společnosti. Vyjadřuji, kolikrát za tok se Jednotlivé druhy 
aktiv přemění v peníze a Jak dlouho má podnik v aktivech uložené své peněžní prostředky.

Analýza rozdílových ukazatelů.

V analýze rozdílových ukazatelů je hodnocen pouze ukazatel čistého pracovního kapitálu, který r 
vypočítán jako rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků

čistý pracovní kap tál Sadovnictví Harvánekspo! as v tis. Kč.

Ůstý pracovní kapitál

20152014 2016 2017

2125 2 597 2169 4 239

)
Z následujícího přehledu v tabulce je zřejmé, ze společnost má vletech 2014 až 2017 volné peněž" 
prostředky, které zůstávají společnosti po úhradě krátkodobých závazků. Ukazuje to že v rifrd 
podnikatelských aktivit společnost dlsprnuje s finanční reservou, která by společnosti umožrtova • 
úspěíné a bezproblémově pokračovat v )ejf podnikatelské činnosti

Souhrnný index hodnocení společnosti.
Souhrnný index hodnoceni Sadovnictví Harvánekspola.5. výsledky analýzy.

Rok
Index

2020 20212014 2015 2016 2017 2018 2019
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Altmanův 
koeficient

Rozdělení aktiv na provozně nutná a nenutná.

3.03 2.77 7 7 Cl 2 86 j~ 2.92 T 2.98 I 2'" IL
I

vou

zxrjr”** ~ ^cssrsrs ar*. která

c
Rok |Položka

_____ ___ (lis. Kč>___
Krátkodobý fínant majetek (tis. kč)

Krátkodobé závazky (v tk Kč[

Hotovostní likvidita ~

Provotné nutná likvidita

~ nu,n* Penéinl prostředky

Obélná aktiva

2014 2015 2016 2017

2K •2444 2393 2624
S44 353 1224r 234
4,49 6,78 2.41 U.2—L
542 871 2.77 j19.12I-----

► 2444 2 393 2 953 1624 
4 473

2 947 3077 3 393

Provotné nutný Investovaný kapitál.

RokPoloika (v tis. Ki)
2014 2015 2016 7,

DM nehmotný In) o o o
DM hmotný (+)

DM provozně nutné

Zásoby (♦> 

Pohledávky (♦) 

Provozně nutná výše peněz<*) 
Časové rozlišen/ aktív (+} 

Krátkodobé závazky {-)

1804 146] 2326 992L
'804 1461 2326 992
0 0 0 0

503 684 1849 |440
2444 2393 2953 2624
43 33 5° 52

544 353 1224 234
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loví roillienl pasiv (•) 0 0 0 0

Pracovní kapitál provozně nutný 2446 2757 2219 4291

Pro varné nutný Invertovaný kapitál 4250 4218 4545 5283

Výpočet provozně nutného investovaného kapitálu je vyjádřen v předchozí tabulce jako součet 
nutného dlouhodobého majetku a provozně nutného pracovního kapitálu. Oále je nutné vyčíslit 
korigovaný provozní výsledek hospodařeni jako provozní výsledek hospodaření upravený o zisky 
z prodeje majetku a datlí položky nesloužící k hlavnímu podnikání. Výsledek korigovaného 
provozního výsledku generovaným provozně nutným investovaným kapitálem před odpočtem odpisů 
za sledované období 2014 až 2017 Je uveden v následující tabulce.

Korigovaný provozní výsledek hospodařeni před odpisy a zdaněním.

Rok
Položky (v tis. Kč)

2014 2015 2016 2017

Provozní výsledek hospodařeni 218 167 594 -78

Ostatní provozní výnosy -108 -59 -3 -21

Ostatní provozní náklady 7 0 2 168

Změna stavu rezerv a opravných položek
v provoz oblasti

0 0 0 0

Tržby z prodejeDM a materiálu 12 -207 -529 -339

Zůstatková cena prodaného DM 15 0 387 425

Odpisy 390 S42 562 414

Korigovaný provozní výsledek
hospodaření před odpisy a zdaněním

510 443 1013 569

Analýza a prognóza generátorů hodnoty.
Na základě analýzy a předpovědi generátorů hodnoty jakožto souboru základních 
podnikohospodářských veličin, které určuji hodnotu podniku bude proveden předběžný odhad 
hodnoty podniku brutto. Ke generátorům hodnoty podniku se řadí tržby. provozní zisková marže, 
investice do pracovního kapitálu, investice do dlouhodobého majetku a kalkulovaná úroková míra.

Tržby.
Analýza tržeb a jejich prognóza byla již provedena v ta bulce .Vývoj a prognóza tržeb* Průměrné 
tempo růstu tržeb za období 2014 až 2017 bylo vypočítáno ve výjl 11,8*. v bilančním období 2018 
až 2021 je průměrné tempo růstu tržeb (g) stanoveno na 11.7V

Provozní zisková marže.
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Dalifm významným generátorem hodnoty podniku je provozní zisková marie. Jak vyplývá z tabulky, 
korigovaný výsledek hospodařeni ve sledovaném období Je poměrné ustálený a pohybuje se mezi 
443 tis. Kč a 1013 tis. Kč. Ustálená je také provozní zisková marie. Vývoj výsledku hospodařeni za 
uplynulá období, respektive zisková marie, je důleiitý pro odhad ziskovosti společnosti do budoucna.

Vývoj zisková marie zdola (96)

Skutečnost
Položka

2014 2015 2016 2017

Náklady na PZ/Tržby za PZ 5,3 0 0 0

(Výkonová spotřeba celkem - Aktivace)/
Tržby za vlastni výrobky a služby

59,54 51.11 50.47 38,69

(Spotřeba mater, a energie - Aktivace)/
Tržby za vlastni výrobky a služby______
Služby/ Tržby za vlastní výrobky a služby

18,18 19,53i 19,20 21.43

41,29 31,60 31,28 30,06
Osobni náklady/Tržby celkem 32,44 38,89 34,27 36,12

Daně a poplatky/ Tržby celkem 0,56 0,73 0.57 0,67

KPVH před odpisy/ Tržby celkem
(zisková marie)

5.0 5.45 1131 8,45

Odpisy/Tržby celkem 33 6,67 6.27 6,15

KPVH po odpisech/ tržby celkem U 1.22 5,(M 2,3

PZ-prodané zboží

Prognóza ziskové marie zdola (96)

Prognóza
Položka

2018 2019 2020 2021

Náklady na PZ/ Tržby za PZ 0 0 0 0

i) (Výkonová spotřeba celkem - Aktivace)/
Tržby za vlastní výrobky a služby

503 503 503 50,5

(Spotřeba mater, a energie - Aktivace)/
I Tržby za vlastni výrobky a služby
Služby/ Tržby za vlastni výrobky a služby

19,619,6 19,6 19,6

33,6 33.6 33,6 j 33,6
Osobni náklady/ Tržby celkem 35.4 35.4 35.4 35,4L
Oaně a poplatky/ Tržby celkem

KPVH před odpisy/ Tržby celkem 
(zisková marie)
Odpisy/ Tržby celkem

0,63 0,63 0.63 0,63

73 73 73 73

4.6 4,6 4,6 4.6
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KPVH po odpisech/ tržby 1.83 I 1,831,83 1.83

PZ-prodané zboží

Upravený pracovní kapitál.
Upravený pracovní kapitál je jako suma zásob, krátkodobých pohledávek, provozně nutných 
peněžních prostředků a časové rozlišení aktiv, od niž Jsou následné neúročené krátkodobé závazky. 
Průměrný koefldent náročnosti růstu tržeb na růst pracovního kapitálu (Kwc) je zachycen taktéž v 
tabulce na následujld strané. Tento ukazatel je vyjádřen pro minulé I prognózované období jako 
podlí přírůstku pracovního kapitálu a přírůstku tržeb

Výpočet a prognóza upraveného pracovního kapitálu (PK) a Kwc

Skutečnost

2014 2015 I ^2016
Prognóza

Položka (v tis. Kč)
2017 2018 2019 2020 2021

o ; 0Zásoby 00 0 0 0 o
684 ’ 440 1060 1108Pohledávky 503 1849 973 101S

PP provozně nutné 2444 2393 2953 2624 2657 2777 2902 3032

sové rozlišeni A 43 33 50 52 42 44 46 48

234Krátkodobé rávaz. 549 353 1224 571 596 623 651
Upravený PK

Průměrný koefldent 
náročnosti růstu 
tržeb (Kwc)
PP - peněžní prostředky. A .aktiva, KZ- krátkodobé závazky

2446 2757 2219 4291 3101 3240 1 3385 3537
I

-S2J -25,2

Náročnost na investice do dlouhodobého majetku

Vzhledem k tomu, Že nejsou k dispozici podnikové plány odpisů majetku, jsou odpisy 
stanoveny na základě podílu z tržeb. Předpokladem je, ie tržby společnosti budou v 
prognózovaném období pozvolna růst Investice bmtto jsou naplánovány mírně nad 
úrovni odpisů daného období a růst těchto investic pak kopíruje tempo budoucího růstu 
společnosti.
Investice netto jsou rozdílem hodnot dlouhodobého majetku mezi jednotlivými lety. 
Součtem investic netto a odpisů je získána hodnota brutto. Koeficient investiční 
náročnosti růstu tržeb ua růst dlouhodobého majetku (Kem.) je podílem všech investic 
netto a přírůstku tržeb v daném období. Pro sledované období do roku 2017 je tento 
koeficient vypočítán ve výži 23 %.
Následně jsou predikoyány hodnoty pro investice netto jako 62 % z přírůstku tržeb 
prognózo váného období. Výpočet koeficientu Kouije znázorněn v tabulce na následující 
straně.
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Koeficient investiční náročnosti růstu tržeb (Km,)

Skutečnost PrognózaPoložka (v tis Kč)
' 2014 2015 2016 2017 2018 2019 . 2020 1 202

DM k 31.12 1804 1461 2326 992 1565 1620 1676 I 173
Odpisy , 390 542 562 414 392 409 428 447
ZC DM 1396 1053 1382 584

865 j -1334 I 573

0 0 o o
IInvestice netto X -343 55 56 63

Investice brutto X 1252 I 2809 656 965 464 484 510

Koeficient Investiční 
náročnosti růstu 
tržeb( Kdmu)
PP - penéžnl prostředky, A .aktiva. KZ^krátko dobé závazky

Kalkulovaná úroková míra.

sasasssicr ■— “■ •=• - - ~
ít uT 'V0'enV Pl'“nýml “ iinými pla,b3ml “ úvěrové

U,by .lom, cizího kapitálu Mohou se tok i rtooo.it vo vyji primárné úrokové míry na úvíry. 
úroková míra bankovního úvěru je uvedena na základě získaných Informací od t„ 
následující tabulce je vyčíslen průměrný náklad cizího kapitálu, a to ve výši 3.6 %.

_ Průměrné náklady na cizí kapitál.

23% 62%
*

L

managementu. V

Tržní
hodnota úvěru 

(v tis. Kč)

Náklady
cizího

kapitálu

Položka
Součin 

(v tis. Kč)Bankovní úvěry dlouhodobé
Bankovní úvěry krátkodobé

628 3,6 22,60
0 0Součet 628 3,6 22,60Průměrné náklady drfho kaottáhi 3.60%

Náklad, "a vlastní kapitál jsou vypočítány na základě metody CAPM. Proto, aby bylo dosaiéno 
větší spolehlivosti dat, se vychází předevšímvlastní kapitál je pak nutné modifikovat o alrtuáln^rííiko v^rté m^tublice"* ^ "

Údaje vstupující do výpočtu nákladů na vlastni kapitál jsou stanoveny následovně:
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Rf (bezriziková úroková míra) dosahuje dle USA 2,78%
- RPT (riziková prémie z kapitálu v USA) 4.2*
• B nezadluíenost má hodnotu 0,73
- Použitá daňová sazba z přijmu Je 21%
- Poměr dzíbo a vlastního kapitálu flnl v relativní hodnotě 0,22
* RPZJe 1,28%
Vypočtené náklady vlastního kapitálu v návaznosti na model CAPM Je 6,24 %

Výsledná struktura kapitálu je stanovena na úrovni 61 % cizího kapitálu a 39 % vlastních zdroji 
Na základě nově vypočítané kapitálové struktury, nákladů vlastního a cizího kapitálu lze vyjádht 
kompletní propočet průměrných válených nákladů kapitálu - WACC = 5,56 %.

Ocenění společnosti metodou DCF entity.

i Společnost Sadovnictví Harvinek spol a.s. je oceněna za použití výnosové metody diskontovarrýL > 
peněžních toků DCF entity. Stanoveni hodnoty společnosti pomoc, DCF entity probíhá ve dvou fázfci. 
V prvním kroku se diskonlovánlm peněžních toků z hlavního provozuspolečnostl jako celku neboli 
hodnota brutto Následně je od hodnoty brutto odečtena celková vý$e cizího kapitálu. Tímto 
způsobem se získá hodnota vlastního kapltá u neboli hodnota netto

Provozně nutný investovaný kapitál v tis. K
Minulost Prognóza

Položka
2017 2018 2019 2020 2021

Dlouhodobý majetek 992 1565 1620 1678 1739

Upravený PK 4291 3101 3240 3385 3637

Provozně nutný Investiční 5283 
kapitál______________ I

4666 4860 5063 5276

Hledání hodnoty entity Je provozní peněžní tok, který je upraven o investice, které Jsou 
předpokladem k dosaženi urdté výie peněžních toků v budoucím období Volný peněžní tok do 
společnosti (FCFF) pro jednotlivé budoud roky Je počítán Jako korigovaný provozní výsledek p 
odečtení daně z příjmu, následné jsou připočteny odpisy, změny rezerv, investice do provozn 
nutného DM a investice do provozně nutného pracovního kapitálu a tok úvěrů

______Korigovaný provozní výsledek hospodaření před odpisy a zdaněním.
Položka (v tís. Kč) prognóza 1

2018 2019 2020 2021
Provozní ledek hospodaření.
Ostatní irovozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Změna stavu rezerv a opravných položek
^provozní oblasti ______

I Tržby z prodeje DM a materiálu 
1 Zůstatková cena prodaného DM 

Odpisy

553 578 602 627
-28 -28 28 28
0 0 0 0
0 0 0 O

0 o o o
o o o o

428 ' 447392 409
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Korigovaný provozní VH před odpisy a 
zdaněním 917 959 1002 1046

Současná hodnota společnosti 1. fáze vypočtu metody DCF entity v tis, Ki

PrognózaPoložka l
7ma 2019 2020 2021

Korigovaný provozní výsledek hospodařeni 917
Upravená dart z pňjmu 
KPVH po dani 

[Odpisy'
Zmčna rezerv

I Investice do provozní nutného DM 

Investice ďo provozně nutného PK 
Volné cash flow (FOT)

1 Ódúročitel pro diskontní míru 5,55 »T _

Dlskontované FCFF

Soufasná hodnota první fáze společnosti

959 1002 1046
105 i 130 114 119
812 849 888 927
392 409 428 447
0 0 0 0

I365 510-464 -484

190 I -139 145 152
649 655 687 712

0,837 T 0,777 
575' | 553

0.957 0,897 1-f
621 588

l: 2337

Stanovení tzv... ... pokraiuj,cí hodooty, která představuje současnou hodnotu
řady peněžních toků, tzn. od konce první fáze do 
s použit/m Gordonova vzorce.

nekonečné rostoucí 
nekonečna Je úkolem druhé fáze výpočtu
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ANALÝZA ZNALECKÉHO POSUDKU, ROZVRH KUPNÍCH CEN A
DOPORUČENÍ POSTUPU

Na základě Znaleckého posudku číslo 4061 -041/2018 zpracovaného na základě objednávky: Hlavní 
Město Praha, Magistrát HMP, Odbor investiční, Odděleni Městského okruhu, RČ/IČO: 00064581 
předkládáme odborné stanovisko realitní kanceláře a návrh postupu a doporučení pn rozvrhu jednotlivých 
kupních cen dle kupních smluv.

Zhotovitel posudku měl prostřednictvím Znaleckého posudku o ceně obvyklé stanovit cenu 
nemovitosti a náhradu ztráty z podnikání Sadovnictví Harvánek.

Obvyklá cena stanovená znalcem Ing. Jindřichem Pavlíčkem dne 8. 9. 2018 byla stanovena na částku
72.000.000,- Kč

Způsob výpočtu kupnich cen a náhrady ze ztrát)' podnikání: 

Způsob staoQveni jednotlivých cen a výsledné částky:

72.000.000,- - Obvyklá cena (finální částka pro výplatu prodávajícím) 

Částka se skládá z:

A) Ceny za nemovitosti (str. 28 ZP)
B) Náhrady ze ztrát)1 podnikání (str.27 ZP

adA) Tato cena byla stanovena znalcem součtem Vyhláškové ceny 47.125.100, Kč a Výnosové cen) 
(25.506.250,- Kč) = 72.631.350,- Kč, které je dle oceňovacího předpisu nutné dělit 2 dvěma . Zjištěná 
cena za nemovitosti činí celkem 36.315.675,- Kč

adB Cena byla stanovena na základě ocenění společnosti metodou DCF entity současná a budouci 
hodnota). Výsledná cena činí 35.306.560,- Kč.

Součet 36.315.675,- + 35.306.560,- = 71.622.635, zaokrouhleno dle předpisu: 72.000.000,- Kč).

ROZVRH KUPNÍCH CEN:

1. Kupni smlouva na nemovitosti a movitě věci ve vlastnictví manželu Harvánkových:
30.378.281,20,- Kč

2. Kupní smlouva - Náhrada za ztrátu podnikáni manželé Harvánkovi:

3. Kupní smlouva na pozemek (LV č. 1184 , \ lastník Pavel Harvánek : 

Celkem za nemovitosu a náhrady ze ztráty podnikání:

Realitní kancelář doporučuje tento postup rozvrhu kupních cen.

35.306.560,- Kč

6.315.158,80,- Kč

72.000.000,- Kč

Dni 2 .08 19
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